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Prof. Dr. İlhan Erhan 
Kadir Has Üniversitesi Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölüm Başkanı

Bitirme Projesi: Future of Mobility: Transportation in 2030
Hareketliliğin Geleceği: 2030’da Ulaşım

Kadir Has Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü olarak tasarımın bugünün eleştirisini 
yaparak geleceği kurgulama ve yaşanır kılmaya dair sorumluluk taşıyan bir düşünce biçimi 
olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bölümümüz eğitim felsefesi, dünyadaki ekonomik, 
sosyal ve teknolojik gelişmelerde tasarım pratiğinin üstlendiği ve üstlenebileceği  rolleri 
tartışmaya açmayı ve toplumsal sorumluluk, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik konusunda 
süreklilik sağlamaya yönelik tasarım ve araştırma stratejileri geliştirmeyi  amaçlamaktadır. 
Genç tasarımcıların eğitim sürecinde ilkesel olarak endüstri ile ilişkilere önem verilmektedir. 
Bu bağlamda farklı sektörlerle işbirliği yaparak endüstri destekli proje çalışmaları ele 
alınmaktadır.

Bölümümüz eğitim programında öne çıkarılan Sektör – Üniversite işbirliği kapsamında bu yıl 
Hexagon Stüdyo işbirliğiyle yürütülen 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bitirme Projesi,  geleceğin 
sürdürülebilir ve yenilikçi ulaşım ve taşıma araçlarının ve sistemlerinin tasarımına yönelik 
olarak saptandı. Yeni enerji türlerinin kullanımı ve gelecek teknolojilerinin ulaşım araç ya da 
sistem tasarımlarına aktarılabilmesi proje çalışmasında ön görülen noktalardı. 

Yürütülen bu proje çalışmasında genç tasarımcı adaylarından gelecek dünyasına yönelik 
farklı yaşam biçimleri göz önüne alınarak bireysel veya toplu ulaşım ve hizmet ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek araç ve sistemlerin tasarlanması istenmiştir. Proje sürecinde Hexagon 
Stüdyonun ulaşım tasarımı alanında deneyimli tasarım grubu başkanı değerli meslektaşımız 

Ali Zengin ve araç tasarımcısı Gökay Karacabey üretimde değişen, gelişen araç standartları, 
yeni teknolojiler ve kullanıcı deneyimi konularında öğrenci grubumuzla bir araya geldiler. 
Periyodik olarak gerçekleştirilen oturumlarda Hexagon Stüdyonun çalışma disiplini ile 
bire bir karşılaşmaları ve önerdikleri yenilikçi tasarım yaklaşımlarını profesyonel uzmanların 
karşısında; üretilebilirlik, standartlar ve insan-araç-çevre ilişkileri kapsamında özgün fikirlerini 
tartışma olanağı buldular. 

Tasarım eğitimimizin bir anlayışı olarak uyguladığımız Üniversite–Sanayi işbirliği çalışmalarımız 
kapsamında bu dönem tasarım olgusunu uluslararası alanda da öne çıkaran, tasarıma önem 
veren Hexagon Stüdyo desteğinde Bölümümüzde yürütülen proje çalışmasında geleceğin 
genç tasarımcıları önemli kazanımlar elde ettiler. Bu çalışmaların daha sonraki iş birliklerine 
ve tasarım çevrelerine  örnek olması bakımından bir sergi ve yayına dönüştürülmesi de 
ayrıca bir kazanım olmuştur.

Bir kez daha Hexagon Stüdyo destekli bu proje çalışması işbirliğinin başlaması ve 
sonuçlanmasında değerli katkıları olan ve değerli zamanını ayırarak jürimize de katılan 
Sayın Gn. Md. Tolga Kaan Doğancıoğlu’na, Design Stüdyo Ekip Lideri Ali Zengin’e, Senyör 
Tasarımcı Gökay Karacabey’e, Mühendislik ve Pazarlama gruplarının ilgi ve desteklerine 
şahsım ve Bölümüm adına teşekkürlerimi sunuyorum ve iş birliğimizin devamını diliyorum. 
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Tolga Kaan Doğancıoğlu
Hexagon Studio Genel Müdürü

Ülkemiz, otomotiv sanayisinin 40 yılı aşkın sürede aldığı yol ve edindiği tecrübelerle bugün 
dünya ile boy ölçüşebilir konuma gelmiştir. Otomotiv sanayisinin kuruluşundan bu yana 
önce montaj hatları, yan sanayi, modernleşme ve kapasite artışı, ihracat başlangıcı ve 
tam entegre üretim tesisleri gibi önemli adımları ortalama onar yıllık periyotlar halinde 
tamamlamıştır. Son on yılda ise gelişen teknolojik yeniliklerin ışığında görülmüştür ki, bugün 
sürdürülebilir küresel rekabette varlığımızı devam ettirmek için düşünülmemişi düşünüp, 
bunu fark yaratacak şekilde anlamlandırıp, küresel pazara sunabilmenin önemi büyüktür.
Tabiki bu anlamda zamanla yarışmak büyük bir baskı oluşturmaktadır.

Bugün, Türkiye’nin 2023 kalkınma hedeflerine katkı sağlayabilmesi için Ar-ge faaliyetlerini 
arttırdığını görmek mümkündür. İçinde yaşadığımız yüzyılda rekabet edenler, dünyada 
esen teknoloji fırtınasının etkisiyle yeni ulaşım sistemleri ve elektrikli otomobil konseptleri 
geliştirmektedirler. Eşzamanlı olarak yapılan birçok Ar-ge faaliyetleri ile ticarileşen ürünler 
hayatımıza girmeye devam ediyorlar. Ülkemiz de insan kaynakları bakımından eğitim, 
donanım ve yönetimsel açıdan bu rekabetli ortama ortak olacak seviyededir.   

Dünya pazarına açılan Türk markaları bu savın en açık kanıtıdır. Bu açılmayı genişletecek 
ürünlerin ve yaratıcı fikirlerin, sistemlerin geliştirilmesinde ise büyük öneme sahip mesleklerin 
en başında endüstriyel tasarım gelmektedir. 

Bu bağlamda, endüstriyel tasarımın yaratılacak markanın çekiciliği, değeri, kalıcılığı üzerindeki 
etkisine dikkat çekmek gerekir. Otomotiv endüstrisi, üretim alanındaki zengin tecrübesinin 
yanında mutlaka endüstriyel tasarım mesleğine etkin roller vermelidir. 

Bu iş birlikteliği projeleri her iki taraf için de çeşitli kazanımlar barındırıyor. Üniversite 
öğrencilerinin son senelerini sanayiye yakın geçirmeleri mezuniyetten sonra profesyonel 
hayata daha alışık olmalarını sağlarken, üniversiteler için de çalışmaların hayata geçmesi 
ve uygulanması ile sonuçlanabiliyor. Süreçten sanayinin aldığı en büyük kazanım da kısa 
vadeli projelerden sıyrılarak geleceğe yönelik uzun vadeli projelere üniversitelerin desteği 
ile zaman ayırabilmek oluyor. Üniversite- sanayi işbirliğinde gerçekleşen projeler sayesinde 
ülke ekonomisi de büyük yarar görebiliyor. 
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Ayhan Enşici, PhD
Yard. Doç.

Gelecek, daima insanlığın ilgisini çekmiş ve yakın/uzak geleceğin nasıl olacağını tahmin 
edilmeye çalışılmıştır. Bu tahmin gayretlerinin nedenlerinin arasında belirsizliğin merakı olmakla 
birlikte geleceğe hazırlıklı olma arzusu da insanları motive etmektedir. Uzak geleceğin merakı 
bir yandan ama yakın gelecek günümüz dünyası başka gerekçelerle önem kazanmıştır. 
Yenilikçi alanlar dünyanın gelecekte alacağı biçimi yaratmak ya da bu gelecekteki yaşama 
hazırlıklı olmak üzere durmaksızın geleceğin tasvirini yapmaya çabalamaktadırlar.

Burada sonuçları yeralan  ve ‘2030’da Ulaşım’ başlığı taşıyan Bitirme Projesi kapsamında 
Kadir Has Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerinin ele aldıkları 
tasarım projesi birbirini tamamlayan iki önemli amacı kapsamaktadır. Söz konusu amaçlar 
gelecekteki kent yaşamının nasıl olacağının öngörülmesi ve öngörülen gelecekte toplumların 
hareketlilik ihtiyacına yönelik ulaşım aracı çözümlerinin geliştirilmesidir. Hexagon Design 
Studio ile yapılan işbirliği ile Endüstriyel Tasarımcı adayı öğrenciler profesyonel deneyimi 
yaşamışlar, ulaşım tasarımı alanında gerçek ölçütlerle ve profesyonel bilgi ışığında yeni 
ürün çözümleri geliştirmeye çalışmışlardır. Genellikle, tasarım probleminin tanımlanmasının 
tasarımcı tarafından yapılacak araştırma ve öngörülere dayandığı  tasarım çalışmaları içerdiği 

belirsizliklere bağlı zorluklar içermektedir. Kara ulaşımı gibi, yüzyılı aşmış bir süredir radikal 
bir değişlik yaşamamış, hatta bir düzeyde klikleşmiş bir formasyona sahip olan bir olgunun 
yakın geleceğini öngörmeyi zorlaştıran önemli bariyerler içermektedir. Günümüzdeki 
ulaşımının geldiği noktayı belirleyen temel ve değişmesi pek te kolay olamayan teknolojik, 
ekonomik ve sosyal faktörler söz konusudur. Bu faktörlerin ne denli değişebileceğini tahmin 
etmek ve bu değişikliği cesaretlendirici tasarım çözümlerinin geliştirilmesi öğrencilerin karşı 
karşıya kaldıkları esas zorluk olmuştur.

Günümüzde insanoğlunun, dolayısıyla kentlerin ulaşım gereksinimleri değişmekte ve 
çeşitlenmektedir. Öğrenciler tarafından bu gereksinimlere yönelik tasarım çözümleri 
geliştirmek için değişen sosyal ve toplumsal yaşamın analizleri yapılmış, bu analizlere 
dayanılarak yeni ihtiyaçlar belirlenmiş, yakın gelecekteki ulaşımın daha etkin şekilde 
yapılmasına sağlayacak yeni ulaşım biçim ve araçlarının tasarımları öğrenciler tarafından 
geliştirilmiştir. Geliştirilen tasarımlarda çok amaçlı araçlar yerine, belirlenmiş bir hareketlilik 
ihtiyacına yönelik fonksiyonel açıdan etkin araçlar geliştirilmesi projenin önemli sonuçlarından 
olmuştur.
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Ali Zengin
Hexagon Studio Endüstriyel Tasarım Ekip Lideri

Bu proje işbirliğinin gerçekleştirilmesinin en önemli amaçları; otomotiv ve ticari araç tasarım 
kültürünü geliştirmek, yeni tasarımcıların sektöre adapte olabilmesini sağlamak ve yenilikçi 
fikirlerin tasarlanmasını desteklemektir. 

Uzaklıkların zamanla ölçüldüğü dünyamızda, ulaşım araçları insanoğlunun günlük hayatının 
vazgeçilmezi haline gelmiştir. Otomotiv sektörü, hızla ilerleyen teknolojiye ayak uyduran, 
ortaya çıkan yeni yaşam stillerine ve ihtiyaçlara uygun olan ürünleri geliştirme ihtiyacı 
sebebiyle en yoğun rekabetin yaşandığı sektörlerin başında yer almaktadır. Firmalar, uzun 
vadeli öngörüler ve yatırım maliyetleri nedeniyle rekabet stratejilerini daya iyi kurgulamak 
durumundadırlar. Bu sebepler geçen yıllarla birlikte stratejiler de farklılaşmıştır. Örneğin; 
geride bırakmış olduğumuz yıllarda iyi ürünü uygun fiyata müşteriyle buluşturmak önemliyken, 
artık geniş ürün yelpazesi içerisinde yer alan, üzerinde değer barındıran, estetik ve işlevsel 
ürünleri müşteriye ekonomik çerçevede ulaştırmak önem kazanmıştır. 

Tasarım okullarının sahip oldukları taze, bilimsel ve yaratıcı potansiyeli, otomotiv sektörünün 
ihtiyaçları ile buluşturabilecekleri bir ortam yaratan etkinlikler, otomotiv sanayicileri ve 
profesyonellerin katılımıyla sektöre daha güncel ve dünyanın değişim hızına uyumlu gelişme 

ve yeniliklerin aktarılmasını sağlamaktadır. Bu paylaşım ortamları aynı zamanda, genç 
tasarımcılara okullarında aldıkları eğitimi endüstriyel alanda uygulama imkânı vermenin yanı 
sıra, güçlü ve zayıf yanlarını görerek daha hazır, yetkin ve ne istediğini bilen tasarımcılar olma 
bilinciyle eğitimlerini tamamlamalarını sağlamaktadır. 

Kadir Has Üniversitesi ve Hexagon Stüdyo arasında yürütülen mezuniyet projesi işbirliği 
temelde öğrencilere teorik ve pratik bilgilerini bir tasarım stüdyosundaki gerçeklikle ölçme 
şansı vermek amacıyla organize edildi. Bu işbirliği kapsamında, öğrencilere tasarım süreci 
içerisinde özgür olabilecekleri gerçeğe en yakın tecrübeyi yaşatmak amacıyla, her öğrencinin 
bireysel olarak bir proje yapıp, kendi tasarım süreçlerini hem profesyonel tasarımcılar, hem 
de akademisyenler gözetiminde yürütmelerine olanak sağlandı. 

Sonuç olarak bilgi ve tecrübenin paylaşıldığı bu tür işbirlikleri ülkemizde dünya standartlarında 
yetkin tasarımcılar yetişmesi ve tasarımcılığın gelişmesi açısından büyük önem taşımakta 
ve bizlerin bu işlerin bir parçası olması bizim açımızdan mesleki sorumlukları olan insanlar 
olarak büyük önem taşımaktadır. 
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Gökay Karacabey
Hexagon Studio Kıdemli Endüstriyel Tasarımcı

Yaptığımız proje işbirliğinin asıl amacı; genç tasarımcı adaylarını, mezun olmadan endüstriyle 
tanıştırmaktı. Aynı zamanda güncel-sektörel tasarım problemlerini tespit edip, bunları çözme 
becerisi kazandırarak keyifli bir yolculuk yapmaktı. 

Bugünün Türk otomotiv sanayisine baktığımız zaman, özel ve ticari birçok araç tasarımının 
yapıldığını, üretildiğini ve satıldığını görebiliyoruz. Tasarıma değer katmanın temel esası 
tüketiciyi anlamak ve beklentilerine cevap vermektir. Tüketici problemlerine ilk cevap veren 
olmak ise değer toplum yaşamında trend belirleyicisi olmak demektir. Bu nitelikte tasarımlar 
ortaya koyabilmek, her sektörde olduğu gibi otomotivde de büyük önem taşıyor. Değişen 
yaşam trendleri ve kavramlar, tasarım nesnesi ile marka ismini ölümsüzleştirme hakkını da 
beraberinde getiriyor. Dolayısıyla tasarımcı hayata yön veriyor. 

Bu bağlamda proje, 2030 yılının dünyasını düşünerek, değişen toplum yapılarının ve insan 
davranışlarının etkisiyle nasıl bir ticari araç anlayışı geliştirilebilir sorusuna cevap aramıştır. 

Bu soru ışığında genç ekibimiz, önümüzdeki 15 yıl için birbirinden iddialı projeler çıkarmayı 
başarmıştır. Süreç içerisinde geleceğe dair öngörülerle birlikte; teknoloji, üretim yöntemleri ve 
malzeme araştırmaları yapılmıştır. Bu konuda proje, tasarımı özgür bırakmayı ve tasarımsal 
düşünmeyi desteklemesi üniversite tarafından, şirketi inovatif fikirlerle buluşturması ise 
firma tarafından uygun bulunmuştur. Sürecin final aşamasında, öğrencilerle bireysel olarak 
bir adet senaryo oluşturulması, projenin 3d görsellerle ve ölçekli maketlerle anlatılmasına 
karar verilmiştir. Tüm süreç, hem üniversite hocalarının hem de şirket yetkilileri gözetiminde 
gerçekleştirilmiştir. 

Bu işbirliğinin sonucuna baktığımızda, firmamız ile Kadir Has Üniversitesi Endüstri Ürünleri 
Tasarımı öğrencilerine otomotiv tasarımı konusunda, birbirinden farklı problemleri tespit 
edebilen, kavramları ortaya atabilen kısa sürede de çözüm üretebilen bir endüstriyel 
tasarımcı ekibinin profesyonel iş hayatına katılacağına şahitlik etmiştir.
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Kadir Has Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Bitirme Projesi ID 402 - Bahar 2014-2015

Mobilitenin Geleceği: Transportation in 2030

Bir insanı, bir eşyayı ya da bir canlıyı bir yerden bir yere taşıma ihtiyacından ortaya çıkan 
ulaşım sosyal, ticari ve ekonomik yaşam üzerinde etkili olmaktadır ve medeniyetlerin 
gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Ulaşım insanlar için çok faydalı bir ihtiyacı karşılamasına 
rağmen ulaşım sistemleri ve araçları enerji tüketimi, trafik yoğunlukları ve yerleşim yerlerinde 
çok büyük alanların ulaşım için ayrılmak zorunda kalınması gibi birçok önemli sorunu da 
beraberinde taşımıştır. Diğer yandan tüm teknolojik ilerlemelere rağmen halen kullanım 
ihtiyaçlarına uygun etkin ulaşım çözümleri gerekmektedir.

Geleceğin sürdürülebilir ve yenilikçi ulaşım araçlarının ve sistemlerinin geliştirilmesinde yeni 
enerji türlerinin kullanımı ve gelecek teknolojilerinin ulaşım araç ya da sistem tasarımlarına 
aktarılabilmesi önem taşımaktadır. Gelecek için daha etkin ulaşım çözümleri yerleşim 
alanlarını, farklı ulaşım modlarını, toplum gereksinimlerini ve ulaşım sisteminin bütününü 
göz önünde bulundurulmasını zorunlu kılmaktadır. Ulaşım ihtiyaçları sürekli olarak 
farklılaşmaktadır. İnsanların ulaşım ihtiyacı kent içinde olmakla birlikte ilçe, kasaba, köy, ya 
da spor alanı, tatil köyü, ekolojik köy gibi yaşam alanlarında da farklı çözümlere ihtiyaç 
olabilmektedir. Gelecekte Türkiye ve benzeri ülkeler başta olmak üzere giderek yetersiz kalan 
ulaşım çözümlerine alternatiflerin geliştirilmesi kaçınılmazdır. Yeni kullanım davranışları, yeni 
malzemeler, yeni teknolojiler irdelenmeli ve değişmekte olan sosyal ve teknolojik eğilimlere 
yönelik tasarım çözümleri gerekmektedir. 

Future of Mobility: Transportation in 2030
Proje Briefi

Tasarım Hedefi

Hexagon Design Studio işbirliği ile ortak yürütülen Bitirme Proje çalışmasında öğrencilerden 
gelecek dünyasına yönelik farklı yaşam alanları için bireysel veya toplu ulaşım ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek araç ve sistemlerinin tasarlanması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında 
öğrencilerden 15 yıl sonraki olası toplumsal yaşam biçimlerinin öngörülerek, şehirler ve 
farklı yaşam alanları için çevre-insan ihtiyaçları, kullanıcı deneyimi, sürdürülebilirlik, var olan 
ve değişen teknolojiler gibi ölçütler göz önünde bulundurularak yenilikçi ulaşım araçların 
tasarlanmasını beklenmektedir.

Tasarım Ölçütleri

Öğrencilerin aşağıdaki tasarım kriterleri doğrultusunda tasarımlarını geliştirmeleri 
gerekmektedir.

• Gelecek Kent Yaşamı ve Ulaşım Senaryosunun Geliştirilmesi
• Sistem Tasarımı ve Ürün İşlevselliği
• Kullanıcı İlişkileri
• Çevresel Duyarlılık
• Malzeme Seçimi
• Üretime Uygunluk
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Tek kişilik bir ulaşım aracının tasarımının geliştirildiği projede çalışmasında, 2030 yılında 
şehir yaşamı ve kentleşmenin öngörülerine dayanılarak dikey olarak yükselen şehirlerdeki 
ulaşımın içerisinde yüksek pay sahibi olacağı kabul edilen beyaz yaka şirket çalışanlarına 
yönelik bir çözüm önerisi geliştirilmiştir.

Araştırmalar sonucunda edinilen bilgiler göstermektedir ki araç boyutları, kişiselleştirme, 
sürdürülebilirlik gibi konularda pazarda var olan araçlardaki kullanım gereksinimleri projenin 
temelini oluşturmaktadır. Tasarlanan aracın hedef kitlesini oluşturan bireylerin çalışma 
alanları ve günlük hayatlarındaki stresli yaşantıları öne çıkmaktadır. Bu nokta göz önünde 
bulundurarak sürücülerin araç içerisinde seyahat ederken sürüş rahatlığı ve sürücünün 
anlık mental durumuna uygun modlar belirlenerek araç içerisinde yerleştirilmiştir. 

Sürücünün ihtiyaçları dahilinde belirlenen özelleştirilmiş bu modlar mutlu, stresli, sinirli 
ve yorgun modlarıdır. Føle, kullanıcı araca bindiğinde ’Affective Computing’ teknolojisi 
kullanılarak, araç içerisinde bulunan sensörler yardımıyla kullanıcının anlık duygu 
yoğunluğunu belirler ve sürücünün duygularını pozitif olarak etkileyecek duyularını harekete 
geçirecek transformasyonlarda sağlamaktadır. Bu değişimler, araç içerisindeki tanımlanmış 
ön konsol, kapı içleri, A sütunları, ve direksiyon alanlarında renk ve doku değişimlerini 
sağlarken aynı zamanda havalandırma ve ses gibi konularda da kullanıcıya doğrudan etki 
etmesini sağlamaktadır. Ayrıca aracın ön panelinde bulunan kamera sayesinde kullanıcının 
algısından kaçan hareketli objeler, hologram görüntü kullanılarak kullanıcıya uzaklık ve boyut 
gibi kavramlarla işaret edilmektedir.

Føle, kullanıcıya kiralama sistemi dahilinde sunulmaktadır. Sistem dahilinde kayıtlı bir park 
alanından teslim alınarak ve yine sistem dahilindeki başka bir otoparka bırakılarak şehir 
içindeki kısa mesafeli seyahatlerde kullanılabilmektedir. Araç tek kişilik olup, kullanıcının 
yeterli bagaj ihtiyaçlarını da karşılayabilmektedir. Boyut olarak muadili araçlardan küçük 
olması sebebiyle günümüz sedan araçlarından bir tanesinin kapladığı alana üç adet Føle 
sığabilmektedir.

Arda Ülgay
Føle
Tek Kişilik Kişiselleştirilebilen Araç 

Mutlu
Akıllı müzik listesi ile sevilen şarkılar.
Renkli ön panel ve gövde.
Meyve kokuları.

Sinirli
Sakinleştirici müzik listesi.
Sade renkler.
Vanilya, lavanta gibi tatlı kokular.
Duygu yoğunluğuna göre titreşimli direksiyon.

Yorgun
Enerjik müzik listesi.
Sade ve göz yormayan renkler.
Dinç tutmayı sağlayan bergamot kokusu.

Stresli
Sessiz ortam.
Yumuşak pastel renkler.
Çam, çimen gibi doğal kokular.
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Gelecekte orta ölçekli şehirlerde, tarıma ve lokalizasyona geri dönüş olacağı öngörülmekte. 
Online alışveriş oranları hızlıca yükselmekte ve hali hazırda başlamış olan sistemler ile sebze 
meyve alışverişlerinin internet üzerinden olacağı kaçınılmaz bir durum. Foli, şehirlerin 
etrafında konumlanan çeşitli çiftliklerden direkt olarak müşteriye siparişlerini 
taşıyan bir teslim servis aracıdır. Besinleri en taze ve ideal koşullarda taşıyan Foli, 
çiftlikten çıkan besinlerin depo, market vs... gibi birçok uzun taşıma ve süreçler sonunda 
tüketiciye ulaşması, aşırı insan gücü kullanımı, tüm besinlerin birlikte taşınması ve kalite 
düşüşü, özelleşmiş araç eksikliği gibi günümüzde besin taşımacılığındaki problemlere 
çözüm getirir.

Aracın arka tarafında taşınan taze meyve ve sebzeler araçta, hassas oldukları sıcaklık ve 
nem değerlerine göre oluşturulmuş, 4 farklı kategoriye göre konumlanır. Yükleme ve 
sipariş kapısı ayrı olan araçta her kategori için ayrı conveyor taşıma ve askı sistemi bulunur. 
Bu sistem siparişlerin sırası geldiğinde, askı-sipariş arasındaki iletişim ve tanıma sistemi 
sayesinde, sipariş kapısına teslim edilecek ürünü otomatik olarak getirir. Sipariş kapısının 
arkasında ayrı olarak 4 kategori için serbest çalışan separatörler bulunur. Bu separatörler 
sayesinde sadece teslim edilecek sipariş arka bölümdeki soğutucu kısımdan ayrılarak 
içerideki soğuk zincir bozulmadan teslim işlemi devam eder.

Soğuk zincirin teslim edilen ürünler içinde devamını sağlamak üzere, bu sisteme üye olan her 
evin önünde yere gömülü bir ünite bulunur. Sipariş söför tarafından, araç ile ünite arasındaki 
iletişimden sonra yukarı çıkan, üniteye yerleştirilir ve içinde ideal koşullarda müşteri alana 
kadar korunur. Hem yerleştirme ünitesinde hem de araçta bulunan soalr paneller elektrik 
enerjisine çevreci bir katkıda bulunur.

Çağla Yenen
Foli
Taze Sebze ve Meyve Taşıma ve Dağıtım Aracı

1 - Sipariş Alımı  5 - Siparişi Üniteye Yerleştirme
2 - Araç Yüklemesi  6 - Uyarı Alımı
3 - Dağıtım  7 - Sipariş Teslim Alımı
4 - Sipariş Teslimi

Sürüş Modu
Şoför koltuğu 2 ayrı mod ile kolaylık
sağlar. Uzun yol sürüşlerinde gerekli
pozisyon ve konfor önceliktir.

Dağıtım Modu
Dağıtım işlemini kolaylaştırarak 
hızlandırmak için ise koltuk 
yükselerek kısa mesafelerde iniş 
biniş için daha ergonomik bir 
pozisyon sağlar. 

Sipariş kapısının içerisinde 
bulunan seperatörler, içerideki 
soğutucu bölümden sırası gelen 
siparişi ayırarak içerideki soğuk 
zinciri korur.
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Cahit Mert Sarıhan
Gardener
Kişisel Tarım ve Taşıma Aracı

Yakın gelecekte nüfusun artmasıyla birlikte şehirlerin yakınlarında yeni yerleşim bölgelerinin 
çoğalacağı ve kasaba ölçeğindeki bu yerleşimlerde popülasyon oranının artacağı 
düşünülmektedir. Sağlıklı yaşam, bireylerin öncelikleri arasında daha büyük önem taşıyacak 
ve insanların kişisel düzeyde tarımla ilgilenirken şehirlere gidip gelmeye devam edeceklerdir.
Gardener’ın temel amacı, kısa mesafeler için ulaşımda kullanılması ve gerektiği 
durumlarda kişisel tarım için gerekli olabilecek taşıma ihtiyaçlarına yönelik çözümler 
barındırmasıdır. Toplu ulaşım araçları gelecekte daha da yaygın olarak kullanılacaktır ancak 
Gardener tren istasyonlarına gibi şehir çevresindeki otoparklara parkedilerek toplu taşıma 
ile şehire giden kişileri hedeflemektedir.  Aracın diğer kullanım amacı ise kişisel tarım yahut 
hobi bahçeciliği yapan kullanıcı kesimine yönelik çözümleri sahip olmasıdır. Gardener tatil 
günleri hobi bahçelerine yahut kişisel tarım alanlarına götürülecek gübre, tohum, saksı, 
fide, yiyecek, ekipman gibi gerekli ürünleri uygun şekilde taşıyabilecek şekilde 
tasarlanmıştır. 

Gardener 4 kişilik olup, bagaj bölümü kapalı iken boyu 310 cm uzunluğundadır. Araç 170 
cm yüksekliği ve 150 cm genişliği ile, kapladığı alan standart otomobillere oranla daha 
azdır ve böylece park problemlerini bir nebze hafifletmektedir. Aracın arkaya doğru yükselen 
yapısı iç kısımda rahatlık sağlayıp yüksek tavanı ve panoramik ön cam sayesinde geniş bir 
görüş açısına sahiptir ve kapılari ters yönlerde açılarak inip binmede kolaylık sağlar. 

Gardener’ın bagaj kapağı yatay yönde 60° açilabilmekte, kapağın ortasındaki borular 
sayesinde ağır yüklerin kolaylıkla kaydırılarak yükleme olanağı sağlamaktadır. Bagajın 
hemen üstündeki bir diğer bölmede bulunan kompartıman tepsi sayesinde 100 cm’e kadar 
olan fide ve fidanlar sabitlenerek zarar görmeden taşınabilmektedir.  Üst kısımdaki polietilen 
esaslı muşambali bölme de geriye doğru uzayıp yağmurlu havalarda su birikintisi oluşmasını 
engellemketdir. Üst taraf ise akordiyon sistemi ile açılıp kapanabilmektedir.
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Ceki Rozant
Explorer
Uygulamalı Eğitim Aracı

Explorer, 2030 yılında gerçekleşmesi olası bir eğitim senaryosu dahilinde ilkokuldan lise 
çağının sonuna kadar öğrencilerin eğitim ve öğrenimlerinde kilit bir rol almak üzere tasarlanmış 
bir eğitim aracıdır. Yakın gelecekte, günümüzde var olan  Montesseri, Waldorf, Waldschule  
gibi alternatif eğitim yaklaşımlarında önemli bir rolü olan uygulamalı eğitim, yerinde öğrenim 
gibi anlayışların genel eğitim sistemlerinde de öne çıkacağı öngörülmektedir. Gelişen 
eğitim teknolojileri ile birlikte eğitim ve öğrenimin sınıf duvarları içerisine sıkıştırılmayacak bir 
müfredat anlayışına geçileceği uzmanlar tarafından dile getirilmektedir. 

Bu eğitim senaryosu içerisinde Explorer, hem öğrencilerin verimli vakit geçirebilecekleri bir 
servis aracı, hem de düzenli gerçekleşecek okul gezilerinde öğrenciler ve öğretmenlerin en 
verimli şekilde eğitim yapabilecekleri  bir keşif ve eğitim aracı olmak üzere tasarlanmıştır. 
Kullanım senaryosu dahilinde öğrencilerin biyoloji, jeoloji, tarih ve beden eğitimi gibi 
dersler kapsamında parklar, deniz ve göl kenarları, müzeler, kazı alanları ve spor tesisleri 
gibi alanlara yapacakları geziler hedeflenmiştir. Yolculuk sırasında eğitim görevlisinden 
görülecek yerler veya yapılacak gezi hakkında bilgilendirme alabilmeleri, gezi alanında 
incelemelerde bulunup, örnek toplayıp bu örnekleri okula götürmek üzere arşivleyebilmeleri 
ve anında örnekler ve görülen şeyler hakkında kısa dersler yapabilmeleri öngörülmüştür. 
Araç içerisinde öğrencilerin, öğrenim görevlisinin ve sürücünün kendilerine ait kişisel 
depolama alanları, eğitim sırasında kullanılacak araç ve gereçlerin saklanabileceği 
alanlar bulunmaktadır. Araç içerisinde verimli bir iletişim ortamı sağlaması için oturma planı 
sıraların arkaya doğru yükseldiği bir amfi şeklinde tasarlanmıştır. Ayrıca aracın arka 
bölümü gidilen gezi alanlarında küçük bir gezici laboratuvar görevini görebilecek şekilde 
tasarlanmıştır. Laboratuvar bölümünde bulunan elektronik mikroskop ve akıllı masa gerekli 
ölçümleri yapabilip, bu bilgileri aracın ön kısmında bulunan akıllı tahta ve her bir öğrenci için 
özel bulunan tabletler ile paylaşabilmektedir.



3534

Eder Gomez Huerta
Vexel
Şehir İçi Turizme Yönelik Araç

Mobilitenin günümüzdeki önemi gelecekte artacaktır. İnsanların mobilite ihtiyaçlarının önemli 
sebeplerinin başında başka yerlere yaptıkları ziyaretlere ve gezilere dayanmaktadır. Bu 
açıdan bakıldığında turizm büyüyen bir sektör durumundadır. 2030 yılına kadar insanların 
turistik amaçlarla çok daha fazla seyahat edecekleri kabul edilmektedir. Şehirleri ziyaret eden 
turistlerin şehirler içinde hareketliğini pratik olarak sağlamak ve onlara hareket özgürlüğü 
verebilmek şehirlerin kalabalıklığı içerisinde ciddi zorlukşar içermektedir.

Bu gerekçeler turistlerin şehir gezileri sırasında tüm ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi araçların 
yatırım yapılması için ciddi bir fırsat olarak belirmektedir. Bu açılardan projenin konusu 
turistlerin tarihi ve turistik şehirlerin kalabalık olan merkezi bölgelerinde mobilitelerini 
kolaylaştıran bir araç tasarımıdır. 

Şehirlerin merkezi bölgesinde, tanımlı bir bölgenin sınırları içerisinde kiralayabilecekleri 
ve tüm günü geçirebilecekleri düşük hızlı bir ulaşım ve gezi aracıdır. Aracın boyutları 
dar şehir sokaklarına adapte olabilmesi için minimum ebatlarda tasarlanmıştır. Tamamı 
şeffaf olan  bir tavan sayesinde çevrelerini rahatlıkla görebileceklerdir. Ayrıca araçları 
her durduklarında güzergahlarını planlayabilecekleri, aracın görüşü içerisinde olan turistik 
yapılar hakkındaki online yorumları okuyabilmeleri, gezi notlarını tutabilmeleri, yemek 
yiyebilmeleri ve dinlenebilmeleri için gerekli teknoloji ve konforu sağlamaktadır. Bu sayede 
şehirin içerisindeki gezinin yorgunluğunu en aza inerken, şehir ziyaretlerini en üst düzeyde 
verimli düzeye çıkacaktır.

Aracın içi oldukça geniş tasarlanarak panoramik bir görüş imkanı yaratmakta ve bununla 
birlikte hareketli koltuklar sayesinde dışarıya istenilen açılarda görüş sağlanabilmektedir. 
Ayrıca geniş iç mekan sayesinde sürüş halllerinin dışında koltukların hareketliliği yüzyüze 
oturma düzenine dönüşerek kolay iletişim kurulabilmesini sağlamaktadır. Araç ayrıca 
barındırdığı depolama ünitesi ile hem bir çalışma yüzeyi hem de alışveriş ürünlerini, yiyecek 
ve içeceklerini stoklayabilecekleri bir alan sunmaktadır.
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Emrecan Ağtaş
76E
Uzun Mesafe Konfor Otobüsü

2030 yılı için şehirlerin kalabalıklaşması ve buna bağlı olarak şehir merkezlerinden uzak 
bölgelerde yaşam alanlarının artması senaryosuna uygun olarak tasarlanmıştır. Günümüz 
metropollerinde toplu taşıma için harcanan süreler ortalama 1,5–2 saat civarındadır. İnsan 
hayatında önemli bir zaman kaybı niteliği taşıması nedeniyle bu süreyi verimli kullanabilmek 
adına daha konforlu, daha kullanışlı kılacak bir uzun mesafe ulaşım aracı ihtiyacı belirmiştir. 
Gündüz yaşam alanlarından hareket edip, kent içindeki iş merkezlerine ulaşacak, iş 
çıkışında da tekrar yaşam alanlarına olan ulaşımı sağlayacak olan bu araç, ihtiyaca 
özel tasarlanmıştır. Sınırlı sayıda kullanıcıya hizmet edebileceği için ücretlendirmesi toplu 
taşıma taban ücretinin belirli bir miktar üstünde olacağı öngörülmektedir. 

İnsanların kişisel yolculuk konforu ve hissine kavuşabilmesi amacıyla koltuk tasarımı 
üzerine yoğunlaşılmış ve koltuk kafa bölgesindeki yan görüş alanlarının kapatılmasıyla 
kişinin tek başına seyahat ediyormuş gibi hissetmesi sağlanmıştır. Bu kişisel alanın 
yaratılmasıyla özellikle çalışan kesimler başta olmak üzere, insanların toplu taşımaya tercih 
edeceği düşünülmektedir. İç yerleşimde çeşitli kombinasyonlar etüd edilmesiyle insanların 
farklı ihtiyaçlarının karşılanarak farklı alanlar yaratılmaya çalışılmıştır. En arka bölümde 
çalışma alanı oluşturulmuş, masa ihtiyacı olan yolcuların bu bölümü kullanmaları ve toplu 
konuşma veya toplantı gibi oturumların burada gerçekleşmesi planlanmıştır. Orta bölümde 
4’lü dizilimlerin iç kısımlarında bulunan koltuklar birbirlerine dönerek sohbet halinde yolculuk 
etmek isteyen yolcular için tasarlanmıştır. Ayrı olarak dizilen koltuklar ise tamamıyla kişisel 
alan yaratma amacıyla tasarlanmıştır. Otobüsün en önünde ise telefon konuşması yapmak 
isteyen ve ya seyahat süresi içerisinde tamamıyla izole bir alanda bulunma durumunda 
kalan yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak için özel bir bölme düşünülmüştür. 
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Erdi Görkem Dirilen
Care
Kiralık MicroCar

Havayolu ulaşımı kolaylaşması ve çağımız toplumlarındaki sosyal değişimlere ülkelerarası 
ve şehirlerarası ulaşımının kolaylaşması ve artması ile sonuçlanmaktadır. Bu sonuçlara 
dayanılarak yapılan 2030 yılı ön görülerine göre araç kiralama eğilimleri artacaktır. Söz 
konusu artış ile birlikte kiralama firmaları için yönettikleri araç sayısına bağlı olarak araçların 
depolanması, temizlenmesi, park edilmesi, karbon salınımı ve uygun bagaj hacmi sorunlarını 
doğurmaktadır. 

Microcar sınıfındaki CARE bu konulara çözüm sağlaması için tasarlanmıştır. Care özellikle 
şehir içi kullanıma uygunluğu açısından bakıldığında elektrikli hub tekerlek motorları ile sıfır 
karbon salımı sağlarken, dört tekerlek de bağımsız çekiş ve manevra kabiliyetine 
sahiptir. Değişken yolcu ve bagaj kapasitesi sayesinde farklı kullanıcılara da hizmet 
edebilmektedir. Care ile tek kişilik uzun bir tatile gezisine yahut iki kişi iş seyahatine uygun 
olabilmektedir. Care bu özelliği sayesinde araç kiralayanların % 87’sine hizmet edebilmektedir. 

İç hacminin hidrofobik olmasından dolayı Care kullanıcıları için plajdan taşıdıkları kum, 
mayolarının ıslaklıkları, otomobil içerisine dökülen kırıntılar ve içecekleri, zaman içerisine 
yıpranan iç yüzey seyahat konforlarını düşüremez. Care yıkanabilen iç mekanı hem 
kullanım esnasında kirlenmez iken hem de 1.5 dakika içerisinde dezenfekte edilebilmekte 
ve bir sonraki kullanıcı için hazır hale gelebilmektedir. Ayrıca 1100 mm eni, 2500 mm 
boyu sayesinde şehir içinde bir otomobilin park alanında üç Care park edilebilirken, hem 
boyutları hem de manevra kabiliyetiyle mevcut otomobillerin kullanamadığı park alanlarını 
da kullanabilmektedir. 
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Kaan Ateş
Acil Durum Aracı

Günümüzde ambulans olarak tasarlanmış ve üretilmiş bir araç bulunmamaktadır. Dünyada 
bulunan tüm ambulanslar aslında ortak şase ve mekanik altyapıyı kullanan kamyonet veya 
minibüs amacıyla üretilmiş araçlardan dönüştürülmektedir. Standart bir araç boyutlarına 
sahip oldukları için şehir içi kullanımında oldukça büyük ve hantal araçlar olarak yer 
almaktadırlar. Bu boyutlardaki araçlar özellikle şehir içindeki kalabalık ve trafikteki acil durum 
müdahalelerinde önemli sorunlar yaratmaktadır. Araç boyutlarından dolayı oluşan ve 
hayati öneme sahip sorunu giderilmesi amacıyla, A sınıfı otomobillerden daha 
küçük ölçülerde bir ambulansın tasarlanması hedeflendi. 

Acil Durum araçları olan ambulanslar genellikle tüm tıbbi müdahaleleri yapabilecek kapasitede 
hazırlanmaktadır. Bu proje kapsamında tasarlanan aracın normal ambulanslara göre 
daha özellikli fonksiyonlar atandı. Bunun temel sebebi şehir kargaşası içerisinde kalp 
krizi, solunum yetersizliği, şiddetli kan kaybı vb. zamanın çok önemli olduğu vakalarda 
hızlı bir ilk müdahale ve gerekirse hızlı bir hasta naklinin sağlanabilmesidir. Çok acil 
müdahalenin gerektirdiği temel vakalar istatistiki verilere dayanılarak belirlenmiş ve ilgili 
vakalara müdahalelerde gerekli olabilecek temel donanım ve teçhizatlara bağlı olarak araç 
fonksiyonlarını ve boyutları belirlemiştir.

Direksiyonun ortada olması aracı evrensel kılarken aynı zamanda sürücünün hâkimiyetini 
artırıyor. Sağ, sol ve arka olmak üzere 3 taraftan sedyenin girip çıkabilmesi dar alanlarda 
çalışma kolaylığı sağlıyor. Aracın yükseklik/en oranı alışılmışın dışında olduğu için aküler 
tüm tabana yayılarak ağırlık merkezi dengede tutuldu. Araç içindeki her şey portatif 
ve katlanabilir. Bu sayede hem yerden kazanıldı hem de nakil sırasında hastaya kolay 
müdahale yapılabilmesi hedeflendi. Araçta bir sürücü bir doktor ile sedyede yatar vaziyetteki 
bir hasta taşınabiliyor.
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Lalehan Kahyaoğlu
Wiggler
Organik Atık Toplama ve Kompostlaştırma Aracı

Proje kapmasında “2030 yılında ulaşım” temasıyla tasarlanan “Wiggler” organik atık toplama 
ve kompostlaştırma aracıdır. Araç 2030 yılı için ön görülen, doğa ile iç içe yaşayan ve 
tarım ile ilgilenen insanların bulunduğu yerleşim alanları için tasarlanmıştır. Depozit 
sistem ile çalışan Wiggler, organik atık toplaması dışında kompost gübre dağıtma hizmeti 
de vermektedir. Bir aplikasyon yardımıyla üye olan müşterilere organik atıkları dökmeleri 
için kompostlaşabilen çöp torbaları verilir. Daha sonra araç organik atıkları toplar ve yerine 
müşterinin sipariş ettiği kompost gübreyi verir.  

Aracın iki haznesi bulunmaktadır. Evlerden toplanan organik atıkların döküldüğü arka 
hazne, aynı zamanda organik atıkları öğütüp, karıştırarak kompostlaştırma sürecine katkı 
sağlamaktadır. Ön tarafta bulunan hazne ise, kompostlaşma işlemi tamamlanmış ve 
müşteriye dağıtıma hazır hale getirilmiş kompost çuvallarının depolandığı haznedir. 

Wiggler, organik atıkların dökülmesi için şoförün inmesine gerek kalmayacak şekilde 
tasarlanmıştır. Aracın sağ tarafında bulunan asansörlü kol, sensörlerin yardımı ile çöp 
kutusuna entegre olur ve çöp kutusunu aracın tepesinde bulunan, atıkların döküldüğü 
ağıza doğru çıkarır. Çöp kutusu ile atıkların döküldüğü ağız birleştiğinde sensör sistemi ile 
kapakları açılır, böylece atıklar aracın dışına dökülmeden temiz bir şekilde hazneye boşaltılır. 
Atıkların döküldüğü ağızda öğütme işlemi başlar ve hazneye dökülür. Daha sonra haznenin 
içindeki karıştırıcı yardımı ile organik atıklar karıştırılır, böylece kompostlaştırma sürecine 
katkı sağlanır.

Atıkların bulunduğu haznenin tel ızgara zemini, organik atıkların öğütülmesi ve karıştırılması 
sonucu süzülen suların haznenin altında bulunan havuza dökülmesini sağlar. Daha 
sonra havuzda bulunan borular sayesinde, organik atıklardan süzülen suyun dışarıya 
tahliyesi sağlanır. Böylece Wiggler hem organik atıkların toplanmasına hem de bu atıkları 
değerlendirerek kompostlaştırma sürecine katkıda bulunmaktadır.



4544

Günümüzde büyük şehirler göç ve diğer sebeplere bağlı olarak hızlı bir nüfus artışı 
yaşamaktadır. Nüfus artışının sonucunda oluşan barınma ihtiyacını karşılamak için dikey 
büyüyen yerleşim alanları kurulmakta ve yeni yerleşimler kentin merkez bölgelerinden 
uzaklaşmaktadır. Hızlı nüfus artışına bağlı hızlı şehirleşme sonucunda ortaya yeni 
sorunlar çıkmaktadır. Bu sorunlardan bir tanesi ise ulaşımdır. Yaşam alanlarından 
merkez noktalara ulaşım, her statüden insan için sorundur. Bu noktalardan toplu taşıma ve 
kişisel araçlarla ulaşım olanağı olmakla birlikte kişisel aracını kullanmayı tercih etmeyen veya 
kişi sayısı nedeniyle kullanamayacak olan, bir yandan da kişisel aracındaki konforu ve VIP 
araç şartlarını isteyen kullanıcı grubu bulunmaktadır.

VNIGHT, bu tarz kullanıcı grupları için özel olarak tasarlanmış bir araçtır. Kullanıcı 
gruplarının davranış ve ihtiyaçlarının araştırılması sonucunda ortaya çıkartılan sonuçlara 
dayanılarak ulaşılan kavramlar, araçta olması gereken ögeleri ve bu öğelerin tasarımlarını 
şekillendirmiştir. Böylece iç ve dış tasarımın getirmiş olduğu fonksiyonlar, ürün-kullanıcı ilişkileri 
ve kullanıcı davranışlarına yönelik çözümler VNIGHT’ın temel bileşenlerini oluşturmuştur. 
Future of Mobility: Transportation in 2030 projesi yakın gelecek projeksiyonu içerisinde 
olası araç tasarımlarının geliştririlmesini hedeflemekteydi. Bu nedenle aracın içerisinde 
kullanılan teknoloji, günümüzde olan, geliştirilen veya gelecek 15 yıl içerisinde olması 
muhtemel teknolojiyi içermektedir. Söz konusu gelecek öngörüsünün avantajları aracın 
mekanik aksamına ve son kullanıcı tasarım çözümlerine geliştirilmesinde kullanılmıştır. Çevreyi 
ve geri dönüşümü desteklemek adına elektrikli araç olarak tasarlanan VNIGHT, aynı 
zamanda elektrikli motor kullanmasından dolayı fosil yakıt kullanımını sıfırlamıştır.

VNIGHT projesiyle; yolculuk sırasında kullanıcı gruplarını keyifli ve konforlu bir biçimde gitmek 
istedikleri yere ulaştıracak, onlara kişisel araç keyfini ve özel araç ayrıcalığını yaşatacak, 
toplu taşımayla kişisel araç konseptini bir araya getiren bir araç tasarlanmıştır.

Selim Can Küçükyıldırım
Vnight
Özel Amaçlı Ulaşım Aracı
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Selin Yılmaz
CR01
Online Alışveriş İçin Kargo

Hızla artmakta olan online alışveriş eğilimleri ve bu alışverişlerin alıcıya güvenli, rahat ve 
hızlı ulaştırılması konusunda ki ihtiyaçlar projenin çıkış noktasını oluşturmuştur. 2030 yılına 
yönelik yapılan araştırmalar ve gelecek projeksiyonları bu ihtiyaçların katlanarak artacağını 
göstermektedir. Gelecekte ‘hız’ daha çok önem kazanacak, insanlar vakitlerini verimli 
kullanbilmek adına pratik alışveriş yollarına daha sık başvurmaya başlayacaklardır. 
Gıda, giyim ya da özel alışverişlerini internet üzerinden gerçekleştirme oranları artacaktır.

Tasarımcı çeşitli kargo firmalarıyla yaptığı görüşmeler neticesinde gelecekte şehir içi kargo 
taşımacılığının derinleşmesini sağlayacak tasarım ihtiyaçlarına belirledi. Kargoların araca 
yerleşmesi, hasar görmeden alıcıya ulaşması, sistematik ve hızlı bir şekilde teslim edilmesi 
konusunda günümüzde var olan problemlerin önemi online alışverişin artmasıyla birlikte 
artacaktır. Günümüz kargo araçlarında sürüş esnasındaki sarsılmalar ile paketlerin düzeni 
bozulmakta ve zarar görebilmektedir. Bununla birlikte mevcut araçlarda farklı ısılarda 
taşınması gereken kargo paketleri için özel bir bölme yoktur, kargo zarfları düzensiz bir 
şekilde çuvallara konulur. Tüm bu problemler ve gelecek için diğer kullanım ihtiyaçları ile 
ürün senaryosu oluşturuldu ve tek dağıtıcı ile hızlı kargo tesliminin yapılabileceği bir araç 
tasarımı geliştirildi. Bu sayede günümüzde olduğu gibi iki kişi yerine tek kişi dağıtıma 
çıkabilecektir. 

Araçta farklı ebatlardaki paketler için asansörlü raflar mevcuttur. Bu sayede genellikle 
araçların hep boş kalan üst kısımları değerlendirilmiştir. Aracın orta kısmında raylı bir 
sistem vardır. Paketler sistem üzerinden kodları girilerek görevlinin aracın içine girmesine 
gerek kalmadan paket ray üzerinden çıkış kapılarına gelir. Farklı ısılarda taşınması gereken 
kargolar ve teslim edildikten sonra başka bir işleme gerek kalmadan giyime hazır bir şekilde 
gelecek olan giysi kargoları için de ayrı bir alan mevcuttur. Araçta zarflar ve küçük ebattaki 
paketler kargo görevlisinin pratik bir şekilde ulaşabileceği alanlarda tasarlanmış olan 
bölmelere yerleştirilir.

01
Farklı ısılarda taşınması gereken 
kargolar için bir soğutma deposu 
mevcut.

02
Dolap kapakları araç içinde kolay
kullanıma olanak sağlamak için
yukarı doğru açılır.

03
Araç içinde herhangi bir kazaya sebebiyet 
vermemesi için dışa meğilli bir kulp mevcut değildir. 
Kapakların alt kısmında ergonomik bir tutuşa olanak 
sağlayan havuzlar vardır.

02
Sistem paketi tanımlar ve arkadan
bir kol yardımı ile rayın üzerine 
doğru iter.

04
Kutu ray sistemi üzerinde ilerler.

Kargo kutularının üzerinde barkodlar 
vardır. Kutular rotaya uygun bir 
şekilde araca yüklenirken barkodlar 
tablete okutulur ve numaralandırılır.

05
Kargo paketi arka kapıya gelir.

01
Teslim edilecek kargonun
numarası sisteme yazılır.

03
Kutu ray sisteminin 
üzerine gelir.
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Prof. Dr. İlhan Erhan 
Kadir Has Üniversitesi Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölüm Başkanı

NESNEL ÇEVRE VE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI 

Sözlerime ünlü bir tasarımcının, bir tasarım düşünürünün bir değerlendirmesiyle başlamak 
istiyorum; “Tüm insanlar tasarımcıdır. Her zaman, yaptığımız her şey tasarım sayılır. Çünkü 
tasarım insan faaliyetlerinin temelini oluşturur.” V.Papanek.

İnsan yaşamını sürdürebilmek için içinde bulunduğu çevreyi tanımak, ondan yararlanabilmek,
Ona uymak, ya da çevreyi kendi ihtiyaçları doğrultusunda değiştirmek zorundadır. Tarihsel 
gelişimi içinde insan-çevre ilişkileri dinamik bir olgu özelliği göstermektedir.

İnsanın ve toplumun çok çeşitli olan gereksinimlerinin önemli bir bölümü, ancak uygun 
araçların kullanımıyla karşılanmaktadır. En ilkel toplumsal yaşam biçiminden günümüz tekno-
toplumlarına kadar Homo Faber uygarlığının en belirgin görüntüsü çevremizde yer alan 
araçlar dünyasıdır. Yapay çevremizi oluşturan ve insanın, üretim, tüketim ve sosyal kültürel 
alanda gelişen ihtiyaçlarını karşılayan nesnelerin kullanıcı ve kullanıcı gruplarının ihtiyaçları 
doğrultusunda, amaçlanan işlevsel biçimlere ve sistem çözümlerine kavuşturulması da 
“tasarlama süreci” olarak ortaya çıkmaktadır.

Endüstri Tasarımı öncelikle, ürünleri biçimlendirmek değil, etkinliklerimizi, yaşam biçimimizi ve 
eylemlerimizi etkilemekte, belirlemektedir. Bu da ancak belirli davranışlara olanak sağlayan 
araçlar topluluğunun tasarlama süreci sonunda ortaya konabilecek işlevsel biçimleri ve 
düzenlemeleriyle gerçekleşebilir.

Günümüzde artan tüketici ihtiyaçları, gelişen teknolojik imkanlar ve ortaya çıkan enerji 

hammadde ve çevre sorunları tasarlama eylemine farklı bakış açıları getirmiştir. Endüstri 
Ürünleri Tasarımcılarının uğraş alanına giren tasarımlar arasında, bireysel kullanıma yönelik 
tekil ve yalın ürünler yanında, kullanıcı gruplarına yönelik, mutfak-konut araçları,eğitim ve 
büro araçları tasarımları ya da kamu kullanımına açık, ulaşım ve kent mobilyaları gibi ürün 
ve ürün sistemleri tasarımı önemli bir yer tutmaktadır. Bu geniş faaliyet alanı göz önüne 
alındığında ve yine tasarlanacak nesnelerin teknik, ekonomi, sosyal ve estetik boyutlarının 
da tasarlama sürecine katılmasıyla ürün tasarımının diğer uzmanlık alanlarıyla olan önemli 
arakesitleri ortaya çıkar. Tasarımcı tüm bu boyutların genişliğine göre tek başına ya da, 
genelde olduğu gibi genişletilmiş uzmanlar grubu içinde çalışmak durumundadır.

Ülkemizde de endüstrileşme çabalarına bağlı olarak şehirleşmenin hızlanması, nüfus artışı 
ve bununla birlikte kullanıcı/tüketici guruplarının artan ihtiyaçlarına paralel olarak endüstri 
ürünleri tasarımcılarına duyulan ihtiyaç da belirginleşmektedir. 1970’lerin başından bu yana 
tasarımcı yetiştiren eğitim programları oluşturulmuştur. Bugün ülkemizde eğitim veren 
çok sayıda endüstri ürünleri tasarımı bölümü açılmıştır. 70’li yıllardan günümüze kadar bu 
kurumlar ülkemize kazandırdığı tasarımcılarla endüstri alanında özgün ürünlerin ortaya 
çıkmasına katkıda bulunmaktadır. 

Bu günü yaşayan ama gelecek için düşünen ve yarını biçimlendirmeye çalışan tasarımcı 
adaylarının Türk sanayinin bugün karşı karşıya bulunduğu ve gelecekte karşılaşabileceği 
kimlik sorunlarını özellikle üst düzeyde birikimleriyle çözümleyebilecek değerli birer tasarımcı 
olarak yetişmeleri bu eğitimin önemli ilkeleri arasında bulunmaktadır.    
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Yrd. Doç. Dr. Ayşe Coşkun Orlandı
Kadir Has Üniversitesi Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcısı

“İnovasyon bir göz ile başlar.”  

Yenilik kelime anlamının ötesinde, rekabet koşullarında önemli bir ekonomik girdi olarak 
önem taşımaktadır. Bugün, patent savaşlarının gündemimizin en önemli konularından biri 
haline geldiği bir devri yaşamaktayız ve yeniliğe olan ihtiyaç hiçbir dönemde olmadığı kadar 
önem kazanmış durumda. Araştırma ve yeniliğin iç içe geçmiş sarmal yapısı, bilgi toplumu 
olma yolunda gelişme hedefleri olan ülkeler için daha da kritik bir önem arz etmektedir.

Bugün dünyanın en yüksek inovasyon yapma potansiyeline sahip tasarım danışmanlık 
firması olan IDEO’nun yöneticilerinden Tom Kelley tasarımın insan odaklılığına ilişkin 
çok yalın ve gözden kaçan bir noktaya dikkat çekiyor; gözlem. Kelley, “İnovasyon bir 
göz ile başlar” ifadesiyle, gözlemin önemini vurgulamakla kalmıyor, tasarımın en güçlü 
noktalarından birine de dikkat çekiyor ki, o da;  aynı soruna, aynı konuya her tasarımcının 
farklı yaklaşabileceği, farklılaşmanın da herkesin gözünde sonsuz ihtimaller üzerinden çok 
zengin olabileceği gerçeği. Günümüzde tasarım araştırmaları işte tam da bu merkezden 
hareketle yenin peşinde koşan sadece var olan tanımlı sorunlara çözüm üretmenin ötesinde 
soru soran yeni nesil tasarımcılar aracılığıyla mümkün olabilecektir. Çağdaş tasarım eğitimi 
yenilik ve farklılaşma kavramlarına odaklanarak, yeni tasarımcı adaylarının içinde yaşadıkları 

dünyayı bir kültür laboratuvarı olarak algılayıp tasarım kaynaklarını güçlü gözlem becerileriyle 
harmanlamalarına olanak tanımalı ki, tasarımla inovasyon mümkün olabilsin. Bu noktada 
tasarım eğitiminin insana, insan ve çevresine, hayatın içinden sorunlarına odaklı yapıda 
geleceği kurgular nitelikli yürütülebilmesi için sanayi destekli projelerin önemine bir kez daha 
dikkat çekiyor. 

Bu bağlamda ulaşım tasarımı alanında öncü, ulusal ve uluslararası birçok ödüllü tasarımın 
kuluçkası olarak da niteleyebileceğimiz Türkiye’nin en büyük, bağımsız Ar-Ge Merkezi 
Hexagon Studio ile ortak yürütülen dönem projesinin mezuniyet arifesindeki genç 
tasarımcı adayları için önemi çok büyüktür. Bu yenilik kaynağının farkında olan, üniversite 
işbirliğine olanak tanıyan değerli Hexagon Studio yöneticilerine ve tasarım ekibine derinden 
teşekkürlerimi sunarım. Genç ancak tasarımın önemine inanarak hızla yol alan bir bölüm 
olarak Kadir Has Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nün Hexagon Studio ile 
uyumlu işbirliğinin bir gelenek halini almasını umut ediyor, emeği geçen herkesi kutluyor, bu 
verimli yaratıcılık ve deneyim işbirliklerinin Türkiye endüstrisi için iyi bir örnek oluşturmasını 
temenni ediyorum.
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Ayhan Enşici, PhD
Yard. Doç.

Mobilite, yani hareketlilik günümüz toplumsal yaşamında çok katmanlı 
etkileri ve boyutları olan, toplumun günlük yaşamının her noktasında 
rolü bulunan bir faktördür. Mobilite kavramı esas olarak bir yerden 
yere hareket edebilme kabiliyetini tanımlamaktadır. Hareket halinde 
olmak modern toplumlarda insanoğlunun en temel bireysel ve sosyal 
davranışlarından biridir. 

Çağımızda mobilite, özellikle metropoller başta olmak üzere kentlerin 
yaşamının içerisinde kentin başlıca fonksiyonu durumundadır. 
Toplum yaşamını biçimlendiren hareketlilik şehir yaşamına ağır 
yükler de getirmektedir. İstanbul özelinde bakıldığında denizlerle iç 
içe olmasına rağmen şehir içi hareketliliğinin %85’i halen karayolları 
ile sağlanmakta iken %10’u raylı araçlarla, %5’i ise deniz yoluyla 
sağlanmaktadır. Yaklaşık olarak 2 milyon 700 bin aracın kayıtlı olduğu 
İstanbul’da raylı sistemlerin ulaşım içerisindeki payının artmasına 
rağmen karayolu ulaşımı ve kara araçları halen ulaşımın ağırlıklı 
yükünü karşılamaktadır.

Günde 5 Milyon kişinin toplu taşıma ile ulaşımını sağladığı İstanbul’da 
her gün 10 milyondan fazla kişinin kentte hareketlilik içinde olduğu 
öngörülmektedir. Bu denli yoğun hareketlilik, büyümeye ve gelişmeye 
devam etmekte olan kentlerin sosyal, ekonomik, demografik yapıları 
içerisinde planlanması etkin ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri için 
zaruridir. Ulaşımın planlaması, araçlarının planlanması ile birlikte 
ulaşım rotalarının da kent içi yaşamda planlanmasını içerecek 
şekilde çok katmanlı etkileri ve kent yaşamındaki yükleri senkronize 
geliştirilmiş çözümlere sahip olmalıdır.

Kent içi ulaşıma bakıldığında temel olarak ulaşım toplu ulaşım, kişisel 
ulaşım ve yük taşımacılığının bütününden oluşmaktadır. Toplu ulaşım 
günümüzde otobüsler, trenler, tramvayların ve genellikle kamu veya 
benzeri bir organizasyon tarafından idare edilen ve yerleşmenin 
tüm bölgelerine ulaşmayı hedefleyen ulaşım sistemleridir. Ücrete 

bağlı olmak kaydıyla toplumun tümüne açıktırlar. Sistemin yararlılığı 
ulaşım için araç başına düşen taşıma oranlarından dolayıdır.  Bireysel 
taşımacılığa kıyasla araç başına taşınan insan, mal miktarları oldukça 
yüksektir.

Bireysel ulaşım kişilerin bireysel tercihlerine bağlı olarak tercih ettikleri 
herhangi bir ulaşım aracını kullanmaların ortaya koyduğu ulaşım 
biçimleridir. Bu araçlar otomobil, bisiklet, motosiklet ya da yürümek 
dahi olabilmektedir. Kent toplumlarındaki bireylerin çoğunluğu ulaşım 
ihtiyaçlarını bu formasyonlarda karşılamaktadırlar. Bu durum ülkelere 
ve kültürlere göre farklılık gösterebilmektedir. Hollanda’da bireyler 
çoğunlukla şehir içi ulaşımları için bisikletleri kullanırken, Amerika’da 
bireysel ulaşım için çoğunlukla arabalar kullanılmaktadır.

Toplu ve bireysel ulaşım modları ile birlikte bir diğer temel ulaşım 
modu kargo ve yük taşımacılığına dayanmaktadır. Kentler üretimin 
ve tüketimin temel merkezleri durumundadır. Kent yaşamının içinde 
yoğun mal taşımacılığı yapılmaktadır. Bu tür taşımacılık çoğunlukla 
üretim merkezlerinden büyük araçların kentlere ulaşması, endüstri 
bölgeleri arası dolaşım ve kenti içi dağıtımdan oluşmaktadır. Son 
yıllarda artan, özellikle internet üzerinden yapılan, perakende 
satışları ise şehir içi dağıtımını artırmaktadır. Kent yönetimleri ulaşım 
planlaması içerisinde kargo taşımacılığı ve dağıtımının şehir içi ulaşım 
üzerine getirdiği yük göz ardı etmektedirler.

Tüm ulaşım modları ile kentte oluşan hareketlilik; Rutin hareketlilik 
Profesyonel hareketlilik, Turistik hareketlilik ve Dağıtım hareketliliği 
olarak sınıflandırılmaktadır. Rutin hareketlilik, her gün tekrar eden 
tahmin edilebilir hareketlilik iken profesyonel hareketlilik toplantılar, 
müşteri servisleri gibi nedenlerle çalışma saatleri içerisinde oluşan 
hareketliliktir. Bir diğer hareketlilik sınıfı olan turistik hareketlilik 
sezonsal, bölgesel ve ziyaret amaçlı oluşan hareketliliktir. Genellikle 
tarihi ve turistik alanlar arasında oluşan hareketliliktir. Olimpiyatlar gibi 
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spor aktiviteleri gibi dönemsel olaylara bağlı hareketlilik te bu sınıfının 
içinde yer alır. Günümüzde hızla artmakta olan dağıtım hareketliliği 
ise kent içi perakende ürün dağıtımı ile birlikte üretim ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla yapılan taşımacılığı da kapsamaktadır. 

Tüm ulaşım modları ve onların yarattığı hareketlilik sınıflarının 
yoğunlaşması, bu yoğunluğa bağlı olarak verimlilik ve fonksiyonellik 
bağlamlarında iyi çözümlere ulaştırılması gereklidir. İstanbul’da 
ulaşımın % 85’ini karşılayan, metropollerde halen ulaşımın büyük 
kısmını oluşturan kara ulaşımı araçlarının gereksinim duyulan ulaşım 
fonksiyonlarını en efektif şekilde çözmesi ulaşım için kullanılan 
araç sayısını ve araç kütlesini azaltacaktır. Günümüz ulaşımının en 
başlıca sorunlarının başında özellikle bireysel ulaşımda araç başı kişi 
oranının 1:1 düzeylerinde olması gelmektedir. Benzer durum kargo 
ve yük taşımacılığı için de geçerlidir. Çoğunlukla daha az yüklerin 
çok daha fazla kapasitesi olan araçlarla taşınması söz konusudur.  
Aynı zamanda bu araçların fonksiyona yönelik tasarlanmış araçlar 
olmamaları kent ulaşımı içinde gereğinden fazla aracın seyir halinde 
olmasına, ulaşım için harcanan kent hacimlerinin daha fazla olmasına, 
ulaşımda kaybedilen zamanın üst düzeyde olmasına ve artmasına, 
daha fazla emek harcanmasına, ekonomik yüklerinin artmasına ve 
fazla enerjinin tüketilmesine yol açmaktadır.

Ulaşımda etkin ulaşım çözümlerinin geliştirilmiş olmamasına ve 
tasarlanmış ulaşım araçlarının olmamasına bağlıdır. Kara ulaşımının 
yüzyılı aşan tarihinde kullanılan araçlar temel düzeyde aynı 
fonksiyoneliteye ve tasarımlara sahip olduğunu söylemek mümkündür. 
Dört kişi taşıyan iki sıralı oturma grubuna sahip, arka bölümde 
bagaja sahip binek otomobiller neredeyse 100 yıldır aynı işlevsellikte 
ve biçimde üretilmektedir. Bu süre zarfında geçirmiş olduğu, göreceli 
olarak küçük sayılabilecek, gelişimler araçların değişen toplumsal 
ulaşım davranışlarına doğrudan etkin çözüm yaratmaktan uzaktır. 
Bu gelişimler yolcuların konfor ve güvenliklerine yönelik olmaktan 

uzaklaşamamıştır. Aynı durum diğer motorlu kara ulaşım araçlarında 
da geçerlidir.  Kargo ve yük taşımacılığında kullanılan araçlar birçok 
farklı fonksiyona ancak genel düzeyde uygunlaştırılabilecek şekilde 
tasarlanmış genel amaçlı araçlardan dönüştürülmektedir. Bu tür 
araçlar zaman içerinde bazı değişikliler geçirse de, istenilen işleve 
uygun dönüştürülmesini sağlayacak şekilde olmaları değişimleri 
genel düzeyin ötesine geçemeyerek kısıtlı kalmıştır.  Söz konusu 
araçların genel form ve ebatları dahi pek değişiklik geçirmemiştir. 
Bu durum üreticilere ekonomik anlamda önemli faydalar sağlamakla 
birlikte toplumdaki ulaşım ihtiyaçlarına etkin cevaplar verememekte 
ve kent yaşamı içinde ciddi problem ve yüklere yol açmaktadır.

Bu bağlamda kara araçlarının genel amaçlı olmak yerine amaca 
yönelik tasarlanmış olmaları sağlamak kaçınılmazdır. Böylece 
günümüzdeki tipik ulaşım araçları ebatları gerektiği ölçülerde olan, 
boş hacimler yerine gerektiği kadar yükü gerektiği hızda taşıyacak 
beceride olan, genel ürünlerde yapılabilecek kısıtlı adaptasyonlar 
yerine amaçlanan işlevi en doğru ve efektif şekilde uygulayabilecek 
özellikler kazandırılmış olarak tasarlanmış ürünlere yerlerini 
bırakacaktır. Bu durum araç sayısının artmasının aksine ulaşım amaçlı 
dolaşımda olan araç sayısının azalmasına, araçların en hızlı ve etkin 
şekilde işlevlerini yerine getirmesine bağlı olarak dolaşımda daha az 
kalmasına yol açacaktır. Ayrıca enerji tüketiminin azalmasına, ilgili 
işleve yönelik işgücü ve zaman kaybının da en aza indirgenmesine 
yol açacaktır.

Kaynakça:
Yüksel Karakaya, 2011, Sayılarla Istanbul 2010, İstanbul Ticaret Odası, 
İstanbul’a Yönelik Araştırmalar
https://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch6en/conc6en/ch6c3en.html
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Kaynakların tüketiminde gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözetmenin 
gerekliliğini esas alan sürdürülebilirlik kavramı ile ulaşım arasındaki 
ilişki çoğu zaman fosil yakıt tüketimi ve karbon salınımı gibi ölçülebilir 
faktörler etrafında şekillenmektedir. Fosil yakıt kullanımı, hem petrol 
rezervlerinin giderek tükenmesi hem de küresel ısınma başta olmak 
üzere bir çok çevresel soruna neden olması sebebiyle niteliksel 
ve niceliksel olarak sürdürülemez durumdadır. Bu dikkat çekici 
gerçek, sivil toplum kuruluşlarının önderliğinde dünya genelinde 
enerji talebinin büyük kısmının karşılanmasında tercih edilen fosil 
yakıt kullanımının azaltılması ve mümkünse tümden terkedilmesi 
yönünde bir baskıyı doğurmuş, bu baskı da politik destek bulduğu 
coğrafyalarda hayata geçirilen vergi düzenlemeleri ve sağlanan 
teşvikler sayesinde endüstrinin daha sürdürülebilir enerji kaynaklarını 
kullanması yönündeki değişimi zorunlu kılmıştır.

Benzer şekilde, ulaştırma sektöründe kronik olarak görülen petrole 
bağımlılık hali son yıllarda otomotiv endüstrisinin öncül değişim 
rüzgarlarının etkilediği ilk limanlardan biri haline getirmiş, endüstrinin 
alternatif enerji kaynaklarına odaklanan teknolojiler geliştirilmesini 
sağlamıştır. Oysa, özellikle hızlı büyüyen ketlerdeki ulaşım pratikleri 
düşünüldüğünde sürdürülebilirlik küresel ısınmanın ve enerji 
kaynaklarının kısıtlılığının ötesinde çok daha farklı kriterleri de içine 
alacaktır.

Öncelikle, plansız büyüme sebebiyle kent çeperlerindeki doğal 

alanların ve rezerv arazilerin üzerindeki insan işgali giderek artmakta 
ve buna da ulaşım altyapısının ve sistemlerinin plansız ve hızlı yayılımı 
neden olmaktadır. Dolayısıyla, ulaştırma sektörü sadece sera gazı 
salınımının artmasında değil, arazi ve doğal çevrenin tüketiminde 
de önemli bir katalizör rolü oynayarak küresel sürdürülemezliği 
tetiklemektedir.

Diğer taraftan, plansız ulaşım altyapısıyla donatılan kentler sadece 
nüfusun değil, talep edilen maddi yaşam standartlarının da katlanarak 
yükseldiği, hizmet sektörünün öncülüğünde giderek daha da 
kalabalıklaşan tüketim tapınaklarına dönüşmektedir. Kent içi ulaşım 
ise bu tapınakta yaşayanların hayat kalitesini belirleyen, olumlu ya da 
olumsuz bir kent algısının oluşmasına neden olan önemli bir etmen 
olarak öne çıkmaktadır. Çalışma alanlarına ulaşım araçlarının çeşitliliği 
ve esnekliği çoğu zaman kent sakinlerinin yerleşim yeri seçiminde en 
önemli kriteri oluştururken, hizmet sektörünün işlerliği için de ulaşımın 
konforu ve hızı önemli bir barometredir.

Kabul etmek gerekli ki, nüfusu artan büyük şehirlerde sadece iki nokta 
arasındaki ulaşımın sağlanması değil, aynı zamanda bireysel ulaşım 
araçlarının park edilecekleri alanlar da kent planlamasında ve mimari 
kararlarda giderek daha zorlayıcı bir kısıt haline gelmektedir. Diğer 
taraftan, trafik içindeki güvenlik duygusu, hem bireysel hem toplu 
taşıma araçlarında geçirilen vaktin kalitesini doğrudan etkilemektedir. 
Dolayısıyla büyük şehirlerde bireysel araçlarla sağlanan ulaşım 
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sadece trafikte geçirilen zaman olarak değil aynı zamanda park yeri 
bulabilmek ve güvenilir park alanlarına ulaşım açısından da yaşam 
kalitesini düşürmekte, kent algısını olumsuz etkilemektedir.

Özetle, kent içi ulaşım sistemleri yarattıkları karbon salınımın ötesinde 
gürültü, kirlilik, trafik kazaları, trafik sıkışıklıkları, güvenlik sorunları, 
stres ve zaman kaybı gibi nedenlerle kentlerdeki yaşam kalitesini 
olumsuz etkileyebilmektedir. Bu bağlamda sürdürülebilirlik kavramı 
karbon salınımının ötesinde kaliteli bir yaşam beklentisi etrafında 
şekillendirildiğinde şüphesiz ki bir çeşit insani hak olarak görülecek 
ve dolayısıyla araçların motor kapasitesi veya kullanıldığı yakıt türünün 
ötesinde anlamlar teşkil edecektir (Knoflacher & Ocalır, 2011). 
Dolayısıyla, enerji odaklı, niceliksel ve dar bir kavrayışın dışına taşarak 
yaşam kalitesinin ve refahın süründürülebilmesi olarak algılandığında 
ve sistemsel bir tasarım bakışı ile yaklaşıldığında kent içi ulaşımda 
sürdürülebilirliği hedefleyen çözümlerin skalası alternatif enerjiler 
kullanan teknolojilerin geliştirilmesi ile sınırlandırılamayacaktır.

Benzer şekilde, politik olarak da sürdürülebilirlik ve ulaşım arasındaki 
ilişki, karbon salınımının tüketici üzerindeki maliyetini arttırmak 
ve yenilenebilir enerjinin mali enstrümanlarla teşvik edilmesi 
ekseninden koparak, kent içi ulaşımda yaşam kalitesini hedef alan 
çok daha karmaşık ve bütüncül çözüm önerilerinin desteklenmesini 
gerektirecektir. Bu türden bütüncül çözüm önerilerini tasarlamak için 
ise kent içi ulaşımın sürdürülebilirlik hedefinde karşı karşıya olduğu 

ekonomik baskıları, çevresel riskleri ve değişen talepleri iyi okumak 
gerekmektedir. Hem ekonomik çalkantıların neden olduğu temkinli 
tüketim alışkanlıkları, hem de petrol fiyatlarının genel artış seyri 
tüketicilerin fosil yakıt tüketen araçları tercihinde önemli bir etmen 
olarak öne çıkmaktadır. Bu yönelim araçların daha az kullanılmasına, 
araç tercihlerinde yakıt tüketiminin önemli bir unsur olmasına 
sebebiyet vermektedir.

Bunun yanı sıra, her ne kadar Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde 
batılı ekonomilerdeki kadar yoğun hissedilmese de çevre ile ilgili 
endişeler tüketicilerin ulaşım kararlarında ve araç tercihlerinde 
giderek daha kritik hale gelmektedir. Sivil toplum örgütleri tarafından 
desteklenen bu eğilim artık hem araç üreticileri hem de fosil yakıt 
endüstrisi tarafından kabul edilmiş, ürün ve sistemlerin çevreye olan 
etkisini azaltacak yönde çabalara hız verilmesini sağlamıştır.

Bir diğer unsur ise değişen ulaşım alışkanlıklarıdır. Kent sakinlerinin 
yaşam tarzı, sosyal alışkanlıkları yaş ve cinsiyet bağlamında değiştikçe 
tüketicilerin ulaşım ihtiyaçları ve beklentileri de farklı formlarda kayda 
değer değişim eğilimleri öngörülmektedir. Bu noktada, kentlerde 
yalnız yaşayan kişilerin sayısındaki artış ve yaşlanan nüfus öne çıkan 
iki dramatik değişkendir.

Tüm bunların yanında kent içi seyahatlerin türleri de tüketici 
ihtiyaçlarının çeşitlemesiyle birlikte farklı yönlerde evrilmeye devam 
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etmektedir. Esnek çalışma saatlerinin giderek daha popüler hale 
gelmesiyle sabah ve akşam saatlerinde tanımlı trafik akışlarını 
dışında ulaşım tercihleri ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda iki nokta 
arasında ulaşımı sağlamak üzere bilindik anlamda bireysel otomobil 
kullanımına dayanan tüketici davranışının yerini kesikli, paylaşımcı ve 
hatta deneysel ulaşım şekillerine açık eğilimler alabilmektedir.

Dolayısıyla, ürünün ötesinde hizmetin de kritikleştiği kent içi ulaşımda; 
yaşlanan, esnek çalışma saatlerine adapte olan ve yalnız yaşayan 
nüfusun ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere, hem onların hem 
de gelecek nesillerin yaşam kalitesini göz önünde bulunduracak 
şekilde tasarlanan sistemlerin hayata geçmesi gerekmektedir.

Ürün-hizmet sistemleri, ürün ile hizmetin farklı oranlarda birbirini 
tamamladığı fonksiyona yönelik tasarlanan bir cins iş modeli olarak 
tanımlanabilir (Morelli, 2006). Pazarın ihtiyacına yönelik çözümlerin 
tasarlandığı bu sistemler geleneksel endüstri ürünleri tasarımı bakış 
açısından farklı olarak maddesizleştirme prensibiyle, ürünlerin 
yerine bir cins servis koymayı tercih ederek sürdürülebilir pratikler 
geliştirmeyi hedeflemektedir.

Ürün-hizmet sistemleri çoğu zaman, internet ağı ile birbirine sürekli 
bağlanan sistemler geliştirir ve tüketicinin pasif değil aktif olduğu 
çözümler içerir (Manzini, 2005). Bu noktada hizmetin taklit edilemeyen 

ve stoklanamayan esnek yapısı, ve kullanıcı ile ilişkiyi zorunlu kılması 
sebebiyle aynı zamanda ekonomik olarak da rekabetçi sonuçlar 
doğurabilmektedir (Moritz, 2005). Maddesizleşmeyi açıklamak için 
sıklıkla çamaşırhaneler örnek verilir. Bu bakış açısına göre tüketicilerin 
ihtiyaçları bir çamaşır makinesine sahip olmak değil, giyesilerinin 
temizlenmesidir ve makine bu ihtiyacın giderilmesi için sahip olunmak 
zorunda kalınan hantal ve gürültülü bir araçtan başka bir şey değildir.
Giderek daha da azalan ev halkı ile birlikte kullanım süresi azalan, ama 
teknolojik gelişmeler ile işlevini daha hızlı gerçekleştirebilen çamaşır 
makineleri enerji verimliliği alanında önemli ilerlemeler kaydetseler 
dahi aslında bizzat üretilmeleri ve yok edilmeleri sürecinde neden 
oldukları enerji ve malzeme tüketimiyle, bireysel sahiplenilmeleri 
halinde sürdürülebilirliğe olumsuz etkide bulunmaktadırlar. Bireysel 
sahiplenilmeleri durumunda ev içinde çoğu zaman atıl kalacak bu 
makinelerin yerine daha enerji verimli alternatiflerin tasarlanmasının 
ötesinde bir cins ortak kullanım sisteminin tasarlanması ürün 
sayısını azaltan, tüketiciyi daha aktif olarak sistemin içerisine alan ve 
sosyalleşmesini sağlayan ihtiyaca odaklanmış tipik bir ürün hizmet 
sistemi yaklaşımı olacaktır. Bu sayede mahalle çamaşırhaneleri veya 
apartmanlarda komşularının çamaşır yıkama ihtiyacını karşılayan iş 
modelleri bireysel olarak sahiplenilen makinelerin yerini alabilecektir.

Ürün hizmet sistemlerinin ulaşım alanında en bilindik uygulaması ise 
araç paylaşım sistemleridir. Özellikle Avrupa kentlerinde çok yoğun 

kullanılan araç paylaşım sistemleri ülkemizde de yavaş yavaş farklı iş 
modelleri olarak hayat bulmaktadır. Kullanıcıların ortak kullanıma açık 
olan araçları tanımlı olan kuşaklar içerisinde kullandıkları ya da aynı 
iki nokta arasında seyahat edenleri bir araya getirerek birlikte seyahat 
etmelerini sağlayan sistemler, hem daha az aracın trafiğe çıkmasını 
sağlamakta hem de kullanıcıyı araç sahibi olmanın gerektirdiği bir yığın 
külfetten kurtarmaktadır. Benzer şekilde, şehrin farklı katmanlarında 
birbirine entegre olarak çalışan kiralık araç ve bisiklet sistemleri de 
yine ürün-hizmet sistemlerinin kent içi yaşam kalitesinin arttırılmasına 
yönelik örneklerindendir. Bu türden sistemlerde tüketicinin asıl 
ihtiyacı tasarımın karakteristiğini belirler. Her gün evinden işine 
giden ve akşam tekrar evine dönen bir kullanıcı için otomobili çoğu 
zaman sadece hızlı ve konforlu bir şekilde tanımlı iki nokta arasında 
seyahat etmekten ibarettir. Herhangi bir rota esnekliği gerektirmeyen 
bu türden bir ihtiyacın giderilmesi muhakkak bir araca sahip olmayı 
gerektirmeyecektir.

Birbirine entegre olan, kendilerine tanımlı kuşaklarda işleyen, internet 
ağına bağlı ve yenilenebilir enerji kullanan ürün hizmet sistemleri, 
tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına göre başkalaşan biçimlerde ulaştırma 
sektörünün içerisine iliştirilebilecektir. Bu başkalaşım yaşı ilerlemiş 
bir hastanın gereksinim duyduğu sağlık hizmetine ulaşımında, kendi 
başına randevu alabildiği bir sistemin parçası olan, yolculuk sırasında 
hastanın sağlık durumunu optimum koşullarda tutabilecek ve kendi 

kendine park yeri bulabilecek donanıma sahip bir dizi araç silsilesi 
olarak yada giderek çoğalan kent içi yük taşıma ihtiyacını karşılamak 
üzere kara yoluna ek olarak deniz ve hava yolunu da kullanabilen, 
yine ortak bir ağa bağlı, küçük, esnek araçlar olarak tüketici ihtiyacına 
göre tezahür edebilecektir.

Sonuç olarak, tüketicinin ihtiyaçlarına göre özelleşmiş, bütüncül bir 
bakış açısıyla, maddesizleştirme prensibine göre tasarlanmış, esnek, 
dağınık ve birbirini tamamlayan ürün- hizmet sistemleri; kent içi 
ulaşımın ve kent sakinlerinin yaşam kalitesinin sürdürülebilirliğinde 
sadece yenilenebilir enerjiyi kullanan teknolojilerin sağlayabileceği 
etki ile karşılaştırıldığında daha ümit verici sonuçlar verebilmektedir.
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İnsanlık için mobilite ve ulaşım Dünya’da var olduğu günden beri hep 
önemli bir uğraş olmuştur. Ulaşım, içinde yaşadığımız yüzyılda çoktan 
çözümlemiş olduğu bir sorundur. Günümüzde kara, deniz ve hava 
ulaşımı durmadan gelişen, bilimsel tekniklerin en son verilerinden 
yararlanmaya çalışan bir niteliğe sahiptir. Ulaşım ilk zamanlarda 
insanlık için bir varlık mücadelesinin parçası iken zamanla yaşamın 
bir gereksinimi haline geldiği görülmektedir. İlk zamanlarda ulaşımın 
en tercih edilen yolu deniz odaklı iken kara ulaşımının gelişimi son 
yüzyılda durdurulamaz bir yükselme göstermiştir. Kuşkusuz deniz 
merkezli ulaşım; yöntem, teknik ve araçlar bakımından insanlığın 
teknolojik gelişimini olumlu yönden etkilese de kara ve hava ulaşımı 
bireysel ihtiyaçlara daha çok cevap verir hale gelmiştir. Özellikle 
zamanın maddi bir meta olduğu günümüzde hız, her türlü yaşamsal 
aktivitenin odağında yer almaktadır.

Konvansiyonel enerji kaynaklarının sınırlı oluşu ve doğaya zararları 
dikkate alındığında ulaşımda sürdürülebilir enerji kaynaklarına 
yönelimin hızla arttığı gözlemlenebilmektedir. Son elli yıl içinde 
gerçekleşen teknolojik gelişimler sürdürülebilir enerji kaynaklarını 
ulaşılabilir ve tüketilebilir hale getirmiştir. Bu noktada neredeyse 
tüm ulaşım sektörü üreticileri bu yönde araştırma, geliştirme ve 
teknolojilere yatırımı arttırmaktadır. Günümüzde bunun yansıması 
olan elektrik ve hidrojen yakıtları ile çalışan ulaşım araçları hızla 
yaşamın içine girmeye başlamıştır. Ancak konvansiyonel enerji 
kaynaklarının mevcut altyapıdaki yerleşik durumu ve sürdürülebilir 
enerji kaynaklarının bu nevi ulaşım araçlarına ulaştırılması konusunda 
ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Her geçiş döneminde olduğu gibi bu 
kaçınılmaz dönüşümün ekonomik ve teknik zorlukları ortadadır.
Kırsal kesimlerin terk edilmesi kent ölçeğinde nüfus oranının aşırı 
artmasını tetiklemektedir. Yerel yönetimler nüfusun ulaşım ihtiyacını 

toplu taşıma uygulamaları ve araçları ile çözmeye çalışırken 
uluslararası araç üreticileri ise küçük ölçekli bireysel araçlar üzerinde 
odaklanmaktadırlar. Bu noktada ulaşım alanında bireysel mülkiyet 
kavramı da dikkat çekmektedir. Ancak Lyft, Über ve Zipcar gibi 
küçük segment araç üreticilerinin yükselişi, bireysel mülkiyetin, 
özellikle de şehirlerde bireysel ulaşımın en hesaplı yol olmadığını da 
ortaya koymaktadır. Bireysel mülkiyet, gelecekte araç sahipliğindeki 
asıl model olmayabilir denmektedir. Günümüzde birim alandaki 
nüfuz oranı ile bireysel karasal araç boyutları doğru orantılı olarak 
ilerlemektedir. Bu duruma bağlı olarak küçük araçlar ve bireysel 
araçlar mevcut teknolojilerin en çok kullanıldığı segmentler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Günümüzün hızlı yaşam alışkanlıklarına bağlı olarak bazı yavaş yaşam 
ve yavaş şehir gibi karşı akımlarında ortaya çıktığı görülmektedir. 
Bu akımlarda yaşam mahalleri içerisinde konvansiyonel yakıt 
kullanan motorlu araçların girişi engellenmektedir. Bu durum ulaşım 
alışkanlıklarını değiştirdiği gibi ulaşım tekniğini ve teknolojilerini de 
etkilemektedir. Yavaş şehir ve benzeri yaşam yönelimleri kas gücü ile 
çalışan elektrik motoru takviyeli ve güneş enerjisi gibi çevreci enerji 
üretim ve kullanım yöntemlerinin gelişimini hızlandırmaktadır. 
Elektrik enerjisi kullanan araçlar çevreci görünmelerine karşın elektriğin 
hangi yollar ile elde edildiğine göre değerlendirilmektedirler. Enerjinin 
tamamen çevreci olması noktasında güneş enerjisinin depolanması 
veya kinetik enerjinin örneğin rüzgar veya harekete bağlı herhangi 
doğal bir olgudan elde edilmesine bağlıdır. Ancak günümüzde 
enerjinin depolanması noktasında ulaşılmış olan teknolojik imkanlar 
yani yakıt pilleri daha emekleme çağındadır. Yakıt pillerinin verimleri 
günden güne artsa da global bir değişim ve dönüşüme etki edecek 
oranda bir güce sahip olmadıkları görülmektedir. Ancak bu durum 

GELECEKTE ULAŞIM: İNSANLAR NEREYE GİDİYOR?

ulaşım yöntem ve konseptlerine ilişkin ileriye dönük fikri çalışmaların 
yapılmasına da bir engel teşkil etmemektedir. 

Günümüzde ulaşım anlayışı, insanların bir noktadan diğerine en 
verimli, hızlı ve güvenli bir şekilde gitmesinden daha öte bir eyleme 
dönüşümün eşiğindedir. İnteraktif ve etkileşim teknolojilerinin ve 
iletişim alanındaki durdurulamaz gelişimlerin ürünler üzerinde bir bütün 
halinde algılanmaya başlandığı bir döneme yaşamaktayız. Bu durum 
otomotiv alanında da kendini güçlü bir şekilde göstermektedir. Kendi 
kendine park eden araçlar, kablosuz internet ve iletişim araçlarına 
ilişkin donanımlar, kendi kendine yol alan araçlar, uydu navigasyon 
araç ve donanımları, araç sürüş güvenlik sistemleri, mesafeli takip 
sistemleri gibi birçok yenilik otomotiv sanayinde alışkanlıkları yıkarak 
araç tasarımlarında kendilerine yer bulmaktadır. Otomotiv üreticisi 
Ford’un 3. nesil sahiplerinden Bill Ford: “Geleceğin arabaları, daha 
güvenli ve verimli sürüş deneyimi için birbirleriyle ve çevreleriyle 
konuşan mobil iletişim platformları olacak. Gelecekte otomobiller, 
kullanıcılara özellikleri ve fonksiyonları kişiselleştirme imkanı tanıyan 
yazılımlarla, tüm sistemi en uygun hâle getirecek şekilde, ulaşım eko 
sistemine entegre olacak. Kablosuz iletişim, bilgi-eğlence sitemleri ve 
sınırlı otomatik sürüş ve park etme uygulamalarıyla bu geçişin henüz 
başlarındayız.” İfadeleriyle teknolojik gelişmelerin araç tasarımlarında 
nasıl yer alabileceğini gözeler önüne sermektedir. Bu değişimler 
ve gelişimler ışığında araç sürüşünü tanımlayan öğelerin yeniden 
düşünülmesi gerekmektedir. Otomatik sürüş günümüzde mümkün, 
hatta bazı durumlarda yaygın olan uygulamada olması muhtemel 
görünmektedir. Bunu daha kolay ve daha güvenli sürüş sağlamayı 
hedefleyen bazı araçlarda görmeye de başladık. Günümüzde bu 
teknolojilerin gelişerek, bireylerin sürüş süresini kayda değer ölçüde 
uzatmasını ve fiziksel sorunları olanlara yeni fırsatlar sunulması 

da beklenmektedir. Bazı girişimciler, uçan arabanın fizibilitesini 
araştırarak, sınırları zorlamaya başladığı da görülmektedir. Bu tür 
çalışmaların uygulanabilir seçenek olabilmesi için ciddi düzenlemeler 
gerekse de, gelecekte ulaşımın nasıl olabileceğine dair ipuçları 
vermektedir. 

Kadir Has Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü olarak 
2014-2015 Bahar dönemi Bitirme Projesi kapsamında Üniversite – 
Endüstri işbirliği ile Hexagon Studio ile gerçekleştirdiğimiz “Gelecek 
İçin Ulaşım Çözümleri” başlıklı projede bireysel araç konsepleri 
yanında geleceğe yönelik toplu taşımaya ilişkin çözümler de ortaya 
konulmuştur. Sektöründe yaratıcı ve yenilikçi çözümler içinde 
bulunan ve çok güçlü bir mühendis ve tasarımcı ekibine sahip 
Hexagon Studio’nun bilgisi ve deneyimleri ışığında birbirinden özgün 
sonuçlara ulaşılmıştır. Gelecekte Ulaşım: İnsanlar Nereye Gidiyor 
sorusuna bir adım daha yaklaşmayı ve yeni teknolojilerin özgün 
tasarım fikirleri ile şekillenmesi bakımından oldukça verimli bir çalışma 
dönemi geçirilmiştir. Bu bakımdan gelişim içinde olan ulaşıma dair 
teknolojilerin daha da ileri bir noktaya taşınmasına katkısı bulunan bir 
proje çalışması gerçekleştirilmiştir.

Temmuz 2015 Yılında kaybettiğimiz, projelendirme ve değerlendirme 
sürecinde değerli katkıları olan ve Bitirme Projesi Jüri Üyesi değerli 
hocamız Prof. Dr. Oğuz Bayrakçı Hocamızı da bu vesile ile anmak 
yerinde olacaktır. Yetiştirdiğin ve aktardığın bilgiler ile arkanda 
bıraktığın bizler, teslim ettiğin bayrağı daima ileriye taşıyacağız. Huzur 
için uyu.
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Hexagon Studio Ziyareti Hexagon Studio Hadir Has Üniversitesi Semineri
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Proje ve Çalışma Süreci Ara Jüri
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Uzman Seminerleri Final Jürisi
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Final

Değerli Hocamız Prof. Dr. Oğuz Bayrakçı’nın aramızdan zamansız ayrılışının anısına..
Bölümümüz yarı zamanlı öğretim üyesi ve 2015 Bahar Dönemi  Bitirme Projesi Jüri 
Üyesi Prof. Dr. Oğuz Bayrakçı’ya öğrencilerimize kazandırdığı değerler ve Endüstri 
Ürünleri Tasarımı Eğitimine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kendisini 

saygıyla anıyoruz...




