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‹lk örne¤imiz, 2006 Los Angeles otomotiv fuar› çer-
çevesinde düzenlenen bir otomobil tasar›m› yar›flma-
s›nda birincilik ödülü alan “02 Hummer”.  ‹lginç bir
konsept (tasar›m aflamas›n› tamamlam›fl, ancak seri
üretime geçmemifl) otomobil örne¤i olan bu tasa-
r›m, 5 y›l içinde ürünün % 100 geri dönüflümünü
hedefleyen ve yak›t hücresi kullanarak karbon diok-
siti süzen, çevreye sadece oksijen veren bir ileri tek-
nolojiyi öngürüyor. Park halindeyken karbon dioksit
süzme ifllemine devam eden araç, alüminyum göv-
desiyle oldukça hafif bir flehir içi otomobil olarak ta-
sarlanm›fl. Ürün tasar›m›, General Motor firmas› için
Frank Saucedo, Steve Anderson, Jussi Timonen, Jo-
se Paris, Loren Kulesus’dan oluflan bir ekip taraf›n-
dan gelifltirilmifl. 

Bir baflka yarat›c› örnek de, California’dan Volkswa-
gen tasar›m grubunun çal›flmas›. Nanoteknolojiyi
hücre teknolojisi ve Günefl enerjisiyle birlefltirerek kul-
lanan modern bir tafl›t olarak düflünülen “Nanosp-
yder”, üç genç tasar›mc› taraf›ndan Volkswagen Ta-
sar›m Merkezi için Santa Monica’da gelifltirilmifl. Bu
tasar›m çevreye zarar vermeyen alternatif enerji kay-
naklar›n›n kullan›m›n› özendiren, elektrik enerjisiyle
hareket eden, fliflme gövdeli ve iki kiflilik bir konsept
araç olarak Los Angeles Otomotiv Fuar›’nda ilk defa
yer ald›.

Bir baflka örnekteyse, Avrupa’da 3 kez düzenlenen
“Peugeot Design Competition” tasar›m yar›flmas› bi-
rincisi olan bir baflka çevre dostu araç karfl›m›za ç›k›-
yor. Ürün, Portekizli tasar›mc› André Costa’ya ait. ‹smi
“Moovie” olan 2 kiflilik araç, gelece¤in kentlerinde s›k
s›k karfl›m›za ç›kacak bir yarat›c› ulafl›m arac› görüntü-
sü veriyor.

Giderek azalan do¤al kaynaklar›m›z›n ekonomik kullan›labilirli¤i ka-
dar,yenilenebilirlik ve yeniden kullan›labilirlikde daha güvenli ve sa¤l›k-
l› bir geleceki için olmazsa olmazlar›m›za dönüflüyor. Bu bölümde, Gü-
nefl ve hidrojen benzeri alternatif enerji kaynaklar›n› kullanan tafl›tlar›n
yan›nda, mevcut otomotiv teknolojisindeki çevreci yaklafl›mlar›n gelece-
¤e yans›malar›na odaklanaca¤›z.

Gelece¤in Çevreci
Otomobilleri...  

Nanospyder 2006

02 Hummer gelece¤in oksijen üreten otomobili 2006
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Di¤er bir örne¤imiz, yine Avrupa’dan üç tekerlekli çevre
dostu bir konsept araç. ‹ngiliz tasar›mc›lar taraf›ndan ge-
lifltirilen “Clever”, özellikle flehir içi park sorununa yarat›-
c› bir çözüm olarak karfl›m›za ç›k›yor. Avrupa Birli¤i fon-
lar› çerçevesinde, BMW taraf›ndan finanse edilen Ar-Ge
çal›flmas›yla özellikle trafik sorunlar›na alternatif çözüm
içeren bir potansiyel çal›flma olarak önümüzdeki 5 y›l
içinde kentlerde yerini alacak gibi gözüküyor.

Son olarak, 2005 ve 2006 y›llar›nda ürün tan›t›mlar›
yap›lan ve çok k›sa süre içinde, kullan›lmaya bafllaya-
cak olan, alternatif enerjiyle çal›flan hibrid araçlardan
baz› örnekleri görmekte yarar var.

“Peugeot Design Competition” yar›flmas›nda 1. olan çevre dostu araç

Smart hibrid-araçlar 2006

”Clever” ‹ngiltere’de tasar›mc›lar taraf›ndan gelifltirilmifl bir üç teker-
lekli konsept araç.

Hakan Gürsu
Dr., ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü 
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