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(Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşması), bu yıl 

İzmir’in Seferihisar ilçesinin Düzce Köyü’nde 

“Tasarım Köyü İzmir” adıyla gerçekleştirildi. 

Birbirinden farklı konsepte sahip 14 atölyenin 

bulunduğu etkinlikte, TAG Platform olarak 

“Tasarım Avı” adlı atölyemizle yer aldık.

Yaşadığımız fiziksel çevrenin kalitesinin yük-

seltilmesi ve bu konuda etkin bir sosyal bi-

linçlendirme hareketinin başlatılması amacı 

ile 2008 yılında kurulan “Tasarım Algısı ve 

Fiziksel Çevre Bilincini Geliştirme Derneği” 

TAG Platform; makro ölçekte Türkiye sınırları 

içindeki kentsel planlamadan, kent ölçeğinde 

fiziksel çevreyi oluşturan tüm bileşenlere, mik-

ro ölçekte ise bireylerin kullanıcı olarak yaşa-

dıkları konutlar ve mekanlardan bu mekanları 

oluşturan en küçük objenin seçimindeki bilin-

ce kadar geniş bir alanda çalışıyor. Herkes için 

tasarım, fiziksel çevre ve tasarım algısı üzerine 

birçok çalışma yürüten TAG Platform’un son 

projesi “Tasarım Avı” İzmir’deki atölye çalış-

ması ile başladı.

“Tasarım avına çıkıyoruz. Köydeki adsız tasa-

rımları ve tasarımcıları keşfediyoruz ‘Tasarım’ı 

lüks bir mağazada ‘ideal’ ölçüler için tasar-

lanmış bir üründe ya da bir kentin kağıt üze-

rinde ‘plan’lanmış sokaklarında değil Düzce 

Köyü’nde arıyoruz. İyi tasarım nedir ve nere-

dedir diye soruyor, peşine düşüyoruz. Tasarım 

nedir? Tasarım nerededir? Kim tasarlar? Kimin 

için tasarlar? Herkes için tasarım mümkün 

mü? Aklımızdaki soruları soruyor cevaplarını 

hep birlikte arıyoruz. Yürüdüğümüz yolda, iki 

adım ötemizdeki duvarda, kiremitleri dökül-

müş evin bahçesinde, köy kahvesinde yaşlı bir 

amcanın bastonunda ya da hemen şu köşede-

ki çocukların oyuncaklarında ‘tasarım’ı bulabi-

liriz.” diyerek başlayan “tasarım avı” atölyesi 

Elif Teyze’nin süt askısı, Gürcan Abi’nin ahır-

dan dönüştürülmüş evi ve birbirinden şaşırtıcı 

tasarımlar ile devam etti.

Farklı disiplinlerden ve üniversitelerden öğ-

rencilerin oluşturduğu 10 kişilik ekip, köyü 

karış karış gezip, köylülerle röportajlar yapa-

rak adsız tasarımları ve tasarımcıları keşfetti.  

8 gün süren atölyenin sonunda yapılan rö-

portajlar ve çekilen fotoğraflar bir video ha-

line getirildi ve tüm içerik atölye kapsamında 

oluşturulan blogda paylaşıldı.

Atölye kapsamında ilk gün TAG Platform ve 

yaptığı çalışmalar üzerinden tasarım nedir, iyi 

tasarım nedir? Soruları soruldu, örnekler üze-

rinden tartışıldı. Ardından tasarım avı köyde 

minik bir tur ile başladı. İkinci gün gruplara 

ayrılarak devam eden keşif gezisinde fotoğraf-

larla, ses kayıtlarıyla, videolarla belgeleme ya-

pıldı. Sokaklarda, bahçelerde ve konuk olunan 

evlerde tasarımın peşine düşüldü. Günün so-

nunda atölye katılımcıları buldukları tasarımları 

paylaştılar. “Bu tasarım mı? Sizce burada ne-

den böyle bir şey yapılmış? Burada bu malze-

me neden kullanılmış” gibi sorularla buldukları 

örnekler üzerinden tartıştılar. Akıllara takılanlar 

üçüncü gün köylülerle yapılan röportajlar ile 

tasarımcılara soruldu. İlk gün fotoğrafı çekilen 

ve üzerine tahmin yürütülen bir nesnenin tasa-

rım hikayesi tasarımcısından dinlenildi. 

Üç gün boyunca köyde haritasız gezen ekip 

üçüncü günün sonunda kolektif zihin haritası 

hazırladı. Bu harita üzerinde en dikkat çeken 

tasarımlar belli olurken katılımcıların dolaş-

tığı sokaklar üzerinden bir tasarım rotası da 

oluştu. Daha sonra dijitalleştirilen bu harita 

ile oluşturulan tasarım rotası üzerindeki tasa-

rımlar eskizlerle, fotoğraflarla ev sahipleri ile 

yapılan röportajlar ile belgelendi. İhtiyaç ve o 

ihtiyaca en uygun çözümü arayan köylüler ile 

yaptıkları tasarımlar konuşuldu. 

Atölyenin sonunda final sunumu için, yapılan 

röportajlar ve çekilen fotoğrafların derlenerek 

bir videoda toplanılmasına karar verildi. Ka-

tılımcılar harita ve video grubu olmak üzere 

2 gruba ayrıldılar. Harita grubunda yer alan 

öğrenciler; köyde tespit edilen tasarımları ve 

tasarım hatalarını haritada işaretleyerek video 

için altlık oluşturdular. Video grubunda yer 

alan öğrenciler ise videoda yer alacak olan ta-

sarımların sahibi olan köylülerle tekrar görü-

şüp, tasarımlarını anlatmalarını istediler.

Beşinci gün tasarım rotası, röportajlar ve ta-

sarımları anlatan eskizler bir araya getirildi. 

Atölye süresince süren sohbetler sonucunda 

Düzce ölçeğinde çıkılan tasarım avının farklı 

bölge ve kentlerde devam ettirilmesine karar 

verildi. Bunun için çalışmanın hem kalıcılığını 

hem de devamlılığını sağlayacak bir blog açıl-

masına karar verildi. Bu blog atölye sürecinde 

üretilen video, poster ve etiketlerin yanısıra 

bulunan tasarımların interaktif olarak işaretle-

nebileceği bir haritayı da içeriyor.

tasarım avı

Tasarım Avı:
www.tagtasarimavi. 
wordpress.com
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