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Bu tasarım çalışması, köylerin görsel kimlikleri ve görünür kılınmaları hakkındadır.
Grafik Tasarım ile Şehir ve Bölge Planlama ortak çalışmasıdır.

Kırsal yerleşmeler coğrafi, toplumsal, kültürel ve ekonomik koşullara bağlı olarak farklı 
özellikler göstermektedir. Ülke coğrafyasındaki çeşitlilik, tarih içinde yaşanan nüfus 
hareketleri ile zenginleşen toplumsal ve kültürel yaşam, kırsal yerleşmelerde zamanla farklı 
kimliklerin oluşumuna olanak sağlamıştır. Bu bağlamdan yola çıkarak 32’nci tasarım 
çalışmasında, Dikili ilçesine bağlı sekiz eğe köyünü ele alacak; izi sürülmesi güç pek çok şeyi 
araştıracağız:

1.  Kırsal kimliğin tanımı.
2.  Kırsal yerleşmelerde, kırsal kimliğin bir parçası olan ve çeşitlilik gösteren doku 
          mekan ve anlam ilişkilerini irdeleme.
3.  Yöresel ve sosyal doku ile mimari özellikleri saptama.
4.  Köylerin görsel niteliklerinin, görünürlüklerinin veya okunaklılıklarının, yapı ve kimlik 

5.  Veri toplanması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve görselleştirilmesi.
6.  Verilerin “bilgilendirme tasarımı” bağlamında ele alınması.
7.  Haritalama ve infografiklerin oluşturulması.
8.  Kitabın tasarımının yapılması.
9.  Web sitesinin tasarımının yapılması.

özelliklerini tanımlama, ilişkilerinin birbirleriyle olan farklılıklarının saptanması.



Design study is about visual identities of villages and making them visible. 
This is a corporate study between Graphic Design and City And Regional Planning.

Rural settlements have different properties according to their geographic, social, cul-
tural and economical conditions. Diversity of the geography, social and cultural life 
which was enriched by demographical movement during the history, enabled the rural 
settlements to have different identities. According to the context, in 32nd workshop we 
will research lots of things that are hard to trace at 8 Aegean villages, which take place 
in Dikili, İzmir.

1. Description of rural identity.
2. Identification of pattern qualities, which is a part of rural identities and 
3. Determination of local and social fabric and architectural quantities.

4. Determination of visual properties, visibilities or readabilities, differences 
5. Collecting data, analyzing, evaluating and visualization.

6. Rethinking the data within the frame of “Information Design”
7. Mapping and creating the infographics.
8. Designing the book.
9. Desiging the web page.

diversities in rural settlements and questioning the relationship between 
places and meanings.

between structure and identity connections of the villages.



HANGİ YÖNTEMLERİ KULLANDIK?
WHICH METHODS DID WE USE ?

Anket
Survey







Mekan Analizi
Spatial Analysis











Anket Dökümleri ve 
Değerlendirmeler
Survey Evaluations

   























TAKVİM 
CALENDAR







Bu kitap karşılaştığımız köylerden esinlenerek 
tasarlandı. Yazıların ve fotoğrafların yerleşimlerin 
alışılmışın dışında olduğunu biliyoruz. 
Karşılaştığımız köyler de tıpkı böyleydi.
Köylerin organik dokuları tasarımımızı etkiledi.

The villages that we had visited inspired the design 
of this book. We know that the locations of photos 
and paragraphs are unorthodox. The villages that 
we had visited were just like this. The organic 
pattern of the villages affected our design.
























































































































































































