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ATÖLYE KURGUSU  / WORKSHOP SCENARIO



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Akademisi 

tarafından düzenlenmekte olan “İyi Tasarım 

İzmir_4” etkinliği kapsamında Kentsel Tasarım ve 

Kent Estetiği Müdürlüğü ile Herkes İçin Mimarlık

Derneği ortaklığında “Kullanılmış Kentsel 

Mobilyaların Yeniden Döngüye Kazandırılması: 

Topla-Tamamla-Tasarla” isimli bir atölye çalışması 

yapılmıştır. 11 Ekim – 03 Kasım tarihlerinde 

gerçekleşmiş olan bu etkinliğin ana teması 

“Döngü” olarak belirlenmiştir.

“Kullanılmış Kentsel Mobilyaların Yeniden Döngüye 

Kazandırılması” atölyesi, atığın kaynak

olarak yeniden değerlendirildiği döngüsel bir 

süreç olarak kurgulanmıştır. Atıl haldeki kentsel 

mobilyaların veya parçalarının özgün bir tasarımla 

yeniden kullanılabilir hale getirilmesi, atıl 

malzemelerin döngüye yeniden kazandırılması, 

çevresel duyarlılık ve ekonomik sürdürülebilirlik 

bağlamında önemli bulunmaktadır. 

Sürdürülebilirik, farkındalıktır. Hem toplumsal 

hem de bireysel bir hedef olmalıdır. Bu 

düşünceden yola çıkarak üretim ve tüketim 

dinamiklerinin sürdürülebilirliği konusu tasarım 

kavramı çerçevesinde ele alınmıştır. Bununla 

birlikte atık malzemeyle çalışmanın barındırdığı 

kısıtlamalar ve malzemenin kusurları tasarım 

eylemini deneysel, öğretici ve eğlenceli bir sürece 

dönüştürmüştür.

Izmir Metropolitan Municipality Directorate of 

Urban Design and Aesthetics and Architecture for 

All Association, hold a workshop named 

“Gather-Complete-Design: Recycling of Used 

Urban Furniture” within the scope of Good Design 

İzmir-4 event which was organized by Izmir 

Metropolitan Municipality Izmir Mediterranean 

Academy. This workshop was held from 11th 

October to 3rd November 2019 and the main theme 

was  “Cycle”.

Gather-Complete-Design: Recycling of Used 

Urban Furniture Workshop is designed as cyclical 

process within which waste, as a raw material, is 

utilised. Recycling of waste/idle urban furniture or 

their parts with a unique design and recovery of 

these materials in the cycle is important in terms 

of environmental and economic sustainability. 

Sustainability is a key concern and both social and 

individual awareness should be raised. From this 

point of view, the sustainability of production and 

consumption dynamics was discussed within the 

framework of the concept of design. However, the 

limitations of working with waste material and the 

defects of the material have transformed the 

design action into an experimental, instructive 

and entertaining process. 
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Farklı yaklaşım ve yorumların geliştirilmesi, 
tartışılması ve temaya dair farkındalık oluşturulması 
düşünceleriyle kurgulanan atölyede, katılımcıların 
�kir üretiminin yanı sıra, imalat aşamalarına da dahil 
oldukları, kendi üretimlerini deneyimle şansı 
buldukları 3 haftalık bir etkinlik süreci 
yürütülmüştür. Atölye çalışması 3 aşamada ele 
alınmıştır: Tasarım, üretim ve sergi. 

Tasarım aşamasında, katılımcılar 11-14 Ekim 2019 
tarihleri arasında bir araya gelerek döngü teması 
üzerinden �kirlerini geliştirmiş ve tasarımlarını 
ortaya koymuştur. Bu tasarımlar Herkes İçin 
Mimarlık Derneği ve Mardin Artuklu Üniversitesi 
Mimarlık Bölümü Xlab Topluluğu’nun Nisan 2019’dan 
beri yürütmekte olduğu ve avan projesini ürettiği 
Pembeviran İlkokulu Bahçe ve Oyun Alanı projesinin 
eldeki malzemelere göre yenilenmesi ve 
detaylandırılması şeklinde gelişmiştir. 

2. Aşama olan üretim kısmında, atölye 
katılımcılarının hazırladığı imalat paftalarına göre 
çalışmalara başlanmıştır. Atölye yürütücüleri ve 
katılımcılar ahşap atölyesine ziyaretler 
gerçekleştirerek süreci takip etmişlerdir.
 
Son aşama olan sergi kısmında, üretimler tasarım 
sürecinde çalışılan Kültürpark 1 no’lu hole getirilerek 
hazırlanan sergi paftalarıyla birlikte ziyaretçilerin 
kullanımına açılmıştır.

Atölyeye Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü Xlab Topluluğu’ndan, İzmir Ekonomi 
Üniversitesi Cut Paper Tasarım Kulübü’nden ve açık 
çağrıyla gelen tasarım bölümlerinden toplam 19 
öğrenci ve mezun katılmıştır.



This workshop was designed with the ideas of 
developing, discussing and raising awareness about 
the different approaches and the interpretations. 
This 3-week activity was conducted as a process in 
which the participants were involved in the 
production stages, as well as in creation phase and 
they got the chance to experience their own 
production stages. The workshop was designed in 3 
phases: Design, Production and Exhibition. 

In the Design Phase, participants have met from 11th 
to 14th October 2019 and developed their ideas and 
designs based upon the theme of “Cycle”. These 
designs were developed, within the framework of 
existing materials, as a renovation and elaboration of 
Pembeviran Elementary School Garden and 
Playground Preliminary Project that had been made 
and carried out by the Association of Architecture for 
All and Xlab Group of Mardin Artuklu University 
Department of Architecture since April 2019.

In the Production Phase, participants performed 
works in line with the production map sheets 
prepared by them. Workshop coordinators and 
participants visited the wood workshop and followed 
also that process.

Lastly, in the Exhibition Phase, exhibition map sheet 
was prepared, and then reproduced materials within 
the scope of Design Phase were exhibited in 
Kültürpark Hall 1. A total of 19 students and graduates 
from Mardin Artuklu University Department of 
Architecture, Xlab Group, İzmir University of 
Economics Cut Paper Design Club attended to the 
workshop. 
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ATÖLYE SÜRECİ  / WORKSHOP PROCESS

Belirlenen atölye konusuyla ilgili 
Herkes İçin Mimarlık Derneği ile 
görüşülerek, ortak bir atölye 
çalışması yapılmasına karar 
verildi.

Directorate of Urban Design and 
Aesthetics and Association of 
Architecture for All discussed 
this call and decided to hold 
joint workshop within this event.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 
birimlerle iletişime geçildi. Eldeki 
atık ve hurda malzemenin envanter 
listeleri oluşturuldu. Malzeme temini 
yapıldı.

Directorate of Urban Design and 
Aesthetics communicated with 
other directories of Izmir 
Metropolitan Municipality in order to 
compose inventory list of existing 
waste and scrap materials. Then 
these materials were collected.

Kentsel Tasarım ve Kent 
Estetiği Şube Müdürlüğü 
verilen başlıklar içinden kendi 
atölye konusunu belirledi.

The Directorate of Urban 
Design and Aesthetics has 
determined its own workshop 
topic in this framework.

Akdeniz Akademisi İyi 
Tasarım İzmir_4 etkinliğinin 
temasını “Döngü olarak 
duyurdu. Bu konuya dair ana 
başlıklar belirlendi.

Izmir Mediterranean Academy 
announced the theme of 
Good Design Izmir_4 event as 
”Cycle”. In this call, also the 
main topics regarding this 
theme were written down.

Atölye çalışmasıyla ilgili iş 
bölümü yapıldı. Atölye 
içerikleri hazırlandı ve atölye 
süreci belirlendi.

They work on and determined 
the content, work plan, 
methodology and roles of 
each institutions regarding to 
planned workshop.

Duyuru a�şleri hazırlandı ve 
ilgili okullara asıldı. Öğrenci 
katılımı için workshop 
duyurusu yapıldı.

A workshop announcement 
posters were prepared and 
hanged to related schools 
for student participation.

12



Atölyeye katılım sağlamak için 
öğrenciler portfolio ve cv ile 
başvuru gerçekleştirdi. Toplam 
100 başvuru içinden 19 katılımcı 
belirlendi.

In order to participate in the 
workshop, students applied 
with their portfolio and CV. Out 
of a total of 100 applications, 19 
participants were identi�ed.

Atölyenin dördüncü gününde 
katılımcılar yaptıkları tasarımları 
3B yazıcılardan bastırmayı, 
makinaların kullanım mantıklarını 
ve çizim aşamalarını öğrendiler.

On the fourth day of the 
workshop, the participants 
learned how to print their design 
modules from 3D printers, the 
logic of use of the machines and 
the drawing stages.

Üretim süreci tamamlandıktan 
sonra tasarım objeler sergi 
alanına getirildi. Katılımcılar ile 
birlikte sergi paftaları ve 
ürünlerin kurulumu yapıldı. 
Serti�ka töreni düzenlendi.

After the production process 
was completed, designed 
objects were brought to the 
exhibition area. Exhibition 
sheets and products were 
installed together with the 
participants. Certi�cate 
ceremony was held.

11 Ekim 2019 Tarihinde atölye 
sürecü başladı. Katılımcılar 3 gün 
süren tasarım sürecinde eldeki 
malzemelerden çocuk oyun gurubu 
tasarımları gerçekleştirdiler.

The workshop started on 11 
October 2019. During the design 
process which lasted for about 
three days, the participants made 
designs for children's play group.

Katılımcılar oyun grubu 
tasarımlarını tamamladı. 
İmalat çizimlerini hazırladı ve 
malzemeler imalat atölyesine 
getirilerek üretim süreci 
başlatıldı.

The participants completed 
the play group designs. They 
prepared the production 
drawings and collected 
waste/scrap materials to the 
manufacturing atelier and the 
production process started.

Yapılan tasarımlar ihtiyaç sahibi bir 
okulun bahçesine gönderildi. 
Çocuklarla birlikte oyun grupları montajı 
ve parkur kurulumları gerçekleştirildi. 
Böylelikle atık malzemeden ortaya 
çıkartılan ürünler yeniden kullanıma 
kazandırıldı.

The products that were designed in the 
Workshop were transferred to the 
garden of a primary school in need. The 
play groups and tracks were installed 
with children. In this way, waste/scrap 
materials were recovered and become 
reusable in the form of designed 
products and they were put into 
service.  
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ATÖLYE AŞAMALARI
WORKSHOP PHASES
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Atölye Tasarım Aşaması 11 -14 Ekim 2019 tarihleri arasında 4 günlük bir 
süreçte gerçekleşmiştir. Katılımcılar bu süre aralığında, kendilerine 
verilmiş olan yerin ve projenin analizlerini çıkarmış, malzeme listelerini 
oluşturmuş, her bir malzemenin rölövesini almış ve bu verilere göre 
tasarımlarını geliştirmiştir.

The design phase of the workshop lasted in a four-day period from 11th 
to 14th October 2019. During this period participant made analysis on 
the Project and the place of the project, created the material list, took a 
survey of each material and developed their own designs.
 

17



MALZEMELER / MATERIALS

Atölyedeki tasarımlar ve üretimler İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depolarında bulunan 
atıl ve hurda malzeme ile kurgulanmıştır. Bu malzemeler ahşap-metal aksamlar, 
kaydıraklar, halatlar, ipler, lastikler, variller, saksılar, itfaiye hortumları, merdivenler ve 
yer elemanlarından oluşmaktadır. 

All productions are designed with waste and scrap materials in the warehouses of Izmir 
Metropolitan Municipality. These were wood and metal parts, slides, ropes, tires, barrels, 
�owerpots, �re hoses, ladders and overlay �ooring elements.

Varil
Barrel X10 Palet

Wooden Pallet X25 Kaydırak
Slides X4 Saksı

Pot X18

Mini Lastik
Small wheel X40 Metal Poşetlik

Metal Bag Holder X66 Tornalı Parsel Kazığı
Parcel pale X47 Kauçuk yer elemanı

Rubber �oor element X38
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Naylon İp
Rope

Kapaklık Ahşap
Cover Wood X13 İtfaiye hortumu

Fire Hose X 7 Salıncak Halatı
Swing Rope X 1

Urgan Halat
Rope 100m Yer Elemanı

Floor Element X 6 Merdiven
Stair X 1 Metal Korkuluk

Railing X 4

Dilimlenmiş Tomruk
Sliced Log X10 Mini Lastik

Small wheel X40 TırLastiği
Truck Wheel X 7Araç Lastiği

Vehicle Wheel X 7

Ahşap Latalar
Wood pieces X40 Küçük Kapaklık Ahşap

Small cover wood X70 Metal Boru
Steel Pipe X10 Çelik Halat

Steel Rope
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1. Gün - 11 Ekim 2019     1st Day - 11 October 2019 

Atölyenin 1. gününde katılımcılara sürece dair 
bilgilendirme yapılmıştır. Ardından seçilen malzemelerin 
bulunduğu depoya giderek malzeme sayımı yapılmış ve 
malzeme rölöveleri alınmıştır. Depo ziyaretinden sonra, 
katılımcılar malzemelerin 3b modellemesini 
gerçekleştirmiş, gruplara ayrılmış ve tasarım 
çalışmalarına başlamıştır.

On the �rst day, participants were informed about the 
workshop process. Then, selected scrap materials 
were counted and survey of each were taken at the 
Izmir Metropolitan Municipality Warehouses. After the 
warehouse visit, participants made 3D models of 
materials, divided into groups and started the design 
work.
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Atölyenin ikinci gününde tasarım çalışmalarına devam 
edilmiştir. Her bir grup geliştirdikleri tasarımlara dair 
sunumlar gerçekleştirmiş ve �kirler birlikte 
tartışılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlara göre her bir gruba 
kullanabilecekleri malzemeler bölüştürülmüş ve bu 
malzemeler doğrultusunda tasarımlara devam etmeleri 
beklenmiştir.

Design works continued on the second day of the 
workshop. Each group made presentations about the 
developed designs and the ideas were discussed 
together. According to the results, the suitable 
materials that they could use were given to each group 
and they were expected to go on working in line with 
their design and materials.

2. Gün - 12 Ekim 2019     2nd Day - 12 October 2019
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3. Gün - 13 Ekim 2019     3rd Day  - 13 October 2019

Kültürpark 1 no’lu holdeki son çalışma gününde gruplar 
çalışmalarını sergi için kararlaştırılan pafta düzenine 
yerleştirmeye başlamıştır. Ayrıca katılımcılar bir yandan 
ertesi gün gerçekleşecek üç boyutlu çıktı için modelleri 
tamamlarken bir yandan da üretim süreci için imalat 
ölçülerini çıkarmıştır.

On the last working day in Kulturpark Hall 1, the groups 
started to place their works in line with the exhibition 
sheet. In addition, participants, while going on 3D 
modelling that will be printed next day, noted sizes of 
the dimensions for production process.
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4. Gün - 14 Ekim 2019    4th Day - 14 October 2019

Tasarım çalışmalarının son gününde İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Meslek Fabrikası’nda tasarımların üç boyutlu 
maketleri üretilmiştir. Günün başında üç boyutlu yazıcı 
ve lazer kesim gibi makinelerin çalışma yöntemleri 
hakkında bilgi alan katılımcılar, projelerinden seçtikleri 
tasarımların çıktılarını alıp sergi için maketlerini 
hazırlamıştır.

On the last day of the design phase, 3D models of the designs 
were produced at the Izmir Metropolitan Municipality 
Directorate of Vocation Factory. The participants received 
information about working methods of 3D printer and laser 
cutting machines. Then, they prepared their mockups by 
printing out the designs which are selected from their projects 
for the exhibition.
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GRUP ÇALIŞMALARI
GROUP WORKS



Tasarım çalışmaları için katılımcılar beş gruba ayrılmıştır. Avan proje 
üzerinden başlangıçta gerçekleştirilen anlatımdan sonra gruplar çalışacakları 
alanları seçmiştir. Ara sunumlarla beraber tasarımların birbirleriyle olan 
ilişkileri ortaklaşa kararlaştırılmıştır.

Participants were divided into �ve groups for design works. After the initial 
narrative on preliminary project, the groups select the areas in which they 
would work. The groups made presentations that help them to co-decision 
regarding the relations between their designs.
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SAĞIR TRİBÜN VE KÖR BOSTAN 
BLANK TRIBUNE AND BLUNT GARDEN

GRUP 34 HALAY

SAĞIR TRİBÜN okulun giriş kapısının olduğu cephede 
konumlanan sabit tasarım önerisidir. Sağır Tribün, 
araba lastiği ve kapaklık ahşap elemanlardan 
oluşmaktadır. Bu tasarım açık havada derslik ve oyun 
alanı olarak düşünülmüştür.

KÖR BOSTAN Sağır Tribün’ün devamı olarak 
tasarlanmıştır. Her sınıf için ayrı bir bostan alanı 
bulunmaktadır. Bostan alanı içerisindeki taşınabilir 
oturma elemanları ile açık alan çocukların istekleri 
doğrultusunda farklı kullanımlar için 
düzenlenebilmektedir.

1. Araba Lastiği (Vehicle Wheel), 
sağır tribün üstündeki duvara 
monte edilmiştir.

2. Metal Merdiven (Metal Stair), 
üçgen oturma birimlerinin üst 
yüzeyi olarak kullanılmıştır.

3.Metal Poşetlik (Metal Bag 
holder), üçgen oturakların ayakları 
için kullanılmıştır.

4. ve 5. Kapaklık Ahşap (Cover 
Wood), gabion duvarın üst yüzeyi 
ve bostan kareleri için kullanıldı.

6.Tornalı Kazık (Pile), ahşap oturma 
birimlerinin ayaklarında 
kullanılmıştır.

7. Saksı (Pot), seyyar oturma alanı 
için kullanılmıştır.
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BLANK TRIBUNE is a �xed design proposal that 
located on the facade of the school entrance. 
Blank Tribune consists of gabion sets, car tires 
and wood elements that are for covering. This 
design were made for outdoor classroom 
activities and as a playground.

BLUNT GARDEN is designed as a continuation of 
the Blank Tribune. Each class has their garden 
area. In these areas, there are portable seating 
elements that allow making different 
arrangements for different purposes according 
to the wishes of children.
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KÖŞE OYUN
CORNER GAME

GRUP 
EFSANELER

1. Dilimlenmiş Tomruk (Sliced Log), 
ana taşıyıcı ve destekleyici 
elemanlar olarak kullanılmıştır.

2.Ahşap Latalar (Wooden Stick), 
yüzey elemanları ve tırmanma 
merdiveni olarak kullanılmıştır.

3.İtfaiye hortumu (Fire Hose), 
tırmanma �lesi olarak 
kullanılmıştır.

4.Varil (Barrel),  tünel oyunu ve 
basamak olarak kullanılmıştır.

5.Araç Lastiği (Vehicle Wheel), 
basamak olarak kullanılmıştır.

6.Palet  (Wooden Pallet), tırmanma 
merdivenininde taşıyıcı eleman 
olarak kullanılmıştır.

7.Kaydırak (Slide),  oyun 
platformunda kullanılmıştır.

8.Çelik ip (Steel Rope),   salıncakta 
kullanılmıştır.

9.Halat (Rope), salıncak için 
kullanılmıştır.
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OKUL BAHÇESİNDEKİ YERİ

KÖŞE OYUN bahçe planın girişinde bulunan alana 
tasarlanmış bir oyun alanı önerisidir. Proje temelinde 
iki ayrı elemandan oluşmaktadır: Salıncak ve oyun 
platformu. Salıncak bölümü oyun platformundan 
�ziksel olarak bağımsız şekilde tasarlanmıştır. Oyun 
platformu ise kendi içinde 5 oyun alanı sunmaktadır. 
Bu alanlar, kaydırak, tırmanma �lesi, tünel, evcilik 
oyunu ve tırmanma merdiveni olarak ayrılmaktadır. 
Platforma iki ayrı iniş seçeneği bulunmaktadır: 
Varillerden ve araç lastiklerinden oluşturulmuş 
basamak sistemleri.

CORNER GAME designed as a playground at the 
entrance of the garden. The project consists of swing 
and game platform which are two separate elements. 
The swing section was designed as separate from the 
game platform. The game platform includes 5 
playgrounds: slides, climbing nets, tunnels, playing 
house and climbing stairs and there are two options 
that are made from barrels and tires to reach the 
platform.
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ÇOK AMAÇLI KALE
MULTI-PURPOSE GOALPOST

GRUP KİM

OKUL BAHÇESİNDEKİ YERİ

1.Metal Boru (Metal Pipe), çok amaçlı 
kalenin strüktüründe kullanılmıştır.

2.Dilimlenmiş Tomruk (Sliced Log), 
kalenin üzerndeki oturma alanında 
kullanılmıştır.

3.Kaydırak (Slide), köşe oyunun sonuna 
yerleştirilmiştir.

4.Metal Merdiven (Metal Stair), kaydırak ile 
oturma alanı arasındaki bağlantıyı kurmak 
için kullanılmıştır.

5.Mini Lastik (Small Wheel), kalenin 
arkasından oturma alanına tırmanmak için 
oluşturulan filede kullanılmıştır.

6.Küçük Lastik (Vehicle Wheel), kalenin 
arkasından oturma alanına tırmanmak için 
oluşturulan filede kullanılmıştır.

7.Saksı (Pot), oturma alanına çıkmak için 
basamak olarak kullanılmıştır.

8.Çelik Halat (Metal Rope), mini ve küçük 
lastikleri kale arkası fileye bağlamak için 
kullanılmıştır.

9.İtfaiye Hortumu (Fire Hose), saksılar ile 
oturma alanını birbirine bağlamak için 
kullanılmıştır.30



ÇOK AMAÇLI KALE çocukların hayal güçlerini 
kullanarak, birden fazla oyun oynayabilecekleri, tek bir 
alan içersinde birden fazla eylem 
gerçekleştirebilecekleri bir tasarım hede�emiştir.

Merkezine futbol kalesini alan proje üzerinde bir oturma 
alanı, sol kenarında kaydırak, sağ kenarında ise 
çocukların oturma alanına çıkabileceği ve 
oturabilecekleri saksılardan yapılmış bir platform 
içermektedir. Kalenin �le kısmı farklı boyutta, farklı 
renkte lastiklerle örülmüş olup, çocukların farklı oyunlar 
yaratabilmesine de imkan tanır.

MULTI-PURPOSE GOALPOST is a design that aimed to 
help children use their imagination to play numerous 
games, perform various actions within a single area.

The goalpost is on the centre of the project, there is a 
sitting area above the goalpost, a slide on the left side 
and a platform made of pots where children can climb 
and sit on the right side. The mesh section of the 
goalpost is knitted with different sizes and colours of 
tires, which also allows children to create distinctive 
games.
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ÇAMURLU TAŞ PARKUR
MUDDY STONE TRACK GRUP NE?

OKUL BAHÇESİNDEKİ YERİ

1.Kaydırak (Slide), parkurun 
sonunda kullanılmıştır.

2.Palet (Wooden Pallet), parkurun 
tırmanma duvarında ve oturma 
birimleri olarak kullanılmıştır.

3.Mini Lastik (Small Wheel), parkur 
zemininde kullanılmıştır.

4.Varil (Barrel),  parkur üzerinde 
farklı kotlarda geçiş elemanı olarak 
kullanılmıştır.

5.Metal Boru (Metal Pipe), 
kaydırağın taşıyıcı sisteminde 
kullanılmıştır.

6.Palet (Wooden Pallet), tırmanma, 
oturma işlevleri de barındırarak, 
taşıyıcı olarak kullanılmıştır.

7.Tornalı Kazık (Pile),  kaydırağın 
taşıyıcı sistemi ve tırmanma 
alanında kullanılmıştır.
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ÇAMURLU TAŞ PARKUR: Volkanik taşlarla 
oluşturulan platform parçalanarak tırmanma, 
sürünerek geçme, oturma, kayma gibi eylemlere 
olanak sağlamaktadır. Parkurun rotası üzerinde farklı 
kotlarda variller, lastikler, paletler çeşitlililk 
sağlamaktadır. Bu elemanlar eklenti olarak parkura 
monte edilmiştir ve çeşitli deneyim mekanları 
sunmaktadır. Parkurun sonu metal boru ve ahşap 
elemanlarla kurulan strüktür ve kaykay ile 
bitmektedir.

MUDDY STONE TRACK is a fragmented track formed 
with volcanic stones and allows children to climb, 
crawl, and slide. There are drums, tires, and pallets at 
different elevations that offer variations on the track. 
These elements are mounted on the track as an 
extension and provide different activity options. The 
end of the track includes the structure and 
skateboard which are made with metal pipes and 
wooden elements.
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KSİLOFON - TOMOFİL VE 
7 CÜCELER
XYLOPHON - 7 DWARFS - TOMOFIL

GRUP 
SADECE 3

1.Mini Lastik (Small Wheel), Tomo�li 
hareket ettirmek ve direksiyon için 
kullanılmıştır. 7 Cüceler de oturma birimi 
olarak kullanılmıştır.

2.Varil (Barrel), Tomo�lin gövdesinde 
kullanılmıştır.

3.Küçük Kapaklık Ahşap (Small Cover 
Wood), Tomo�lin direksiyon yapımında 
kullanılmıştır.

4.Ahşap Kazıklar (Wooden pile), 
Tomo�lin tekerlek birleştirme ve 
taşıyıcısında kullanılmıştır.

5.Dilimlenmiş Tomruk (Sliced Log),  7 
Cücelerin oturma birimlerinin yere 
saplanan gövdelerinde kullanılmıştır.

6.Ahşap Latalar (Wooden Stick), 
Ksilofon için üst tablada ve iskeletinde 
kullanılmıştır. 7 Cüceler oyun grubunda 
ise masa tablası olarak kullanılmıştır.

7.Tır Tekerleği (Truck Wheel), 7 Cüceler 
Oyun oyun grubunda masa olarak 
kullanılmıştır.

8.Metal Poşetlik (Metal Bag Holder),  
Ksilofonun ayaklarında kullanılmıştır.

9.Palet (Wooden Pallet),  Ksilofonun 
iskeletinde kullanılmıştır.
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KSİLOFON: 18 notadan oluşan ksilofon, çocukların motor 
gelişimlerini güçlendirmek ve müzik becerilerini 
geliştirmek için tasarlanmıştır.

7 CÜCELER: Çocukların çevresinde oyun oynayabilecekleri, 
birbirleri ile etkileşim içinde olabilecekleri bir oturma alanı 
olarak tasarlanmıştır.

TOMOFİL: Çocukların eğlenerek yarışlar yapabilecekleri, 
takım ruhunu geliştirecek araçlar olarak tasarlanmıştır.

XYLOPHON: The 18-note xylophone is designed to 
strengthen children's motor development and to improve 
their musical skills.

7 DWARFS: : It is designed as a seating area where children 
can play around and interact with each other.

TOMOFİL: They are designed as tools that children can do 
race and fun with each other and develop team spirit.
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İMALAT AŞAMASI
PRODUCTION PHASE



Atölyenin ikinci kısmı olan üretim aşamasında, depodan getirilen malzemeler 
geliştirilen tasarımlara göre imalathanede şekillendirilip birleştirilmiştir. 
Birleşme detayları için yürütücüler ve ustalar birlikte karar verirken, 
katılımcılar da atölyeyi ziyaret ederek üretim sürecine tanık olmuştur.

In the second phase of the workshop, the scrap materials were shaped and 
combined  according to the participants' designs, in a manufacturing factory. 
While the coordinators and craft men decided together for the details of the 
projects, the participants visited the factory and observe the production 
process.   
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SERGİ AŞAMASI
EXHIBITION PHASE



İmalatı yapılan tasarımlar 20 Ekim – 3 Kasım tarihlerinde 
Kültürpark 1 no’lu holde sergilenmiştir. Katılımcılar, yürütücüler 
ve ustalar ile birlikte sergi kurulumu ve sergi paftaları 
yerleştirilmiş ve alan deneyime açılmıştır. Katılımcılar başından 
beri dahil oldukları süreçte tasarladıkları oyun gruplarını 
deneyimle şansı bulmuştur.

The exhibition was held on 20 October – 3 November 2019 at 
Kültürpark Hall 1. Exhibition and info sheets were placed with 
the participants, coordinators and craft men. Then, the area 
became ready to experience and visit. Participants who had 
been the part of whole process from the beginning, found a 
chance to experience these products. 
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YAPILAN TASARIMLARI İHTİYAÇ 
SAHİBİ BİR OKUL BAHÇESİNE 
YERLEŞTİRME AŞAMASI
PHASE OF INSTALLATION OF DESIGNED 
PRODUCTS INTO NEEDED PRIMARY 
SCHOOL’S GARDEN 





Herkes İçin Mimarlık Derneği ve Mardin Artuklu 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü Xlab Topluluğu 
tarafından 19-21 Nisan 2019 tarihlerinde 
Pembeviran İlkokulu bahçesi için tasarım 
atölyesi düzenlemiştir. Atölye keşif gezisi ve 
okul öğrencilerinin hayallerindeki oyun 
birimlerinin maketlerini yaptığı bir çalışmayla 
başlamıştır. Bahçe ve oyun alanları hakkındaki 
ilk �kirlerin tartışıldığı atölyede sağır tribün, 
köşe oyun, bostan ve parkur olmak üzere dört 
ana çalışma noktasına karar verilmiştir. Atölye 
sonunda bir ön proje kitapçığı üretilmiştir. Bu 
projede, üretimlerin atık ve köy çevresinde 
bulunan malzemelerden yapılması 
öngörülmüştür. Pembeviran İlkokulu Oyun 
bahçesi projesi, Herkes için Mimarlık 
Derneği’nin yürütmekte olduğu bir çalışma 
olduğundan ve ihtiyaçlarına yönelik atölye 
çalışmaları yapıldığından, Topla-Tamamla – 
Tasarla atölyesi bu projenin devamı olarak 
kurgulanmıştır. Atölyemiz sonucunda elde 
edilen üretimler Pembeviran İlkokulu’na 
yerleştirilmiştir.
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Architecture for All Association and  Xlab Group of 
Mardin Artuklu University Architecture Department 
organized a design workshop for Pembeviran 
Primary School on 19-21 April 2019. The workshop 
includes a discovery trip and a modelling activity of 
playgroups that are created according to school 
students' dreams. In this workshop where the �rst 
ideas about gardens and playgrounds were 
discussed, Blank Tribune, Corner Game, Garden and 
the track were decided as the main work area. The 
participants of this Workshop created a preliminary 
project booklet.  Thanks to this workshop, it is 
foreseen that products would be made with scrap 
materials and waste materials located around the 
village. Architecture for All Association conducts 
The Project of the Playgarden of Pembeviran Primary 
School and they applied workshops according to the 
school’s needs. Therefore, Gather-Complete-Design 
Workshop is built as a continuation of this Project. At 
the end of our workshop, the products have installed 
in Pembeviran Primary School.



Serginin tamamlanmasından sonra 
üretimler 4 Kasım’da araca yüklenmiş ve 7 
Kasım’da  Pembeviran’a ulaşmıştır. İlk 
montajlar ve yere sabitlemeler aynı gün 
gerçekleştirilmiştir. Yerinde yapılması 
gereken işler için 9-10 Kasım tarihlerinde bir 
uygulama atölyesi düzenlenmiştir. Herkes 
İçin Mimarlık Derneği üyeleri, Mardin Artuklu 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü Xlab 
Topluluğu, katılımcılar, öğretmenler, 
köylüler ve çocuklarla bir arada gerçekleşen 
atölyede sağır tribün ve parkur inşa edilip, 
tüm üretimler yerlerine konulmuştur. Üretim 
sırasında artan malzemelerden bir kısmı ile 
yeni birimler inşa edilirken, bir kısmı da 
yıpranmalara karşı tamiratlar ve yeni 
üretimler için okulda bırakılmıştır.

Topla - Tamamla - Tasarla: Kullanılmış 
Kentsel Mobilyaların Yeniden Döngüye 
Kazandırılması Atölyesi, atık ve hurda 
malzemenin üretim ve tüketim 
potansiyellerini araştırmış, bunun için 
çözüm yolları aramış ve malzemenin 
sürdürülebilirliği için yöntem geliştirmiştir.  
Hurda ve atık malzemenin geri kazanım 
yöntemlerinden birisi geri dönüşümdür. 
Atığın geri dönüşümü de kendi içinde 
maliyet gerektiren bir süreç olduğundan, 
onarılarak tekrardan kullanılması daha 
uygun bir yöntemdir. Önerilen ve hayata 
geçirilen bu yöntemler ile, çocukların kendi 
yaşam alanlarına müdahale edebildikleri, 
yeniden kullanım kavramlarının vurgulandığı 
yaratıcı ve faydacı kamusal mekanların izleri 
sürülmüştür.
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After the completion of the exhibition, the 
products were loaded on 4 November and 
arrived at Pembeviran on 7 November. Initial 
installations and �xations to the ground 
were made on the same day. A construction 
workshop was held for on-site works on 9-10 
November. In this workshop, in which 
members of Architecture for All 
Association, Xlab Group, participants, 
teachers, villagers and children attended, 
Blank Tribune and track were built, and all 
products were placed inside the school. 
New units were built with some leftover 
materials during the production, while the 
residual leftovers left at the school for 
repairs and brand new productions.

Gather-Complete-Design: Recycling of 
Used Urban Furniture Workshop, 
researched the production and 
consumption potentials of waste and scrap 
materials, sought solutions for this and 
developed a method for the sustainability of 
the materials. Recycling is one of the 
recovery methods of scrap and waste 
material. Since recycling of waste is a 
process that requires fund, it is a more 
convenient method to be used again after 
being repaired. With these proposed and 
implemented methods, traces of creative 
and utilitarian public spaces where children 
can intervene in their own living spaces and 
where reused concepts are emphasized 
have been traced.
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DESTEK VE EMEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜRLER
THANKS FOR ALL SUPPORT AND WORK
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