


İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ, İÇMİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ’NDE PROF. HENRY SANOFF İLE “DEMOKRATİK TASARIM”

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 26-30 Mart 2013 tarihleri arasında dünyaca 

ünlü mimar Prof. Henry Sanoff’u ağırladı. Bir dizi seminer, çalıştay ve sergi kapsamında ilk defa İzmir’e gelen North Carolina State Üniversitesi 

öğretim üyesi Sanoff, EDRA (Çevresel Tasarım Araştırma Derneği) ’nın kurucularından biri ve ilk başkanı olup; katılımcı tasarım, sosyal mimari, 

demokratik tasarım ve kullanıcı odaklılık konularında en tanınmış araştırmacı mimarlardan bir tanesidir. Bölüm öğretim elemanlarından, bölüm 

başkanı Yrd. Doç. Dr. Deniz Hasırcı, Yrd. Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav, Öğr. Gör. Didem Kan Kılıç ve Araş. Gör. İpek Kaştaş’ın hazırlıklarını yaptıkları 

organizasyonda ayrıca, Araştırma Görevlileri Hande Atmaca, Seren Borvalı ve Oylum Dikmen ve Selin Gülden çalıştı. Bölüm öğrencilerinden Halil 

Doğan, Can Başdoğan, Gökhan Keskin ve Seray Özbiçer de önemli görevler üstlendiler. 

Etkinlikler sürecinde ilk olarak “Talking Interiors” seminer serisindeki ikinci konuk konuşmacı olarak bulunan Sanoff, demokratik tasarım başlıklı 

bir sunum yaptı. İzmir ve dışından birçok üniversiteden katılımcının da bulunduğu seminerde Sanoff, katılımcı tasarım ve kullanıcı odaklı 

yaklaşımlarla ilgili proje örnekleri ile birlikte eşsiz bilgiler verdi. Daha sonra; ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri ile ayrı ayrı çeşitli atölye 

çalışmaları yapan Sanoff, bu çalışmalar kapsamında 4. Sınıf öğrencileri ile Özel TAKEV Okulları’nı ziyaret etti ve okulun asıl söz sahipleri ve 

kullanıcıları olan öğrenciler ve öğretmenler ile kapsayıcı okul kullanım değerlendirmesi konusunda bir çalıştay düzenledi. Değerlendirmeler TAKEV 

Okulları ile de paylaşıldı. Üç gün süren atölye çalışmaları sonunda, öğrencilerin projeleri kapanış kokteyli eşliğinde sergilendi. 

Bölüm başkanı Yrd. Doç. Dr. Deniz Hasırcı, Fulbright bursu döneminde Sanoff ile çalışma imkanı bulmuş ve bölüm öğrencilerine kendisini

tanıtmak istemekteydi. Bölüm işleyişinde de öğrencilerle katılımcılık” yaklaşımını uygulamaya gayret eden Hasırcı, “İçinde bulunduğumuz ortamı 

benimsememiz için söz hakkı kullanmamız ve sözümüzün dinlendiğini hissetmemiz çok önemlidir. Tasarımcılar olarak bu konunun önemini 

unutmamak gerekir” dedi. 

Ziyareti sırasında İzmir’i de gezme fırsatı bulan Sanoff, ayrılırken bölüm başkanı Yrd. Doç. Dr. Deniz Hasırcı’ya ve etkinliklerin organizasyonunda 

görev alan akademik kadroya teşekkür ederek hazırlanan programın yoğun ve sürecin çok verimli geçtiğini söyleyerek, öğrencilerin çok detaylı ve 

başarılı işler ortaya çıkarttıklarını belirtti. Etkinlik sergisi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülte Binası’nda, 19 Nisan’a 

kadar açık kalacak ve herkese açık.












