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GÖBEKLITEPE DOĞAL TAŞ ÜRÜNLER TASARIMI ATÖLYESI
GÖBEKLITEPE NATURAL STONE PRODUCTS DESIGN WORKSHOP

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. tarafından İstanbul Maden 
İhracatçıları Birliği (İMİB) iş birliğinde düzenlenen Göbeklitepe Doğal 
Taş Ürünler Tasarımı Atölyesi, Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. Arkeoloji 
alanında dünyada bilinen tezleri altüst eden Göbeklitepe’nin tasarım 
aracılığıyla Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılmasının ve Göbeklitepe için bir 
koleksiyon değeri yaratılmasının hedeflendiği atölye çalışmasında, aynı 
zamanda bu eşsiz kültürel mirastan esinlenilerek özgün tasarımların 
geliştirilmeside amaçlandı. 
Tasarımcılar dört gün boyunca Nurcihan Beyazıt’ın küratörlüğünde bir 
araya gelip, Göbeklitepe’den ilham alarak ürün tasarımları geliştirdi. Bu 
tasarımlar, Türkiye’nin doğal taşlarıyla üretilerek “Göbeklitepe Tasarım 
Koleksiyonu” oluşturulacak. Koleksiyon aynı zamanda, Türkiye’nin 
doğal taşlarının tasarım aracılığıyla tanıtımını da sağlayacak. 
İlk gün Göbeklitepe ile ilgili detaylı bilgiler edinen, yöreyi ve buluntuları 
inceleyen tasarımcılar, atölyenin ikinci gününde Türkiye’nin doğal 
taşlarının tanıtımı ve doğal taşların üretim yöntemleriyle ilgili sunuma 
katıldı. Ardından, Göbeklitepe’deki “T” sütunlarının da yapıldığı bir 
tür kireç taşı olan Urfa’nın geleneksel nahit taşı üretim sahasında, 
Halfeti Halk Eğitim Merkezi mozaik üretim atölyelerinde incelemelerde 
bulunuldu. Atölyenin üçüncü gününde de Şanlıurfa’da yer alan 
Haleplibahçe Mozaik Müzesi ziyaret edildikten sonra, iki gün süren 
tasarım çalışmalarına başlandı. 
Yoğun yaratım sürecinde, Göbeklitepe’nin tarihinden, coğrafyasından, 
doğasından, mimarisinden ve anıtsal yapılarından ilhamla tasarım 
fikirleri üretildi ve eskiz çalışmaları yapıldı. Urfa nahit taşı, Urfa ve 
çevresinde çıkan volkanik kayaç türlerinden Karacadağ’ın kurşuni 

Göbeklitepe Natural Stone Products Design Workshop, organized 
by Şanlıurfa Tourism Development INC. in cooperation with 
Istanbul Mineral Exporters’ Association (IMIB) was held in 
Şanlıurfa. Through design, it was aimed to introduce Göbeklitepe 
which changed the course of history to the world and Turkey. 
In the workshop, which goals to create a collection value for 
Göbeklitepe, it was also aimed to develop original designs 
inspired by this unique cultural heritage.
For four days, the designers came together with the curatorship 
of Nurcihan Beyazıt and created product designs inspired by 
Göbeklitepe. These designs produced with Turkey’s natural stone 
will create “Göbeklitepe Design Collection”. The collection will 
also introduce natural stone of Turkey through the design.
Designers got detailed information about Göbeklitepe and 
wandered the area on the first day. On the second day of the 
workshop, they attended the presentation about the introduction 
of Turkey’s natural stone and the production method. Then, 
they examined the traditional nahit stone production site of 
Urfa, which is a kind of limestone in which the “T” columns 
in Göbeklitepe are made and the Halfeti Public Education 
Center mosaic production workshops. After the Haleplibahçe 
Mosaic Museum in Şanlıurfa was visited on the third day of the 
workshop, two-day design work started.
During the intense creation process, design ideas and sketches 
were produced with inspiration from Göbeklitepe’s history, 
geography, nature, architecture and monumental structures. The 

bazalt taşı ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden çıkarılan doğal taşlardan 
üretilecek günlük aksesuarlar, masaüstü aksesuarları, araç gereçler ve 
farklı alanlarda kullanılacak objelerin tasarımları geliştirildi. 
Tasarımcıların Göbeklitepe’deki sütunlardan, duvarlardaki figürlerden, 
doğa insan ilişkisinden, binlerce yıl önce yaşayanların ritüellerinden 
ilham alarak yarattıkları objelerin formları Mezopotamya’nın büyülü 
atmosferini yansıtıyor. Buket Hoşcan Bazman, Ceren Gürkan, Eli 
Bensusan, Emre Yunus Uzun, Hazal Balasar, Mustafa Timur ve Şule 
Koç’tan oluşan tasarım ekibinin özgün tasarımları, Türkiye’nin doğal 
taşlarından üretilecek. 

Türkiye’nin Zengin Doğal Taş Kaynakları
Hayata geçirdikleri çalışmayı “heyecan verici” olarak tanımlayan 
İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, “Göbeklitepe bu 
toprakların sahip olduğu kültürel çeşitliliğin ve zenginliğin en son ve 
ufuk açıcı noktasını oluşturuyor. Bu zenginliğin yine bu toprakların 
doğal taşlarıyla hayatımızda objeler, aksesuarlar olarak daha fazla 
yer almasını istiyoruz. Göbeklitepe’nin ruhunu, kültürünü, hayata 
bakışını günümüz dünyasının içine daha fazla katmak, bunu yaparken 
de yine kendi doğal taşlarımızı kullanmak son derece heyecan 
verici. Doğal taş zengini olan Türkiye’de 650’nin üzerinde renk ve 
desende mermer bulunuyor. Ayrıca ülkemiz, traverten, kireçtaşı ve 
granitte de 150’ye yakın doğal taş çeşidine sahip. Birlik olarak sahip 
olduğumuz bu zenginliği anlatmak, göstermek için anlatma biçimlerini 
çeşitlendirmeye devam edeceğiz” dedi. 
Özgün ve ihracat potansiyeli yüksek ürün tasarımlarının geliştirilmesini 
hedefleyen Göbeklitepe Tasarım Atölyeleri, “Göbeklitepe Tasarım 
Koleksiyonu” kapsamında Türkiye’nin önde gelen tasarımcılarının 
katılımıyla farklı alanlarda gerçekleştirilmeye devam edecek.

design of everyday accessories, desktop accessories and different tools 
to be used in different areas made by Urfa nahit stone, the lead basalt 
stone of Karacadağ, one of the volcanic rock types found in Urfa and 
its surroundings and natural stone extracted from various regions of 
Turkey are developed.
The forms of objects created by the designers inspired by the columns 
in Göbeklitepe, the figures on the walls, the human relationship 
with nature, and the rituals of those who lived thousands of years 
ago reflect the magical atmosphere of Mesopotamia. The original 
design of the design team consisting of Buket Hoşcan Bazman, Ceren 
Gürkan, Eli Bensusan, Emre Yunus Uzun, Hazal Balasar, Mustafa Timur 
and Şule Koç will be produced by Turkey natural stone.

Turkey’s Rich Natural Stone Resources
Defining the work they put into life as “exciting”, IMIB Chairman of 
the Board Aydın Dinçer said, “Göbeklitepe is the most exciting point 
of the cultural diversity and richness of these lands. We want this 
richness to be included more in our lives as objects and accessories 
with the natural stones of these lands. It is very exciting to add 
the soul, culture and view of Göbeklitepe into our life, and to use 
our own natural stones while doing this. Turkey as natural stone-
rich, has over 650 colors and patterns of marble. In addition, our 
country has nearly 150 natural stone types in travertine, limestone 
and granite. We will continue to show this richness we have as an 
association. ”
Göbeklitepe Design Workshops will continue to be held with the 
aim of having the original design of products with high export 
potential by “Göbeklitepe Design Collection” with the participation 
of leading designers.


