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KURŞUNLU KÖYÜ

BiLECiK 
“KIRSALDA TASARIM” 

ETKiNLiĞi
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Kurşunlu Köyü, Eko Turizm konusundaki öncü 

girişimleriyle sadece Türkiye’de değil dünyada da tanınan 

bir köy konumuna geldi. Bu gurur veren gelişmeler 

ışığında “Kırsalda Tasarım” etkinliğinin ilk uygulamasını 

BEBKA aracılığıyla Kurşunlu Köyü’nde hayata geçirdik.

Kendine özgü turizm potansiyeli olan köyümüzde, 

Bedriye Berber Engin öncülüğünde aileler, dışarıdan 

gelen misafirleri evlerinde yöresel yemekler ve etkinliklerle 

ağırlıyorlar.

Yapılan çalışmalarla Kurşunlu Köyü’nü olabildiğince daha 

fazla kişiye tanıtmayı, daha geniş kitlelerin ilgisini çekerek 

ziyaretçi sayısını artırmayı planlıyoruz. Konaklama 

dışındaki turizm faaliyetleriyle köyümüze ciddi anlamda 

katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Bu etkinliğin uyandıracağı ilgi ve göreceği destekle paralel 

olarak diğer kırsal alanlarda da benzer etkinliklerin önünü 

açmayı planlıyoruz.

Bilecik Valisi
Süleyman ELBAN



4

Dr. Cenk SEZER
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim ElemanıTasarım Ekibi

Ayşe SEZER
Anadolu Üniversitesi
İÇEM Öğretim Elemanı



5

Sultan Sena ACAR Turgut KOCAOĞLU
Tasarım Öğrencisi
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Renklerin ve 
Çiçeklerin Köyü: 
Kurşunlu

Bilecik ilinin Gölpazarı ilçesine bağlı olan Kurşunlu 

Köyü’nde yaşayan yerli halk, Balkanlardan göçerek 

bu yöreye yerleşmiş ve göç esnasında Akşam Sefası, 
Borazan Çiçeği, Frezya, Hatmi Çiçeği, Küpeli, Kadife 
Çiçeği, Lale, Gelincik, Pembe Trompet Çiçeği gibi birçok 

çiçek tohumunu beraberlerinde getirmişlerdir. Mevsimi 

geldiğinde açan bu çiçeklerin renk cümbüşü göz ziyafeti 

çekerken mis gibi kokuları da insanı farklı diyarlara 

götürür.

Sayısız yerli ve yabancı turist, bu doğa güzelliğine tanık 

olabilmek için çiçeklere ulaşmayı arzulayan arılar misali 

köye akın eder.
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Köy Duvarlarında 
Hayat Bulan Çiçekler: 
Bilecik “Kırsalda 
Tasarım” Etkinliği

Kurşunlu Köyü’ndeki “Eko Turizm” faaliyetlerini 

desteklemek amacıyla “Kırsalda Tasarım” 

etkinliği 12-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında BEBKA 

tarafından,  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri ve 

akademisyenlerinin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik öncesi öğrenciler ve akademisyenler köyde 

düzenledikleri keşif gezisi ile köyün hikayesini, 

doğasını, dokusunu ve köye özgü çiçekleri 

gözlemlediler.

Boyamaların gerçekleştirileceği duvarların 

belirlenmesinin ardından duvarların üzerine 

çiçeklerin nasıl bir kompozisyonla yerleştirileceğini 

kurgulamaya başladılar.
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Keşif Gezisi
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Kuş Yuvaları
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Tasarım ve boyama etkinlikleri köyde yer alması 

planlanan kuş yuvalarının boyanması ile başladı. 

Öğrenciler, duvar boyamalarından önce köyde 

gördükleri güzellikleri daha küçük yüzeylerde 

görselleştirerek alıştırma yapma imkanı buldular. 

Rengarenk çiçek desenleri ile tasarlanan kuş 

yuvaları etkinlik sonunda boyanan duvarların 

yanında yer aldı.
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Elektrik 
Direkleri
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Bahçe 
Kapıları
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Köy içerisinde yer alan iki eski 

ahşap bahçe kapısının boyanması 

ile devam eden etkinlikte eski ahşap 

dokusu korunarak, doğal görünümü 

ile uyum sağlayacak çiçek motifleri 

kapılar üzerine işlendi. 
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Köyün kışın açan Kardelen ve 

Akşam Sefası çiçekleri bu iki 

kapı üzerinde ölümsüzleşti.
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Çiçek Açan 
Duvarlar 
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Astar boyaları çekilen duvarlara köyün çeşit çeşit çiçekleri çizilmeye başlandı. Canlı renklere sahip 

bu çiçekler zemin ile oluşturdukları kontrastla gerçeklik duygusu uyandırdılar. Bazı duvarlar ise 

ziyaretçilerin önünde fotoğraf çektirebileceği hatıra duvarları olarak tasarlandı.
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Rengarenk çiçeklerle bezeli duvarlar 

şehir yaşamından uzaklaşmak için 

köye gelen yerli ve yabancı turistleri 

de adeta bir açık hava müzesi gibi 

karşılayacak.
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Köyün simgesi çiçeklerin tuval olarak 

kullanılan duvarlarda hayat bulmasıyla 

tasarım ve sanat bir araya gelerek 

doğal görüntüye estetik bir dokunuş 

katılmış oldu.
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Köy halkınca “Aşıklar Çeşmesi” olarak anılan mesire alanındaki çeşme de ismiyle uyum sağlayacak 

romantizmi yansıtan küpe çiçeği ile bezendi.
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Etkinliğin 
Sonuçları

Etkinlikle ilgili haberler yerel ve ulusal basının 

gündeminde yer aldı. Çalışmaları destekleyen 

köy halkı da boyama etkinliklerine katıldı.
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Bilecik Valisi Süleyman ELBAN çalışmaları bizzat ziyaret ederek ve fırçayı eline alarak etkinliğe katkıda 

bulundu. Köy halkı yapılan çalışmalardan ve ortaya çıkan eserlerden çok memnun kaldıklarını belirttiler.
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#Bilecikkırsaldatasarım@TCBEBKA


