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Önce Designer on the road’dan başlayalım, nereden çıktı bu fikir? 
   
Ben İstanbul’da sanat yönetmeni olarak çalışıyordum. 2-3 yıl 
çalıştıktan sonra kendime bahane buldum, askere gittim. Askerden 
geldikten sonra yine başka bir ajansta çalışmaya başladım. Orada 
da bir seneyi doldurmadan fenalıklar geldi bana, çıkmak istedim. 
Ben üniversitede okurken hep hayalim yaratıcı bir şeyler yapmak 
ve iyi bir şeyler yaptığım için para kazanıyor olmaktı. Sektöre 
girince gördüm ki fabrika gibi çok iş üretiliyor, ama niteliği çok 
önemli değil. Çok yaratıcılık beklenmiyor, hep satış odaklı işler 
yapıyoruz. Bir de ajansta ego savaşları ve birtakım çekişmelerden 
çok yorulmuştum, mutlu değildim. Dedim ki ben ne yapıyorum, 
hayatımı böyle geçirmemeliyim. Tasarım yapmak ve seyahat etmek 
benim vazgeçemediklerim. Ben de bu ikisini birleştirdim Designer 
on the Road öyle ortaya çıktı. 

Mutlu oldunuz mu?

Çok… Hiç pişman olmadım yola çıktığım için.  Tabii ki çok kötü 
şeyler geldi başıma, çok zorlandığım anlar oldu, ama hiçbir zaman 
bırakıp dönmeyi düşünmedim. Sonuçta hayatımın en öne çıkan işi 
oldu. 

Hangi ülkelere gittiniz? 

Hindistan’da 3 ay, 3 farklı şehrinde çalıştım. Sonra Tayland, 
Vietnam, Güney Kore, Ukrayna, Çin, Endonezya, Malezya, Sri Lenka, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, 
Kosta Rika, Honduras, El Salvador, Romanya, Almanya, Hırvatistan, 
Bosna Hersek, Arnavutluk.

Planlama yaparken bu ülkeler önceden belli miydi, yoksa 
doğaçlamama gelişti?

Ben işten çıktım eve gidip bir blog kurdum, sonra da bu blogun 
linkini insanlara attım ve İngilizce bir metin yazarak, ben böyle 
böyle bir iş yapacağım,  dünyayı gezmeye çalışacağım, bu dünyada 
bir ilk olacak, size de geleyim mi dedim. Doğru insanlara ulaşmak 
çok kolay olmadı tabii.
1408 mail attım ilk başta ve 6 tanesinden olumlu cevap geldi. O 
6 taneyi haritaya işaretledim, aralarına çizgi çektim, o benim ilk 
rotam oldu. Onu bitirince Türkiye’ye döndüm, tekrar mail attım, 
tekrar yani yola çıktım. İnsanlar blogda yaptıklarımı görünce ikinci 
rota çok daha hızlı bulundu, ajansları çok daha kolay ikna ettim.

Bütün hazırlıkları tek başına mı yaptınız, yardımcınız var mıydı? 

Her şeyi tek başıma yaptım.

Bu yolculuktan sonra çok yeni çok taze döndünüz Türkiye’ye. 
Kendinizle ilgili, tasarıma bakış açınızla ilgili ne değişti?  

Mesleğimi yaparak onca yeri gezmek, turistik bir gezi 
yapmaktan daha derin bir şey. Lokal bir insan gibi yaşamak, 
o kültürü özümsemek, o insanla arkadaş olmak ve onlarla 
bir şey yaratıyor, onlarla çalışıyor olmak çok güzeldi. Tüm 
dünyada bizim iş nasıl oluyor, aradaki farklar ne, benzerlikler 
ne bunları gördüm.  Mesela Hindistan’da giyimle ilgili bir şey 
tasarlıyordum. Arkadaşım dedi ki, sen bunu giyer misin? Giyerim 
tabii ben tasarlıyorum zaten dedim. Ben giymem dedi. Neden, 
dedim. Bence çok gay dedi. Şimdi benim yaptığım şey ona gay 
geliyor ama çocuğa da bakarsak onun kıyafetinde pembeli 
sarılı aksesuarlar var, asıl o bana gay geliyor. Böyle kültür 
farklılıklarını deneyimlemek güzeldi.

Size proje verirlerken daha global kampanyaları mı verdiler 
yoksa bölgesel işlere de baktınız mı?

İkisi de oldu. Kimi değişik bir bakış açısı görmek istedi ve bana 
her türlü işi verdiler.  
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DESIGNER 
ON THE ROAD

Dünyayı gezdi, dünya ajansları 
ile çalıştı, dünya kadar tasarım 
yaptı...

3 yıl boyunca süren Designer 
Of The Road projesini sadece 
tasarım yaparak finanse etti… Bu 
macerada deneyimlediği her şeyi 
aynı isimli blogunda paylaşan 
grafik tasarımcısı Çağrı Çankaya 
çok taze döndüğü dünya 
turundan bir kitap dolusu anı, 
tecrübe ve bilgi ile karşımızda… 
Uçaktan atlarken havada çizdiği 
logosu ile kariyerine bambaşka 
bir yerden başlayacak olan 
tasarımcı ile gerçek bir yol 
hikayesi…
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Tasarım gücü kuvvetli ülkelerde grafik tasarımının 
daha güçlü olduğunu gördünüz mü? 

Ben Amerika’ya gitmedim, Avrupa’da da az durdum. 
Avrupa’daki tasarımı biliyoruz, Amerika’daki zaten 
çok iyi, orada bir sürpriz yok.  Ben daha çok insanların 
kaçtığı yerlere gitmek istedim.  Mesela Güney Kore 
bizden bayağı ilerde yaşıyor. Biz 50 sene sonra belki 
oraya ulaşacağız, ki onlar bambaşka bir yere ulaşmış 
olacaklar. Mesela Hindistan’dan Güney Kore’ye 
gidince zamanda yolculuk yapmış gibi oluyorsunuz. 

Gittiğiniz yerlerdeki ekip arkadaşlarıyla seneler sonra 
da paylaşılacak bir takım şeyler olacağını hissediyor 
musunuz?  
Bir kere gittiğim ajansların büyük bölümü çok mutlu 
oldu. İş teklif edenler de oldu. Gittiğim yerlerin 
bazılarında ofiste asabilecekleri bir poster ya da 
oradaki ekip arkadaşlarımın illüstrasyonlarını yaptım.  
Tayland’ta mesela bir ajansın duvarına illüstrasyon 
çizdim. O çizimi hala orada tutmaları hoşuma gidiyor.  

Onlar Türkiye’yi merak ediyorlar mı? 

Bazısının hiçbir fikri yok, bazısının yanlış fikirleri 
var. Gelip beğenmemiş olanlar da var, ama bir 
sürü sorular var. Kadınlar hep kapalı mı, hangi 
dili konuşuyorsunuz, deveye mi biniyorsunuz gibi 
sorularla karşılaştım. Basına da Türkiye’yle ilgili pek 
çok olumsuz şeyler yansıyor. 

Grafik tasarımıyla ilgili genç arkadaşlarımıza 
söylemek istediğin bir şeyler var mı? 

Risk alın. Risk almadan hiçbir şekilde başarıya 
ulaşılmaz. En azından sıra dışı bir şey yapılmaz. 
Herkesin gittiği yoldan gidersiniz. Değişik bir şeyler 
yapmaya çalışın. Zorlu olacak, ama pes etmeyin.  
Benimkisi dünya turuydu. Tasarımcı olduğum için 
ben bunu tasarımla yaptım. Sizin başka bir hayaliniz 
varsa, onu yapmanın mutlaka bir yolunu bulun. 

Bir de zamanı iyi kullanmak önemlidir. Mesela bu 
iki sene sonra olsa, belki asla yapamayacaktım, 
belki hiçbir yere kıpırdayamıyor olacaktım. Benim 
o sırada ne bir ilişkim vardı, ne aileme bakmakla 
yükümlüydüm, ne banka borcum vardı. Bir başıma 
bir adamdım. O yüzden ya şimdi ya asla dedim. Bir 
şeyleri doğru zamanda yapabiliyor olmak çok önemli. 
Bir hayaliniz varsa onu ertelemeyin.  
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Şimdiki planlarınız neler, yani bu 3 yıllık birikimini 
nereye taşımak istiyorsunuz?

Kendi tasarım ofisimi açma planım vardı, ki hala var. 
Dünyanın her yerinde gezip tasarım ofislerinde çalışınca 
insan pek çok şeyi gözlemliyor.  Bu gözlemlerden sonra 
multi disipliner bir tasarım stüdyosu kurma fikrim var. 
Onun da çalışma prensibi çok değişik olacak. Logosunu 
bile havada çizdim mesela. Havada yapılan ilk tasarım 
oldu. 5 kamera atladık uçaktan bunun kısa bir belgesel 
videosunu da çektik. Sosyal medyada ajans kurulmadan, 
ajans konuşuluyor oldu.

Adı nedir?

Dotr. Designer on the Road’ın baş harfleri. Diğer yandan 
bir özel üniversitede dersler var. Reklam bölümünde 
reklamcılık öğreteceğim. Başka üniversitelerde 
de seminerler, work shoplar oluyor. Davet aldıkça 
gidiyorum. Gençlerle yaşadıklarımı paylaşmak benim için 
çok değerli. Bir de bu projenin kitabını yazmak istiyorum. 
Bir sergi açma planım var. Bir yerle anlaşabilirsem aylık 
bir yerde köşe yazısı yazmak istiyorum. Şimdilik kafamda 
bunlar var.

Karşılaştırma yapabildiniz mi bu süreçte? İşler orada 
böyle oluyor da Türkiye’de neden olmuyor gibi?

İnsan her şeyi karşılaştırıyor tabii ki. Bizim de iyi ve kötü 
olduğumuz şeyler var, ama bu ülkenin tabii ki uzun bir 
yolu var, bu da bir gerçek.


