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Bu rapor, İÜ Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(ENYGAR) ve 3 Boyutlu Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım 
Laboratuvarı (TETLab) tarafından düzenlenen etkinlik 
sonucunda İÜ ENUYGAR tarafından hazırlanmıştır.
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Yrd. Doç.Dr. Leyla Türker ŞENER / Görker KÜLÜŞLÜ 

Öğrt. Görevlisi Özlem Özer TUĞAL 
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Didem Akyüz SALDIRAN
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No:19 Kat:1/Süleymaniye- İstanbul Tel: 0212 44000000-12872 

E-Mail: enuygar@istanbul.edu.tr
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Teşekkür

Dünyanın İncilerine 3 Boyutlu Dokunuş "Dokun, Hayalet, Şekillendir" 
etkinliğimizin gerçekleşmesi sırasında ekibimize destek veren, 3 Boyutlu Tıbbi ve 
Endüstriyel Tasarım Laboratuvarı sorumlusu (TETLab) Yrd. Doç.Dr. Leyla Şener 

TÜRKER'e, Yüksek Mühendis Göker KÜLÜSLÜ'ye, Araştırma Görevlisi Sezgi 
GEDİK 'e, katılımlarındna dolayı Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu ve 
İbrahim Alaattin Gövsa Ortaokuluna ve Öğretmenlerine teşekkür ederiz.

İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Soldan TETLab Sorumlusu, Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu Öğretmenleri ve ENUYGAR Merkez
Ekibinin fotoğrafı
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Genel Bilgiler

3 Dünya Engelliler Günü kapsamında, İÜ Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 
İÜ 3 Boyutlu Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım Laboratuvarı (TETLab) tarafından aynı yaş grubu 
çocuklar için kaynaştırma temalı bir etkinlik tasarlamıştır.

Etkinlikte, görme engelli ve engeli olmayan 7.sınıf öğrencilerinin kaynaşma programı 
çerçevesinde bir arada olması hedeflenmektedir. TETLab atölyesi tarafından 3B olarak 
hazırlanmış Dünya harikalarının; çocukların dokunsal duyularını kullanarak ve konusunda 
uzman araştırma görevlisi tarafından harikalarının hikayesi anlatılarak, hayallerinde 
oluşması ve pekişmesi sağlanacaktır. Engeli olmayan öğrencilerin görme engelli akranları ile 
birebir ilişki kurması ve farkındalığın küçük yaşta oluşması planlanmaktadır. Bir arada olan 
öğrenciler, ENUYGAR Sanat Koordinatörü önderliğinde şamot çamuru ile dokunup, hayal 
ettikleri çalışmaları şekillendirmeleri için atölye çalışması yapacaktır.

Eğitim, eğitmenler tarafından yarım gün olarak tasarlanmıştır. Bu etkinlik için 
hazırlanan "Etkinlik Uygulama Modülü" Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1. ETKİNLİK UYGULAMA MODÜLÜ

Süre Bölüm Başlığı Bölüm İçeriği Sunum
Tekniği

Gerekli
Malzemeler

15 dk. Tanışma İki okul karma olarak etkinlik 
alanının uygun kısmına 
yerleşirler. Daha önceden, 
her iki okul için hazırlanmış 
olan, 1'den 10'a kadar Braille 
ve kabartma sticker ile 
yazılmış kartlar çocuklara 
dağıtılır. Kartların 
incelenmesi, farklılığın olup 
olmadığı sorulur. Görme 
engelli öğrenciler Braille 
hakkında bilgi verir. Aynı 
rakama sahip her iki okul 
öğrencileri bir araya gelir. Bir 
araya gelen çocuklar 
arkadaşının adını ve yaşadığı 
yeri veya en sevdiği yemeği 
sorar ( sorular değişkenlik

Kartlar
çocuklara
dağıtılır,
uygulama
yapılır

Braille ve 
kabartma sticker 
ile hazırlanmış 
kartlar
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gösterebilir) ardından her 
çocuk arkadaşını gruba 
tanıtır.

Süre Bölüm Başlığı Bölüm içeriği Sunum
Tekniği

15 dk. TETLab Gezisi TETLab yetkilileri tarafından 
öncelikle bu labaratuvarın 
amacı ve ne yaptığı çocuklara 
anlatılır. Ardından atölyede 3 
boyutlu yazıcı ve 3 boyutlu 
tarama hakkında bilgi 
verilerek yapılan 
çalışmalardan bahsedildikten 
sonra 3 boyutlu tarayıcı ile 
oluşturulmuş ve 3 boyutlu 
yazıcı ile baskısı alınmış 
çalışmalar çocuklara 
gösterilir.

TETLab
yetkilisi

uygulamayı
yapar.

30 dk Dünyanın
İncilerinin
Tanıtımı

Uygulayıcı tarafından, 
anlatacağı dünya 
harikalarının TETLab 
tarafından hazırlanmış 
maketleri çocuklara dağıtılrı, 
çocuklar maketleri 
incelerken, o harikanın tarihi 
hakkında bilgi verir

Alanında 
Uzman kişi 
uygulamayı 
sözel olarak 

yapar.

Dünyanın
Harikaların
Maketleri

45 dk. Atölye
Çalışması

Çalışmada Seramik kili 
kullanılır. Tarihi değer taşıyan 
eser maketlerine dokunarak 
hisseden ve gören 
öğrencilerden bu eserleri 
kilden şekillendirmeleri 
istenir. Şekillendirmenin bir 
kısmını görme engelli öğrenci 
diğer kısmını görme engeli 
olmayan öğrenci birlikte 
yaparlar.

Alanında 
uzman kişiler 
uygulamayı 

yapar.

Kil, modlaj, 
sünger,su

15 dk Değerlendirme Etkinliğe katılan 
öğrencilerden ve 
gözlemcilerden geri 
bildirimler alınır.

Sözel geri 
bildirim ve 
yazılı geri 
bildirim 

anketleri

Geri bildirim 
anketleri
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Etkinlik programında İÜ ENUYGAR Merkezi koordinatör, Sanat Atölyesi Koordinatörü 
Öğretim Görevlisi Özlem ÖZer TUĞAL eğitici, ENUYGAR Merkezi Çalışanı Didem Akyüz 
Saldıran kolaylaştırıcı olarak görev almışlardır. Etkinliğe, ENUYGAR Merkez 
koordinatörlüğünden Hayrı ÇAYIRLI teknik destek, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Sezgi GEDİK ve TETLab Yüksek Mühendisi Göker 
KÜLÜŞLÜ eğitimci olarak katkı vermişlerdir. Etkinliğe Türkan Sabancı Görme Engelli Okulu ve 
İbrahim Alaattin Gövsa Ortaokulundan yirmi 7. Sınıf öğrencisi katılmıştır.

Etkinlik nasıl gerçekleşti?

Etkinlik, Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu'nun trafik sebebinden dolayı 
gecikmesi ile geç başladı. İbrahim Alaattin Gövsa Orta Okulu öğrencileri ile genel bir sohbet 
ile diğer okulu bekledik. Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu'nun gelmesi ile etkinlik 
başladı.

İlk etkinlik olarak , ENUYGAR Merkez çalışanı ve etkinlik kolaylaştırıcısı Didem Akyüz 
Saldıran ile tanışma ve eşleştirme oyunu oynandı. Her okul için ayrı hazırlanmış olan 
üzerine 1'den 10'a kadar rakamların Braille ve kabartma sticker ile yazılmış olduğu kartlar 
çocuklara dağıtıldı (Resim 1). Aynı kartı çeken çocuklar eşleşti. Eşleşen çocuklara 5 dakika 
süre verildi. Bu sürede çocuklar birbirlerine isim ve bunun dışında iki soru sordular. Aldıkları 
cevaplar ile çocuklar arkadaşını diğer arkadaşlarına tanıttılar. Eşleşen çocuklar gün boyu 
etkinliğini arkadaşı ile birlikte geçirdiler.

Resim 1. Eşleştirme kartı resmi -  sol tarafta kabartma olarak "3" , sağ tarafta da Braille baskı
ile üç sayısı görülüyor.
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Resim 2. Masanın etrafında oturan çocuklar bakarak ve dokunarak eşleştirme kartlarını 
inceliyor. Etkinlik kolaylaştırıcısı Didem AKYÜZ masa başında eşleştirme kartları hakkında soru

soruyor.

Etkinlik öğle saatlerinde düzenlendiği için çocuklara pizza ve ayran ikramı edildi.

Resim 3-Çocuklar toplu halde pizza ve ayrandan oluşan öğle yemeği ikramını yiyorlar.
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Tanışma etkinliğinin ardından, TETLab Yüksek Mühendis Göker Külüşlü, çocuklara İÜ 
3B Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım Laboratuvarı (TETLab) işlevi konusunda bilgi verdi. 
Laboratuvardaki 3 boyutlu yazıcıların çalışma prensibi anlatılarak 3 boyutlu tarama anlatıldı. 
Laboratuvar çalışmalarından bahsedildi. . Nobel ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz SANCAR'ı 
tanıyıp tanımadıkları çocuklara sorulduktan sonra, 3 boyutlu tarayıcı ile oluşturulmuş ve 3 
boyutlu yazıcı ile baskısı alınmış Aziz SANCAR'ın büstü gösteridii. Sonrasında çocuklara farklı 
anatomik modeller gösterilip, dokunarak inceleme fırsatı verildi.

Resim 4- Göker KÜLÜŞLÜ etrafında halka şeklinde dizilmiş olan öğrencilere laboratuar 
hakkında teknik bilgiler aktarıyor.

Dünyanın Harikaları hakkında ki bilgiyi Araş. Görv. Sezgi Gedik aktardı. Kız Kulesi, 
Galata Kulesi, Ayasofya , Kolezyum, Eyfel Kulesi, Pisa Kulesi , Kayıp Şehir Petra, İglo, Sidney 
Opera Binası, Çin Seddi, İskendireye Feneri, Meksika ve Mısır Piramitinin maketlerinin 
çocuklar tarafından incelenmesi sırasında Sezgi Gedik her harikanın hikayesi anlattı. Her 
harikanın yapımı, efsanesi, şu an ki durumları hakkında bilgi verilmesinin ardından, 
uygulama sırasında çocuklara sorular sorması için fırsat verildi.
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Resim 5- Maketlerin tüm çocuklar tarafından incelenmesi, görme engelli öğrenciler 
dokunarak görme duyusunu deneyimliyorlar.

Atölye Çalışması ENUYGAR Merkezi Sanat Atölyesi Koordinatörü Öğr. Gör. Özlem 
Özer TUĞAL tarafından uygulandı. Çalışmada Seramik kili kullanıldı. Tarihi değer taşıyan eser 
maketlerine dokunarak hisseden ve gören öğrencilerden bu eserleri kilden şekillendirmeleri 
istendi. Şekillendirmelerinde yardımcı malzeme olarak modlaj (ahşap şekilendirme) aletleri, 
sünger ve su kullanıldı.Çalışmanın şekillendirmesinin bir kısmını görme engelli öğrenci, diğer 
kısmını görme engeli olmayan öğrenci birlikte yaptılar.
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Resim 6- Özlem Özer TUĞAL masanın etrafında oturmuş olan öğrencilerin arasında, birlikte çamur
yapıyorlar.

Etkinlik günün değerlendirmesi ve TETLab tarafından çocuklar için hediyelerin
dağıtılması ile son buldu.

Resim 7- Eğitimci ve öğrencilerden bir gruba hediyelerinin verilmesi
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ETKİNLİKLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

I. Katılımcı Değerlendirmeleri 

A. Öğrencilerin geri bildirimleri

Etkinliğe katılan 20 öğrenciye sözlü olarak bir cümle ile etkinliği değerlendirmeleri, duygu ve 
düşüncelerini belirtmeleri istendiğinde aşağıdakileri söylediler:

"En sevdiğim şey kil ve pizza yemek"

"Hem maketleri incelemek, hem dünyanın yedi harikası olan bazı şeylerle tanışmak benim 
çok hoşuma gitti, tarih hakkında bilgiler öğrendik"

"En çok kille yaptığım etkinlik güzeldi, bir de dünyanın tarih hakkındaki eserleri önem kattı, 
çok beğendim"

"Çok emek vermişsiniz, size de çok teşekkür ederim; ben en çok modelleme incelemesini 
sevdim, bilgi öğrendim ve kil yapmayı çok sevdim"

"Bence günün en güzel kısmı üç boyutlu şeyleri anlatarak ve elimizi değerek yapmaktı, bu 
çok güzeldi"

"Yeni arkadaşlıklar edindik ve onların yaşadıkları zorlukları anladık, bence bu güzel bir şey"

"Benim en çok hoşuma giden birlikte çalışıp güzel işler yapmak, bir de tarihi bilgilerin çok 
yerinde olduğunu düşünüyorum"

"İlk önce yeni arkadaşlar edindik, sonra incelediğimiz modelde bilmediğimiz şeyleri öğrendik"

"Burada yeni arkadaşlar edindik ve tarihle ilgili daha fazla bilgi öğrendik"

"Burada modelleri inceledik ve tarihi bilgiler öğrendik. Bir de kil yaparken birlikte 
çalışmamızın uyumunu söylemek istiyorum"

"Yeni arkadaşlar edindik, birlikte kil yaptık, yeni bilgiler öğrendik, çok güzeldi"

"Yeni arkadaşlar edindik ve onlarla çalıştık, bu çok güzeldi"

"Her şey güzeldi, her ne kadar yapamasak da, ben pek becerikli değilim, ama güzeldi"

"Benim en çok hoşuma giden dünyanın yedi harikasıyla tanışmak ve kille etkinlik yapmak"

"Bu kadar eğlenceli olacağını düşünmemiştim, ama çok eğlenceliydi"
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"Dünyanın yedi harikası hakkında bilgi sahibi oldum, çok eğlendim, yeni arkadaşlar edindim 
ve kendi el becerimi gördüm-çok kötüydü (kahkahalar)"

"İlk başta görmemenin bizim yapacağımız aktivitelere engel olmadığını gördüm. Yeni 
arkadaşlar edindim"

"Bir çok arkadaş edindim, sadece kendi arkadaşımı değil, birçok arkadaş tanıdım. Birbirimizi 
ayırmamamız gerektiğini ve beraber her şeyi yapabildiğimizi gördük"

"Bugün yeni arkadaşlar edindik, pizza yedik, heykellere dokunduk, bugün çok keyifli geçti"

B. Öğretmen geri bildirimleri

Etkinliğe öğrencileri getirerek, gözlemci olarak katılan Türkan Sabancı Görme 
Engelliler Okulu ve İbrahim Alaattin Gövsa Orta Okulu öğretmelerinden yazılı olarak 
etkinlik hakkında görüşleri istendiğinde aşağıdaki görüşler bildirildi:

• Görevlilerin ilgisi
• Aktivitenin planlanan şekilde sürdürülmesi
• Öğrencilerin birbiri ile karşılıklı etkileşime fırsat vermesi
• Öğrencilerde farklı bireylere karşı empati ve farkındalık geliştirilmesi
• İletişimi başlatma sürdürme konusunda öğrencilere fırsat sağlanması
• Okulumuza bu fırsat verildiği için çok teşekkür ederiz
• İletişim çok iyiydi
• Engelli çocukların anlayacağı şekilde hazırlanmış
• Profesyonel olarak yapılan bir çalışma

II. Gözlemci Değerlendirmeleri

Ilgın AYDINOĞLU (ENUYGAR Merkezi)

Bu etkinlik, İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama Araştırma Merkezi tarafından İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi TETLab 3 Boyut Atölyesinde, İbrahim Alaattin Gövsa Ortaokulundan 
10 öğrencinin ve Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu'ndan 10 görme engelli öğrencinin 
katılımıyla 6 Aralık 2017 Çarşamba günü düzenlenmiştir.
Etkinlikte yapılan gözlem sonucunda aşağıdaki maddeler çıkarılmıştır.

• Etkinliğin 7. Sınıf ve akran öğrenciler arasında düzenlenmesi oldukça yararlı ve doğru 
olmuştur.

• Türkan Sabancı Okulu etkinliğe planlanan saatten 40 dakika geç katılmıştır.
• Türkan Sabancı Okulu beklenirken, İbrahim Alaattin Gövsa Ortaokulu öğrencileriyle 

ENUYGAR çalışanları engellilik, hayvan hakları gibi konularda sohbet etmişlerdir. Bu
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sohbet sırasında bu okul öğrencilerinin verdikleri cevapların düzgünlüğü, içeriği ve 
öğrencilerin kurdukları cümleler olumlu anlamda dikkat çekmiştir.

• Öğrencilerin eşleştirilmesi oyunu başarılı olmuş ve öğrenciler hemen kendi çiftleri 
arasında sohbete başlayarak samimiyet kurmuşlardır.

• Bütün öğrenciler, TETLab çalışanlarının sistem ile ilgili anlattıklarını dikkatle ve ilgiyle 
dinlemişlerdir.

• Dünya incilerinin tanıtılması ile ilgili anlatım yapılırken bütün öğrenciler meraklı 
şekilde dinlemiş ve sık sık soru sormuşlardır.

• Bütün öğrenciler, çamur ile hayallerini yaratabilmek konusunda çok hevesli şekilde 
çalışmışlardır.

• Etkinliğin en verimli yanı ise, sonundaki geri bildirimdir.
• Geri bildirimde 20 öğrenciden de sözlü olarak geri bildirim alınmıştır. Ortak söylenen 

ise bu etkinlikte kurdukları yeni arkadaşlıklardan dolayı çok mutlu olduklarıdır. Ayrıca, 
çamur ile oynamaktan ve yenilen yemekten de memnun olduklarını söylemişlerdir.

Resa AYDIN (ENUYGAR Merkezi Müdürü)

TETLab bize birlikte etkinlik planlama teklifi ile geldiğinde, neler yapabileceğimizi 
düşündük. Üç boyutlu maketleri hazırlanmış mimari eserlerin eğitimde kullanılabileceği 
düşünülmüştü ve "engelli bireylerin eğitiminde bu yöntem işe yarar mı?" sorusunun 
cevabı aranıyordu. ENUYGAR olarak deneyimlerimiz bize planlamalarda "kapsayıcı 
olmak" ve "etkinlik ana teması olarak engelliliği odak almamak" koşuluyla etkinlik 
yapmanın daha kalıcı etki oluşturduğunu göstermişti. TETLab ve ENUYGAR olarak, çok 
hızlı ve verimli bir planlama yapıldı. Bu bence iki İÜ Merkezi arasında yapılan son derece 
uyumlu bir çalışma örneğiydi. Türkan Sabancı İlköğretim Okulunun etkinliğe yaklaşımı çok 
olumlu oldu. Okul öğretmenlerinden Sayın Hanife Sertkaya ile bir çok kez telefonlaştık. 
Etkinliğin 12 yaşındaki 7. Sınıf öğrencileriyle yapılması konusunda öğretmenimizden 
görüş aldık. Fatih İlçe Mili Eğitim Müdürü Sayın Fatih Çepni'nin Çapa kampusüne yakınlığı 
nedeniyle bizi yönlendirdiği. İbrahim Alaaddin Gövsa Okulu Müdürü Sayın Mustafa 
Günay'ın da son derece uyumlu yaklaşımı ile İÜ Genel Sekreterliği aracılığıyla Milli 
Eğitimden etkinlik izinleri alındı.

Etkinlik her iki merkezden görevli arkadaşlarımızın da katkılarıyla çok başarılı geçti.

Önyargısız arkadaşlıkların kurulması için; olumlu ve destekleyici bir atmosfer 
yaratıldığında, bir araya gelerek ve yardımlaşarak bir şeyler üretmenin, eğlenmenin ve 
öğrenmenin mümkün olduğu görüldü.

"Engelliliğin" ötekileştirilmediği bir ortamda, engelsiz öğrencilerde "engellilik" hakkında 
daha etkili bir farkındalık oluştuğu gözlemlendi.

Etkinlik sonunda Türkan Sabancı İlköğretim Okulu Öğretmeni Sayın Hanife Sertkaya'dan 
bu maketlerin eğitim amaçlı kullanımı ile ilgili bir istek geldi. Zaten etkinliği planlayan
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TETLab'ın başlangıç noktası da buydu. Daha sonraki günlerde, maketlerin okula hediye 
edilmesi hakkında planlama yapıldı.

Leyla TÜRKER ŞENER (TETLab Sorumlusu)

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 3 Boyutlu Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım 
Laboratuvarı (TETLAB) ve İÜ Engelli Uygulama Araştırma Merkezi ortak çalışması olarak 
birçok birim ve alandan toplanan uyumlu ekipler olarak çocuklarımıza hem tarih, hem 
teknoloji hem sanat içerikli bir etkinlik gerçekleştirmiş olduk. Çocuklarımız 3 boyutlu 
yazıcılardan bastığımız hem dünyanın harikalarına hem Türkiye'nin tarihi yapıları elleriyle 
hissettiler, Turizm öğretim üyesinden bu yapıların tarihi bilgilerini dinlediler ve ardından 
Seramik öğretim üyesi ile de hissettikleri ve dinledikleri yapıtlardan seçtikleri bir modeli 
şamot çamuru ile çalıştılar. Etkinlik sırasındaki göstergelerin yanı sıra geri dönütleriyle de 
verimli geçen bir çalışma oldu.
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ETKİNLİKTEN TOPLU FOTOĞRAFLAR

Resim 8 ENUYGAR Ekibi, TETLAb sormulusu, Türkan Sabancı Görme Engelliler okulu ve İbrahim 
Alladdin Gövsa Ortaokulu öğretmenleri

Resim 9 TETLab Mühendisi Göker Külüşlü çocuklara TETLab'ı anlatıyor
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Resim 10 iki okul öğrencisinden bir görüntü

Resim 11Çocuklar maketleri incelerken

Resim 12 iki okul öğrencisinden bir görüntü

Resim 13 Masanın etrafında çocuklar ile eşleştirme oyunu oynarken
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Resim 14 Çocuklar kil ile çalışırken

Soldan Öğr. Görv. Özlem Özer Tuğal, Esin Gültekin, Büşra Ciritoğlu, Sema Yıldırım, Aras. Grv. 
Sezgi Gedik
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