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1. TEMEL BİLGİLER: Tüm alanları eksiksiz doldurunuz 
 

Toplantının Başlığı MIXED REALITY Seramik Sanatı Eğitiminde Tasarım Destekleme Aracı Olarak 
Karıştırılmış Gerçeklik Uygulaması Çalıştayı 

Başlama Tarihi 8 Mayıs 2017 Bitiş Tarihi 12 Mayıs 2017 

Yeri Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 

Türü (  x ) Ulusal            (    ) Uluslararası  

Dili Türkçe 

Beklenen Katılımcı Sayısı 40 

Katılımcıların Niteliği (    ) Araştırmacılar 

(  x ) Öğrenciler 

(    ) İsteyen Herkes 

(    ) Diğer (belirtiniz) …………………………………… 

Düzenleyen Kurum(lar) Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 

 
 
2. TOPLANTININ TANITIMI (ÖZET): Toplantının amacı, kapsamı gibi tanıtım bilgileri kısaca 
özetlenmelidir. 

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi desteği ile 

gerçekleştirilen etkinliğin amacı; “Karıştırılmış Gerçeklik, Mixed Reality” ismiyle tanınan yeni 

bir dijital teknoloji uygulamasını seramik tasarımı eğitiminde, öğrencinin tasarlama etkinliğini 

destekleyici bir gereç olarak kendi geliştirdiğimiz metot ile eğitim ortamında uygulamaktır. 

Günümüz sanat eğitiminde özellikle plastik sanatlar alanında, ağırlıklı olarak verilmeye çalışılan 

eğitim, geleneksel ve yeni teknolojilerin birlikte kullanımı üzerinedir. Çağın gereği, geleneksel 

sanat anlayışından ziyade yeni, genç bir yaklaşım oluşturmak için, teknolojik araçlara da eğitim 

sürecinde yer verilmesidir. Sanatın ve teknolojinin bir arada bulunduğu ortaklaşa bir çalışma, 

tıpkı Bauhaus düşüncesinde olduğu gibi, güncel araç-gereç kullanımını ve genç bir sanat eğitimi 

anlayışını benimsetmeye yardımcı olabilir. Üniversitemizde gerçekleştirilecek bu çalıştayda, 

seramik bölümü öğrencileri için, temel seramik tasarım bilgilerini içeren öğe ve ilkelerden 

oluşan bir yöntem geliştirilecektir. Uygulanacak bu yöntem karıştırılmış gerçeklik (mixed 

reality) sistemine adapte edilecek ve öğrencilerin tasarım geliştirme yaklaşımları izlenecektir. 

Çağımız, sanat ve tasarım alanlarında geleneksel malzeme ve uygulamalar ile çeşitli seviye ve 

işlevdeki dijital uygulamalardan oluşan “hibrit sistemlerin” kullanılmasını gerektirmektedir. 

Dijital sistemler, genç bireylerin ilgisini konuya çekmek eğitim ve öğretimi kolaylaştırmak 

açısından büyük önem taşımaktadır. Kullanılacak teknoloji, 3 boyutlu algı gelişimi için yeni bir 

yöntem önerecek ve oluşması beklenen farkındalık, eğitimcilerin gelişen yeni teknolojiler ve 

eğitim alanları arasındaki köprüyü kurmalarına ve güncellemelerine yardımcı olacaktır.  



Anahtar Kelimeler: Sanat ve tasarım eğitimi, karıştırılmış gerçeklik (mixed reality), yaratıcılık 

destekleme araçları 
 
3. TOPLANTININ KAPSAMI: Toplantının gerekçesi, kapsamı, ele alınan konular açıklanmalıdır. 

 

HÜ BAP Koordinasyon Birimi desteği ile gerçekleştirilen bu etkinliğin kapsamı; Güzel Sanatlar 

Fakültesi Seramik Bölümü’nden 40 öğrencinin 5 günlük bir atölye çalışmasında hazır maket 

birimleri, geleneksel seramik malzemeleri ve dijital ekipmanla konstrüksiyon tasarlama örneğini 

içermektedir. Öğrenciler, seramik sanatının önemli bir ayağını içeren inşa etme sürecini 

yaşamak üzere genel teorik bir sunum izlemişler, geleneksel materyaller ile bireysel inşa 

denemeleri yapmış, ardından karıştırılmış gerçeklik (mixed reality) uygulamasını tanıtımını 

izlemiş ve yeni bir tasarlama metodu uygulamasına katılmışlardır. Ardından öğrencilerin ve 

öğretim elemanlarının uygulama hakkında görüşleri alınmıştır. Aynı zamanda bölüm öğretim 

elemanları ve öğrencilerine yönelik “Sanat ve Tasarım Alanlarında Kullanılabilir İleriye Dönük 

Karıştırılmış Gerçeklik Uygulamaları” ile “Seramik Tasarımı Eğitiminde Kullanılabilir İleriye 

Dönük Karıştırılmış Gerçeklik Uygulamaları” konulu iki ayrı değerlendirme oturumu 

düzenlenmiştir. Sonuçlar proje sorumlusu ve araştırmacıları tarafından değerlendirilecektir. İlk 

defa düzenlenmiş olan bu etkinlik, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 

Bölümü’nde gerçekleştirilmiştir. 
 

 
4. TOPLANTI PROGRAMI: Tarih, gün, oturum başlıkları vb hususlarla birlikte toplantı programını 
belirtiniz. 

8 Mayıs 2017, Pazartesi: 

10.00-12.00: Seramik inşa tasarlama yöntemleri ile ilgili genel konular üzerine öğretim elemanlarının 
sunumları 

12.00 – 13.45: Öğle yemeği ve dinlenme arası 

14.00-17.00: Seramik inşa tasarlama yöntemleri ile ilgili genel konular üzerine öğretim elemanlarının 
sunumları 

9 Mayıs 2017, Salı: 

10.00-12.00: Geleneksel malzemeler ile modüler inşa uygulamaları 

12.00 – 13.45: Öğle yemeği ve dinlenme arası 

14.00-17.00: Geleneksel malzemeler ile modüler inşa uygulamaları 

10 Mayıs 2017, Çarşamba: 

10.00-12.00: Modüler inşa ve karıştırılmış gerçeklik uygulaması desteği uygulamaları 

12.00 – 13.45: Öğle yemeği ve dinlenme arası 

14.00-17.00: Modüler inşa ve karıştırılmış gerçeklik uygulaması desteği uygulamaları 

11 Mayıs 2017, Perşembe: 



10.00-12.00: Öğrenci değerlendirme görüşmesi 

12.00 – 13.45: Öğle yemeği ve dinlenme arası 

14.00-17.00: “Sanat ve Tasarım Alanlarında Kullanılabilir İleriye Dönük Karıştırılmış Gerçeklik 
Uygulamaları” konulu değerlendirme oturumu ( Etkinlik organizasyon üyelerinin katılımıyla 
gerçekleştirilecek dinleyiciye açık bir sunumdur) 

12 Mayıs 2017, Cuma: 

10.00-12.00: “Seramik Tasarımı Eğitiminde Kullanılabilir İleriye Dönük Karıştırılmış Gerçeklik 
Uygulamaları” konulu değerlendirme oturumu (Etkinlik organizasyon üyelerinin katılımıyla 
gerçekleştirilecek dinleyiciye açık bir sunumdur) 

12.00 – 13.45: Öğle yemeği ve dinlenme arası 

14.00-17.00: Çalıştay genel değerlendirme sunumu ve tasarımı yapılan projelerin seramik uygulama 
planlarının aktarımı (Bölüm öğretim elemanları ve öğrencilerinin izlemesine açıktır) 

 
 
 

5. TOPLANTIYI DESTEKLEYEN DİĞER KURULUŞLAR: Toplantının başka bir kuruluş tarafından 
desteklenip desteklenmediği, destekleyen bir kuruluş var ise yaptığı katkılar belirtilmelidir. 

 
--- 
 

 
 
6. TARTIŞMA ve SONUÇLAR: Başvuru aşamasında ortaya konulan hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı ve 
varılan sonuçlar izah edilmelidir. 

    HÜ BAP Koordinasyon Birimi desteği ile gerçekleştirilen ve Seramik Bölümü’nde 

düzenlenen bu beş günlük bu toplantıda Microsoft Firmasının yeni geliştirdiği ve deneme 

sürümünü geçtiğimiz yılın Kasım ayında satışa çıkardığı “Karıştırılmış Gerçeklik, Mixed 

Reality” ortamı sunan yeni bir dijital teknoloji uygulamasının yaratıldığı Hololens gözlüğünün, 

seramik tasarımı eğitiminde kullanılma olanakları değerlendirilmiştir. Artırılmış gerçeklik 

artırılmış gerçeklik ile sanal gerçekliğin karıştırılmasıyla oluşan teknolojidir. Somut bir ara yüze 

sahip karma bir gerçeklik sisteminin yanı sıra bir karıştırılmış gerçeklik uzayda görsel 

birleşmeyi sunmaktadır. Karıştırılmış gerçeklik bir tür sanal gerçeklik olmakla birlikte, gerçek 

dünyayı sentetik elektronik verilerle zenginleştiren aşağıdaki şemada görselleştirilmiş, artırılmış 

gerçeklikten daha geniş bir kavramdır.  

 

Virtuality Continuum (Milgram and Kishino, 1994, as cited by Christian, 2006) 

 



    Toplantı, “Mixed Reality/Karıştırılmış Gerçeklik şeklinde terminolojiye giren bu uygulamayı, 

öğrencinin tasarlama etkinliğini destekleyici bir gereç olarak nasıl kullanabiliriz?” sorusuna, 

kendi geliştirdiğimiz metodu eğitim ortamında uygulayarak cevap bulmak üzere düzenlenmiştir.  

    Günümüz sanat eğitiminde özellikle plastik sanatlar alanında, ağırlıklı olarak uygulanan 

eğitim, geleneksel ve yeni teknolojilerin birlikte kullanımı üzerinedir. Geleneksel sanat 

anlayışının yanı sıra tasarlama eylemlerinde yeni olanaklar keşfetmek üzere, dijital teknolojinin 

yeni araçlarına eğitim sürecinde yer verilmesi sanat ve tasarım eğitimi araştırmalarının güncel 

konularındandır. Bu düşünceyle kurgulanan toplantı iki bölümden oluşmuştur. Toplantının bir 

bölümü seçtiğimiz lisans öğrencilerinden oluşan 40 öğrenciyle, (izleyiciye kapalı atölye 

ortamında) birebir uygulamalar gerçekleştirmek ve deneyimlerin gözlenmesi olmuştur. 

Toplantının diğer bölümü ise, konuyla ilgili araştırma ve çalışmaları olan akademisyenlerin 

verdiği seminerlerle, konuyu izleyiciye aktarmak, soru ve görüşlerin tartışıldığı etkileşimli bir 

alanı paylaşmak olmuştur. 

    Çalışmanın öğrenciyle yürütülen bölümü şu şekilde olmuştur. Öğrenciyi tanımak, alanındaki 

üretimlere dair algı, tarif ve ilişkiler geliştirme yeterliklerini öğrenmek, bu yeterliklerini yeni bir 

dijital cihaza aktarabilme becerisini değerlendirmek üzere her bir öğrenci bir ön görüşme formu 

doldurmuştur. Daha sonra dijital teknolojik uygulamalar dair öğrenci gruplarına 15 dakikalık bir 

tanıtım sunumu yapılmıştır. Öğrenci, TOBB ETÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Yard.Doç.Dr. Ahmet Fatih 

Karakaya’nın sunduğu dijital teknolojinin tarihi ve tasarlama etkinlikleriyle ilişkisine dair 

panoramayı izlemiş ve sonrasında TOBB ETÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 

Sanat ve Tasarım Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Hande Yazıcı’nın Mixed Reality 

gözlüğünün kullanımına ait açıklama ve örnek gösteriyi izlemiştir.  

 

  



 

  

 

Ardından her bir öğrenciyle 15-20 dakikalık özel uygulama çalışmaları gerçekleşmiştir: 

Öğrenciye temel geometrik formlardan oluşan ahşaptan birkaç modül verilmiş ve gösterilen 

şekilde inşa etmesi istenmiştir. 



    

   

Bu aşamada, öğrencinin modülleri tutarken ve inşa ederken izlediği yol ve el hareketleri 

fotoğraflanarak kaydedilmiştir. Ardından öğrencinin Karıştırılmış Gerçeklik / Mixed Reality 

ortamı sunan Hololens gözlüğünü takması istenmiştir. Öğrenci gözlüğü taktığında gerçek 

ortamda olduğunu hissetmeye devam ederken aynı zamanda az önce kullandığı birimlerin dijital 

örneklerini görmüştür. Dolayısıyla bu, dijital gerçeklik gerçek ile sanalın karışmış ortamıdır ve 

öğrenci sanal modüllere hiçbir ara gereç duymadan yalnızca parmak hareketleri ile müdahale 

edebilmektedir. Sanal ortam gözlüklerinden farklı olarak Hololens kullanıcıyı “gerçek ortamdan 

uzaklaştırmadan, hiçbir ön yazılım bilgisi gerektirmeden ve ara gereç gerektirmeden gerçek 

ortamla uyumlu sanal birimleri” kontrol edebilme imkanı tanımaktadır. 



   

   

  

  

 

Dijital düzenlemenin ardından öğrenciden gerçek modül ile sanal modülü bir arada kullanarak 

yeni bir düzenleme yapması istenmiştir. Burada amaç, gözlüğün somut ortamı tanıma özelliğini 

kullanarak, öğrencinin sanal birimlerini pratik bir biçimde kurgulama, bozma ve yeniden kurma 



rahatlığını deneyimlemesidir.  Somut objelerle çalışırken farkında olmadığımız el-göz 

koordinasyonunu bu gözlükte pratik olarak sergileyen öğrenci kısa sanal ile gerçeği 

uyumlandırma çözümünü keşfetmiştir. Bu deneyim aynı zamanda ekrandan diğer izleyiciler ile 

izlenerek paylaşılabilmiştir. Öğrencilerin bu toplantıya ilgisi yüksek olmuş, etkinlik deneyimleri 

son değerlendirme formlarıyla arşivlenmiştir.     

    Hololens’in mevcut yazılımında bulunan şablonlardan birini kullanarak gerçekleştirdiğimiz 

bu tasarlama deneyimi, geliştirilebilir yazılımlarla birlikte üç boyutlu tasarım etkinliklerinin 

dijital ortamlarını da hazırlayacaktır. Hâlihazırda profesyonel mimari ve ürün tasarımında 

kullanılmaya başlanan bu teknoloji sözkonusu alanların eğitim ortamlarına da yerleşmiştir. 

Özellikle seramik, heykel, mimari ve ürün tasarımı gibi üç boyutlu ortamlarla ve hacimle 

çalışan disiplinlerin eğitim sürecinde de adapte edilmesi mümkün bu teknoloji, geleneksel 

malzemeler ile yapılan tasarlama etkinliklerine zaman kazandırıcı katkılar sağlayacaktır. Çamur, 

alçı gibi plastik biçimlendirilen malzemelerin dijital varyasyonlarını görmek üzere ders 

uygulamalarına uygun geliştirilecek yazılım ve metotların gerekliliği bu proje ile gündeme 

gelmiş, disiplinlerarası çalışmalarla kolaylıkla gerçekleştirilebileceği görülmüştür. 
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https://www.vrroom.buzz/sites/default/files/3068376-slide-8-a-mixed-reality-platform-to-teach-
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http://www.machinedesign.com/sites/machinedesign.com/files/styles/article_featured_standard/

public/Hololens%20and%20Elevator%20for%20Stairs.jpg?itok=KJAtUvFC 

     

 

 

 

 

 

 



    SONUÇ 

 

    Çağımız, sanat ve tasarım alanlarında geleneksel malzeme ve uygulamalar ile çeşitli seviye 

ve işlevdeki dijital uygulamalardan oluşan “hibrit sistemlerin” kullanılmasını gerektirmektedir. 

Dijital sistemler, genç bireylerin ilgisini konuya çekmek eğitim ve öğretimi kolaylaştırmak 

açısından büyük önem taşımaktadır. Kullanılacak teknoloji, 3 boyutlu algı gelişimi için yeni bir 

yöntem önerecek ve oluşması beklenen farkındalık, eğitimcilerin gelişen yeni teknolojiler ve 

eğitim alanları arasındaki köprüyü kurmalarına ve güncellemelerine yardımcı olacaktır.  

    Çalışmamızın başarıya ulaşmasında hiç kuşkusuz en büyük katkı ders dışı bir etkinlik için 

istekli, katılımcı ve ilgili öğrenci katılımının sağlanmış olmasından kaynaklanmıştır. Öğrencinin 

ortamı deneyimleme gereçlerine farklılık getiren bu projedeki performansları, dönüt ve katkıları 

göz önüne alınarak proje kapsamında talep edilen çamur ve alçı malzemeleri, katılımcı 

öğrencilere ders malzemesi desteği sağlamak üzere kullanılmıştır.  

    Elde ettiğimiz dönütler değerlendirildiğinde, projemizin başvuru aşamasında ortaya 

koyduğumuz hedeflere ulaştığımızı ve elimizdeki verilerin yeni projelere ve farklı 

disiplinlerarası çalışmalara zemin hazırladığını ifade etmeliyiz. 
 

 
7. TOPLANTIYI DÜZENLEYEN EKİP: Toplantıyı düzenleyen araştırmacılar listelenmelidir. 
 

Adı Soyadı Unvanı Kurumu Organizasyondaki 
Görevi 

Adile Feyza 
ÖZGÜNDOĞDU 

Doç. H.Ü.G.S.F. Seramik Bölümü Başkan 

Ahmet Fatih KARAKAYA Yard.Doç. TOBB ETÜ Güzel sanatlar, 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Bölümü 

Eşbaşkan 

Funda SUSAMOĞLU Yard.Doç. H.Ü.G.S.F. Seramik Bölümü Organizasyon komisyonu 
üyesi 

Soner PİLGE Uzman H.Ü.G.S.F. Seramik Bölümü Organizasyon komisyonu 
üyesi 

Hande YAZICI Yüksek 
Lisans 
Öğrencisi 

TOBB ETÜ Güzel sanatlar, 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 
Sanat ve Tasarım Bölümü  

Teknik program 
sorumlusu 

 


