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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tarihimi Üç Boyutlu Öğreniyorum Projesi ile ulaşım veya maddi sıkıntılar gibi 

sebeplerle tarihi eserleri gezemeyen bireylere tarihi eserlerin tanıtılması amaçlanmıştır. 

Yapılan araştırmalar ve yazılan makaleler öğrenmenin gezerek, yaparak ve yaşayarak daha 

kalıcı hale geldiğini göstermiştir. Bu sebeple tarihi eserlere, okullarda ve de bireysel olarak 

pek çok gezi düzenlenmektedir. Ancak okuldaki işlenmesi gereken dersler sebebiyle bu 

geziler daha az yapılmakta, bireysel geziler ise maddi sıkıntılar ve yol koşulları sebebiyle 

kısıtlı bir şeklide düzenlenmektedir. Aynı zamanda yapılan çalışmalarda somut materyallerin 

öğrenime katkıda bulunduğu gösterilmiştir. Üç boyutlu modeller, görsel ve sesli içeriklerin 

öğrenmeye daha fazla katkısı olduğu için projede bu içerikler kullanıldı. 

2. Problem/Sorun 

Yapılan araştırmalarda gösteriyor ki öğrenilenlerin %83’ü görme, %11’i işitme, 

%3,5’i koklama, %1,5’i dokunma ve %1’i tatma yaşantıları yolu ile öğrenilmektedir. Kültür 

varlıkları insanların zevk ve ihtiyaçlarının sonucu ortaya çıkan ve sanat değeri taşıyan 

nesnelerdir. İnsanın geçmişine ışık tutan belgelerdir. Tarihi çevre ile birlikte bir bütün 

oluştururlar. Bu sebeple duyu organları ile öğrenme daha kalıcı öğrenmeye kucak açmaktadır. 

Projenin başlıca hedefi imkansızlıklar (maddi durum, ulaşım, zaman vb.) sebebiyle tarihi 

eserleri tanıma fırsatı olmayan bireyler için fırsat oluşturmaktır. Yalnız her ne kadar geziler 

planlanmakta olsa da, tüm öğrencilerin bu plana dâhil edilmesi mümkün değildir. Hatta dâhil 

olan öğrencilerin de bulunduğu bölgedeki tüm tarihi mekânları ziyaret etme imkânı yok 

denecek kadar azdır.  Atatürk’ün “Tarihini bilmeyen bir millet yok olmaya mahkumdur.” sözü 

üzerinden yola çıkarak geliştirilen projede öğrecilere tarih öğrenimi konusunda fırsat eşitliği 

sağlandı.  Bu sayede illerinde bulunan tarihi eserin adını dahi duymamış bireyler için imkan 

oluşturulmuş ve tarihi eserler bütün öğrencilerin kullanımına sunulmuş olacaktır. Ayrıca 

günümüz sorunlarında biri de öğrenilen bilginin kısa bir süre içerisinde unutulmasıdır. Bu 

soruna çözüm olarak projeye QR kodlar ve sesli animasyonlar eklenmiştir. Böylece daha 

kalıcı öğrenmeye sahip olunması hedeflenmiştir.Projenin nihayetinde  tarihini özümseyen ve 

tarih bilincine sahip bir nesil ortaya çıkacaktır. 

3. Çözüm  

Öğrencilerin kişisel deneyimleriyle kalıcı öğrenmelerini sağlamak amacıyla, “Tarihimi 

Üç Boyutlu Öğreniyorum” projesini hayata geçirdik. Proje ilk olarak Trabzon ilini kapsayacak 

şekilde tasarlandı, nihai hedefimiz tüm illerimizi kapsayacak şekilde organize edildi. Trabzon 

ilinin tarihi mekânlarının çizimleri tamamlanmıştır. Öğrenciler bazı tarihi eserleri araştırıp 

onlar hakkında bilgi edindikten sonra, tarihi eserleri üç boyutlu modelleme programları 

yardımıyla gerçek ölçüleri ile orantılı olarak çizerek, üç boyutlu yazıcılardan modellerin 

çıktıları alınmıştır. Projemizi 360° olarak gezmek isteyen öğrenciler ise QR kodları taratarak 

gezebilecek Aynı zamanda bu çizim dosyaları özel olarak çıktı alınmaya hazır halde 

tasarladığımız bir sitede paylaşılarak ülkemizdeki tüm öğrencilerin kullanımına sunulması 

amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz birçok okulumuzda kurulan ve tüm okullarımızda kurulması 

planlanan tasarım beceri atölyelerinde, üç boyutlu yazıcılar yardımı ile bu eserlerin çıktılarını 

alabilmeleri amaçlanmaktadır. Çıktıları alınan tarihi eser modellerinin, ses sistemi 

oluşturulacak, artırılmış gerçeklik ve animasyonlar yapıp, eğitim kiti oluşturulması 

planlanmıştır. Nihai hedefimiz diğer illerde gruplar oluşturarak Türkiye’deki diğer illerdeki 

tasarımların yapılması amaçlanmakta ve Türkiye’deki tüm tarihi eserler yapıldığında isteyen 



 

4 

 

kişi istediği tarihi eserle ilgili bilgi edinebilecek ve  QR kodlar sayesinde eserler hakkında 

bilgi sahibi olabilecek. 

 

4. Yöntem 

 Projede gerçek ölçekler kullanıldı. Gezilebilen tarihi eserler gezildi ve görüldü. 

Gezilemeyenler ise internet üzerinden gerçek ölçeklerinde, öğrenciler tarafından tasarlandı. 

Tasarımların üzerine tasarım hakkında bilgi veren QR kodlar yapıştırıldı. QR kodların 

içeriğinde proje hakkında bilgi veren ve öğrenciler tarafından hazırlanan sesli animasyonlar 

yer almaktadır. Projede yer alan 3D tasarımların ve sesli animasyonların önceden proje için 

tasarlanan web sitelerinde yayımlanarak herkesin görmesinin sağlanması planlandı. Trabzon 

ilinde bulunan eserler “SketchUp” programı aracılığıyla tasarlandı ve üç boyutlu yazıcılardan 

(T3D Coremax 300 Pro) baskıya alındı ve şu anda Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve 

Tasarım Becerileri Merkezinde sergilenmektedir. Aynı zamanda ilerideki yıllarda Milli 

Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu içerisinde her okulda kurmayı planladığı 

TBA’larda baskıya alınması ve sergilenmesi amaçlanmaktadır.  Kullanılan bu yöntem 

sayesinde köylerde bulunan ve kültürel merkez, tarihi eser ve ören yerlerini görme imkânı 

olmayan kimseler okullarda sergilenecek olan tasarımları gezmiş olabilecektir. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projenin benzer ürünlerden ayıran en önemli özelliği her okulda bulunabilecek 

olmasıdır. Diğer projelerden yararlanmak isteyen öğrencilerin belirli bir bölgeye gitmesi 

gerekmektedir. Fakat bu proje tüm okullarda uygulanacağından dolayı böyle bir soruna 

ihtimal vermemektedir. Ayrıca benzer projelerden faydalanılabilmesi için belirli bir ücret 

gerekmektedir.  Bu proje ise öğrencilere ücretsiz olarak sunulacağından ötürü ticari bir araç 

olarak kullanılamayacak ve sergilenirken herhangi bir ücret alınmayacaktır. Bunun haricinde 

projemizde diğer projelerin aksine TBA’ların da aktif olarak kullanılması planlandı. Milli 

Eğitim Bakanlığının ilerdeki yıllarda her okulda açmayı planlandığı ve günümüzdeki 

okulların büyük bir kısmında bulunan TBA’larda öğrenciler ülke genelindeki eserleri üç 

boyutlu yazıcıların yardımıyla maket şeklinde okullarında sergileyebileceklerdir.  Buna ek 

olarak projemizin bireyler üzerindeki katkıyı arttırması amacıyla projeye QR kodlar sayesinde 

sesli animasyonlar da eklendi. Bu sayede daha kalıcı bir öğrenme niteliği sağlandı. Bu projeye 

benzer olarak “Miniatürk” projesi bulunmaktadır. Fakat bu proje ücretlidir ve sadece İstanbul 

ili içerisindeki eserlerle sınırlıdır. Bunların hepsine rağmen projemiz kesinlikle ticari amaçlı 

olmayıp eğitim amacıyla hayata geçirilmiştir. 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

  Eserler hakkında 

yeterli bilgiye sahip 

olunmaması 

Eserlerin 3 boyutlu baskılarının 

okullarda barındırılması 

Ders kazanımları desteklenir. 

Kültürümüzün 

kaybolması 

QR kodlarımızdaki sesli 

içerikler ile eserlerin tarihi 

hakkında bilgi sahibi olmak 

Eserlerin inşa edildiği dönem 

ve kullanım amacı hakkında 

bilgi sahibi olunması 
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6. Uygulanabilirlik 

     Bu projeyi hayata geçirirken önce Trabzon'un eserlerinden başlandı. Tasarımları, 

arttırılmış gerçeklikle ilgili video ve sesli içerikleri hazırlandı. Hazırlanan içeriklerin kurulan 

siteye yüklenmesi hedeflendi. Farklı illerdeki TBA’lar yardımıyla her okulun bu sitedeki 

tasarımları ve içeriklerden yararlanması planlandı. TBA olan okullar tasarımları TBA'larda, 

TBA'ya sahip olmayan okullar ise eserlerin sergilendiği ücretsiz sergiler ya da kardeş okul 

projesi aracılığıyla eserleri tanıma fırsatı bulabilecek. Ayrıca asıl hedef olan öğrenciler 

dışında da her yaş grubundan bireylere de hitap edebilecek. Aynı zamanda farklı illerde 

kurulması hedeflenen ve öğrencilerden oluşan tasarım grupları yardımıyla tüm Türkiye’deki 

tarihi eserlerin tasarlanması ve bu sayede her tarihi eserin sergilenmesi amaçlandı. Projemiz 

ticari bir araca dönüştürülemeyecektir çünkü açılacak sergilerin ücretsiz olduğu bilgisi okullar 

aracılığıyla yayılacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tarihimi üç boyutlu öğreniyorum projesi benzerlerine göre minimum harcama 

gerektirmektedir. Bunun nedeni benzer projelerde belirli bir araziye kurulu olması ve bu 

yerlere belirli bir ücret karşılığında girilebiliyor olması gibi sorunlar bu projede 

bulunmamaktadır. Modellerin üretimi için eserler parçalar halinde basılmaktadır ve 

modellerin büyüklüğüne bağlı olarak yaklaşık her bir model 1-1,5 haftada basılmaktadır. 

Ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm okullarda bulunan TBA’lara alınmasını 

planlanan üç boyutlu yazıcılar ile çizimler istenildiği gibi yalnızca filment ücreti ödenerek 

baskı alınabilecektir.Filament fiyatları boyutuna göre 80-150 lira arasında değişebilmektedir. 

Ayrıca bizim bu proje için tasarladığımız QR kod sistemine eklediğimiz sesli anlatımlar 

mevcuttur. Projenin maliyeti ise arduino, hoparlör (her bir eser için), powerbank, 3d yazıcı 

tablası (30X30), her eser için ortalama 1 kg’lık 4 adet filament toplamda 40 adet filament, 

eserleri boyamak için yeterli olacak miktarda boya ve fırça, sıvı yapıştırıcı ve silikon tabanca 

ve silikon mumu gibi bazı maliyetler ile sınırlı kalacaktır. 

 

7.1.   Tahmini Maliyet Tablosu 

 

 Malzeme Adet Birim Fiyat Malzeme Fiyatı 

3D Yazıcı 1(Tablası 30X30 cm) 32.945,83 32.945,83 

Filament 40 (1Kg) 259,85 10.392,00 

Yapıştırıcı 8  78,00 624,00 

Sıcak Silikon Tabancası 3 370,00 1.110,00 

Sıcak Silikon Mumu 4 (11,2mm 1 kg) 121,40 485,6 

Fırça 10 9,90 99,00 

Akrilik Boya 10 56,00 560,00 

VR Gözlük 1 185,90 185,90 

                                                                                           TOPLAM 46.402,339 
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7.2.  Zaman Takvimi Tablosu  

 

 

Yapılacak Çalışmalar / Aylar(2021-2022) 
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A
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Çizilecek Tarihi Eserlerin Araştırılması          

Tarihi Eserlerin Çizimi          

Trabzon/Sümela Manastırı          

Trabzon/Atatürk Köşkü          

Trabzon / Memiş Ağa Konağı          

Trabzon / Gülbahar Hatun Camii+Türbesi          

Trabzon / Michael Kilisesi          

Trabzon / Cepanelik          

Trabzon / Kanuni Evi          

Trabzon / Yeni Cuma Camii          

Trabzon / Vazelon Manastırı          

Trabzon / Ayasofya          

Eserlerin 3D Yazıcı İle Basılması ve Montajı          

Teknofest Başvuru          

Proje Ön Değerlendirme Raporu Sonucu          

Proje Detay Raporu Sonucu          

Eserlerin Boyanması          

Eserler için 3D PD’ler Hazırlanması          

Eserler için QR Kod hazırlanması          

Eserler için Sesli Animasyonlar Hazırlanması          

Eserler İçin 360 ° (VR) Simülasyonu Hazırlanması          

Teknofest          

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Tarihimi Üç Boyutlu Öğreniyorum Projesi belirli sebeplerden ötürü tarihi eserlere 

ulaşamayan insanlara hitap etmesi amaçlandı. Bu projenin ana hedef kitlesi ortaokul 

çağındaki (10-14 yaş) çocuklar olarak belirlenmiştir. Bunun nedeni eserlerin eğitim materyali 

olarak kullanılabileceği kazanımların en çok bu dönemlerde edinilmesidir. Geçmişimizin 

bilinmesi ve kültürümüzün tanınması için tarihi eserlerin gezilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Belirli bir bölgeye hitap etmeyip, tüm Türkiye’yi kapsamaktadır. Çünkü bireyler maddi ve ya 

coğrafi koşullar nedeni ile eserlere ulaşamıyor, eserler hakkında bilgi sahibi 

olamıyorlar.Projemiz ile her ilçede en az bir tane bulunan TBA’larda baskı alınıp istenilen 

şekilde sergilenebilecektir. Bu projede T.C. Millî Eğitim Bakanlığımızın her okulda açmayı 

planladığı Tasarım Beceri Atölyeleri ‘nden yararlanılması ayrıca okuldaki çalışanlar, okul 

müdürlerinin yardımıyla sergiler açılması ve farklı illerdeki kurulacak olan üç boyutlu tasarım 

ekipleri ile her tarihi eserin üç boyutlu tasarlanması ve bu Tasarım Beceri Atölyelerinde 

sergilenmesi amaçlandı. 
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9. Riskler 

Projenin ilerlemesinde sorun teşkil edebilecek başlıca faktörler TBA’ların ilerideki 

yıllarda yaygınlaşamaması, eğitimcilerin ve yetkili kişilerin projeye sahip çıkmaması olarak 

özetlenebilir.Öncelikle projenin uygulanması Milli Eğitim Bakanlığımızın ilerideki yıllarda 

kurmayı planladığı TBA’lar sayesinde gerçekleşecek, çizim ve basım faaliyetleri bu 

atölyelerde yürütülecektir. TBA’ların yaygınlaşamaması durumunda bu faaliyetler bilim sanat 

merkezleri ya da bilişim teknolojileri sınıflarında yürütülebilir. Projemizde Türkiye 

Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığımızın her okulda kuracak olduğu Tasarım Beceri 

Atölyeleri’ nden faydalanması ayrıca okuldaki çalışanlar, okul müdürlerinin yardımıyla 

sergiler açılması ve farklı illerdeki kurulacak olan üç boyutlu tasarım ekipleri ile her tarihi 

eserin üç boyutlu tasarlanması planlanmaktadır. Çözüm için sırası ile İlçe ve İl Milli Eğitim 

Müdürlüklerine, ardından Milli Eğitim Bakanlığında bulunan ilgili kişilere projenin önemini 

anlatan detaylı sunum planlanmaktadır. Projemizde Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim 

Bakanlığımızın her okulda kuracak olduğu TBA’ lardan yararlanılması ayrıca okuldaki 

çalışanlar, okul müdürlerinin yardımıyla sergiler açılması ve farklı illerdeki kurulacak olan üç 

boyutlu tasarım ekipleri ile her tarihi eserin üç boyutlu tasarlanması planlandı. Ve yine bir 

diğer sorun olan yetkili kişilerin projeyi sahiplenmemesi, projenin yeterince ilgi görmemesine 

neden olabilir. Böyle bir durumda belirli gruplar okullarda seminer vererek projenin tanıtımını 

yapabilir ve öğrencilerin ilgisini çekmek için faaliyetler yürütülebilir. 

 

 

10. Proje Video Linki ve QR Kodu 

 

 

 

 

11. Proje 360° Müze (VR) Linki ve QR Kodu 

 

 
 

 

 

  

 

https://drive.google.com/file/d/1yoQ5pQaB1gkBwIzZIrRYGL6F8EYFK-2f/view?usp=sharing 

 

                     Eserler Arkadan Görünüm 
https://api2.enscape3d.com/v3/view/100be9f0-a4b7-4c01-8f48-e326f48b597e 

 

                     Eserler Önden Görünüm 
https://api2.enscape3d.com/v3/view/37835d2c-cadb-48aa-acda-d52b05a3f39f 

 

https://drive.google.com/file/d/1yoQ5pQaB1gkBwIzZIrRYGL6F8EYFK-2f/view?usp=sharing
https://api2.enscape3d.com/v3/view/100be9f0-a4b7-4c01-8f48-e326f48b597e
https://api2.enscape3d.com/v3/view/37835d2c-cadb-48aa-acda-d52b05a3f39f
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12. Eserlerin Sesli Animasyon QR Kodları 

 
 

13. Proje Fotoğrafları: 
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14. Kaynakça  

 https://books.google.com.tr/books?id=oDqjDwAAQBAJ&pg=PA198&dq=kal%C4%B1c

%C4%B1+%C3%B6%C4%9Frenme&hl=tr&sa=X&ved=2ahUKEwjLpr6Y66z3AhVzR_

EDHfySBcoQ6AF6BAgJEAI#v=onepage&q&f=false 

 https://books.google.com.tr/books?id=Jr6iDwAAQBAJ&pg=PA63&dq=kal%C4%B1c%C

4%B1+%C3%B6%C4%9Frenme&hl=tr&sa=X&ved=2ahUKEwjLpr6Y66z3AhVzR_ED

HfySBcoQ6AF6BAgEEAI#v=onepage&q&f=false 

 https://books.google.com.tr/books?id=PBBkEAAAQBAJ&pg=PA97&dq=kal%C4%B1c%

C4%B1+%C3%B6%C4%9Frenme&hl=tr&sa=X&ved=2ahUKEwicpYyt66z3AhUgQ_ED

HZgbBZ44ChDoAXoECAsQAg#v=onepage&q&f=false 

 https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/158/ozsoy.htm  

 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1249/14318.pdf 

 https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/183012/mod_resource/content/0/11-

%20%C3%96%C4%9Frenmede%20Duyular%20ve%20Alg%C4%B1.pdf 

 https://store.metatechtr.com/egitimde-3-boyutlu-yazicilarin-onemi 

 https://sistem.nevsehir.edu.tr/bizdosyalar/c4091b8307ec0aa9ebdf45d1262e902f/1-

%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20Y%C3%96NTEM%20VE%20TEKN%C4%B0K

LER%C4%B0.doc#:~:text=Bir%20%C3%B6%C4%9Frenci%20ne%20kadar%20%C3%A

7ok,%C3%B6%C4%9Frenme%20ile%20ger%C3%A7ekle%C5%9Fece%C4%9Fni%20ifa

de%20etmektedir.&text=Bu%20ilkenin%20geli%C5%9Ftirilmesinde%20%C3%B6zellikl

e%20Pestalozzi'nin%20katk%C4%B1lar%C4%B1yla%20olmu%C5%9Ftur. 

 https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul/okullarda-3-boyutlu-yazici-ile-egitim-

farki-10921065 

 https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul/okullarda-3-boyutlu-yazici-ile-egitim-
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