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Papanek (1995), tasarım mesleğinin çoğunlukla tüketim toplumuna ve kapitalizme 
hizmet ettiğini savunmuş, tasarımın çevre ve toplum üzerinde sağlayabileceği olumlu 
etkilerine dikkat çekmiştir. Endüstri ürünleri tasarımcıları, engelliler, evsizler, yaşlılar, 
işsizler veya üçüncü dünya ülkeleri için kar amacı gütmeyen ürünler tasarlayarak sosyal
açıdan sorumluluklarnı yerine getirmelidirler.  

Gazi Üniversitesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde ‘Engelliler için 
Tasarım’ seçmeli dersinde uygulanan projeler ile, tasarım öğrencilerinin, gerçek dünya 
konularından sadece biri olan engelli bireylerin sorunlarına yönelik çözümler 
geliştirmeleri ve mesleki bilgi edinmelerinin yanısıra öğrenme motivasyonlarının ve
sosyal  sorumluluk projelerine ilgilerinin arttırılması hedeflenmiştir.

Ders kapsamında dönem boyunca öğrenciler projelerini Bireysel Araştırma Raporları, 
Analiz-Sentez ve İhtiyaç Analizleri, Kavramsal Mekan Çalışmasına Yönelik Hipotezler, 
Ön Kavramsal Tasarım aşamaları doğrultusunda geliştirmişlerdir. Son aşamada öğrenc
lerin Kavramsal Tasarım aşamasında projelerini sunmaları istenmiştir.

Covid-19 Pandemi sürecinde dersin 11 haftalık bölümü çevrimiçi platform aracılığı ile 
yürütülmüştür. Çevrimiçi eğitimin avantajlarından faydalanılarak öğrencilerin 
disiplinlerarası bir kritik süreci deneyimlemeleri sağlanmıştır. Böylelikle projelerde hem 
ürün hem de mekan yönüyle başarılı çözümler ve yeni modeller geliştirilmiştir.

Dönem içerisinde özverili ve disiplinli çalışarak projelerini başarılı bir şekilde tamamla-
yan öğrencilerimize teşekkür eder, bu proje ile  mesleki sorumluluklarının 
farkındalığının profesyonel yaşamlarında artarak devam etmesini dileriz.
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15-10 yaş arasındaki görme engelli çocuklar için judonun denge sağlamada ve çevreyi algılamada kolaylaştırı-
cı etkisi dikkate alınarak  bireylerin çevreyi öğrenmesinde ve algılamasında kullanılan parçadan bütüne 
öğrenme yöntemiyle bir eğitim ve oyun materyali tasarlanmıştır. Tasarlanan ürün grubu ile oyun, eğitim ve
judo bir bütün içinde kurgulanarak yeni bir judo öğrenme modeli geliştirilmiştir.

GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN 
JUDO EĞİTİMİ ve OYUN MATERYALİ TASARIMI

SPOR ve OYUN

gyaku zuki kagui zuki

       JUDO HAREKETLERİ  
MATERYALLERİN KULLANIM ŞEMASI

yama zukishuto uti

TEK KİŞİLİK HAREKETLER

Ayağın B�r Adım Önde Olduğu Hareketler�n Uygulanışı

ko-uchi-gari

       JUDO HAREKETLERİ  
MATERYALLERİN KULLANIM ŞEMASI

İKİ KİŞİLİK HAREKETLER

Ayağın B�r Adım Önde Olduğu Hareketler�n Uygulanışı

ko-uchi-gari

       JUDO HAREKETLERİ  
MATERYALLERİN KULLANIM ŞEMASI

İKİ KİŞİLİK HAREKETLER

Bacakların Omuz Gen�şl�ğ�nde Açık Olduğu Hareketler�n Uygulanışı

Ayağın B�r Adım Önde Olduğu Hareketler�n Uygulanışı

sukui-nage

hiza-guruma

PROJE SAHİBİ:  İLKE TÜRKER



GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN 
JUDO EĞİTİMİ ve OYUN MATERYALİ TASARIMI

Kurgulanan judo eğitiminin ilk aşamasında bireyler  dokunarak algılama  ve eşleştirme pratiği yapmak 
için eğitim ve oyun materyalini kullanırlar. Braille alfabesi ile rakamların işlendiği modüler birimler ile 
bireylerin matematik becerileri geliştirilirken, farklı dokuların işlendiği modüler birimler eşleştirilerek
dokunarak algılamaları geliştirilir. Bu aşamayı tamamlayan bireyler judo eğitimine geçer.
 
Tek kişilik veya iki kişilik organize edilebilen judo öğrenme modeli için tasarlanan ürün grubu judo matı,
kol bageti ve giyilebilir birimlerinden oluşmaktadır. 
Judo matı adımlar öğrenilirken ayakların doğru konumlara yerleşitirilmesine yardımcı olan dokulu ve
dokusuz modüler birimlerden oluşmaktadır.  
Kol arası mesafesi yakın ve uzak olan kol hareketleri için tasarlanan judo bageti ise  üzerine yerleştirilen
birimler sayesinde kullanıcıların sınırları algılaması sağlanmaktadır.
Omuz, dirsek ve dizler için giyilebilir birimler ise üzerindeki üçgen birimler sayesinde iki kişilik 
hareketlerde karşıdaki oyuncuya hamle yapılacak doğru alanların algılanmasını sağlamaktadır.



Görme engelliler için tasarlanan sergileme alanı projesi, akustik ve yapı elemanları ile amacına yönelik fonk-
siyonelleştirilmiştir.  Beton ve camın hakim olduğu, U şekilli sirkülasyon yapısına sahip bir mekan tasarımı 
mevcuttur. Kullanıcılar, mekana giriş yapar, girişte yer alan gişeden kulaklığını alır ve ardından sirkülasyon 
doğrultusunda ilerleyerek 60 derecelik bir eğimle yerleştirilen eserleri dokunarak algılayabilirler.  

GÖRME ENGELLİLER İÇİN 
AKUSTİK SERGİLEME ALANI TASARIMI 2

SOSYAL ALAN

PROJE SAHİBİ:  PINAR İKBAL
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GÖRME ENGELLİLER İÇİN 
AKUSTİK SERGİLEME ALANI TASARIMI

Mekan içerisindeki görme engelli ve engelsiz bireylerin yönlendirilmesi, merkezi ses sistemi ile entegre 
olarak çalışan kulaklık ile sağlanmaktadır. Dış cephede yansıtıcı yüzey olarak kullanılan cam,  aynı 
zamanda görme yetisi düşük olan bireyler için kontrast sağlayan bir aydınlatma sağlamaktadır. 
Zeminde, sirkülasyon doğrultusunda kullanıcıları yönlendirecek dokunsal yüzeyler bulunmaktadır.

Mekan içerisinde yer alan zemin döşemesi girişten çıkışa kadar sirkülasyon yönü doğrultusunda kesinti-
siz şekilde devam etmektedir. Sirkülasyon alanı seramik malzemeden olup, kullanıcıları resim ya da 
heykel alanına yönlendirmesi adına üzerinde yuvarlak ahşap ve üçgen PVC modüller bulunmaktadır. 
Böylece görme engelli kullanıcıların döşeme farklılığını kolaylıkla anlayabilmesi amaçlanmıştır.



Bacakların Omuz Gen�şl�ğ�nde Açık Olduğu Hareketler�n Uygulanışı

sukui-nage

hiza-guruma
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GÖRME ENGELLİLER İÇİN 
AKILLI BRAILLE SERGİLEME KİOSKU

SOSYAL ALAN

Projede, bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanarak görme engelli bireylerin sosyal faaliyetlerden biri 
olan müze veya sergi alanı ziyaretleri sırasında edinebilecekleri yeni bir deneyim tasarlanmıştır. Proje kapsa-
mında seçilen müze  Anıtkabir olup Atatürk’ün kıyafetleri, Atatürk’ün silahları, Anıtkabir heykelleri akıllı iğne 
teknolojisi ile donatılmış dokunmatik ekran aracılığı ile sergilenmektedir. Geliştirilen proje ile bireylerin 
gündelik yaşamlarında çevreyi algılamasını ve kavramasını da geliştirecek yeni bir deneyim tasarlanmıştır.  
Ürünün görme engeli olmayan müze ziyaretçileri tarafından incelendiğinde farkındalık oluşturması için ürün
üzerine Braille ve Latin Alfabeleri ile ‘HEP BİRLİKTE’ sloganı eklenmiştir.

PROJE SAHİBİ:  ASLINAZ ORAK



GÖRME ENGELLİLER İÇİN 
AKILLI BRAILLE SERGİLEME KİOSKU

Kullanıcılar, akıllı iğne teknolojisi ile donatılmış dokunmatik bir ekrana sahip olan akıllı sergileme kiosku 
ile ilk temaslarında ekran yüzeyi üzerinden sergilenmesini istedikleri eseri seçerler. Seçilen eser ekranda 
dokunsal olarak  bir bütün halinde algılandıktan ve eserin bilgi metni Braille alfabesi ile okunduktan
sonra oyun başlatılır.
 
Sergilenen eser akıllı iğne teknolojisi ile donatılmış ekranda monokrom yapboz birimlerine ayrılır. 
Dağıtılmış yapboz birimleri kullanıcı tarafından bir bütün haline getirilir. Kullanıcı doğru veya yanlış 
geribildirimini ses aracılığı ile edinir. Bir dizi hareketin sonunda oyun tamamlandıktan sonra birleştirilen 
eserin üç boyutlu yazıcıdan çıkartılmış bir minyatürü kullanıcılara hediye edilir. Yazıcı kiosk içinde 
bulunmaktadır. Kiosk gövdesi ayakta kullanım ergonomisine göre biçimlendirilmiştir. Ekranın dokunarak 
algılanması nedeniyle kullanıcının dirsek ve bel bölgesi arasında kalmasına ve özen gösterilmiştir. 
   

Aslan Heykeli yapboz çalışmasıAslan Heykeli yapboz çalışması

Aslan Heykeli arayüz örneği
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GÖRME ENGELLİLER İÇİN 
ORYANTİRİNG EĞİTİM ALANI ve EKİPMANI TASARIMI

Projede oryantiring öğrenme modeli kullanılarak görme engelli bireylerin eğitime olan isteklerini arttırmak, 
geometri , coğrafya , haritalama , beden eğitimi, mekansal algı gibi ders ve konularında gelişimlerini 
desteklemek için yeni bir derslik tasarımı yapılmıştır. Tasarlanan yeni derslik ile görme engelli bireylerin üç 
boyutlu düşünme, mekansal analiz becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Projede derslerin işlenece-
ği özgün bir açık hava alanı, görme engellilere özel oryantiring oyunu, görme engellilere özel oryantiring 
mekanı, yeni oryantiring oyununa özel geliştirilmiş uygulama, sembol tablası ve kask tasarlanmıştır. Modüler 
kabinlerden oluşan derslikler ile yeni haritaların oluşturulabilmesi hedeflenir. Modüler kabinlerdeki sembol 
tahtaları üzerinde Braille alfabesi ile öğrencinin cevaplarını bularak yönünü belirleyeceği sorular bulunmak-
tadır. Kask, uygulama ve sembol tablası arasında sinyalizasyon ile bilgi alışverişi sağlanarak, bireyin bir diğer 
kabine geçmesi sağlanır. Bu sayede hedeflenen güzergahı uygulamalı olarak deneyimleyen birey  üç 
boyutlu  düşünme, mekansal analiz becerilerini geliştirir.

EĞİTİM

Genel Yerleşim

PROJE SAHİBİ:  MERVE ÖCAL
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GÖRME ENGELLİLER İÇİN 
ORYANTİRİNG EĞİTİM ALANI ve EKİPMANI TASARIMI

Navigasyon Kaskı

Sembol Tablası

Modüler Sınıflar Arası Yön Belirleme



İŞİTME ENGELLİLER İÇİN 
OFİS ALANI TASARIMI

Gallaudet Üniversitesi tarafından geliştirilen kaynaşma-uyum sınıfları olan DeafSpace eğitim 
alanlarında kullanılan  alan ve yakınlık, hareketlilik, ışık ve renk, akustik gibi tasarım öğeleri yeniden organize
edilmiş ve "İşitme Engelliler ile Uyumlu Ofis Tasarımı" projesi geliştirilmiştir. Proje bir bütün olarak ele alınmış, 
genel mekan kurgusu, karşılama alanı, dinlenme alanları, otomatlar, depolama ve baskı, ıslak alanlar ve 
temizlik odası, yönetici odası, toplantı odası, açık ofis alanları ve bu alanda kullanılacak ekipman yerleşimi 
tasarlanmıştır.

G�r�ş / Karşılama

Bekleme Odası

Islak Alanlar

Tem�zl�k Odası

Otomatlar

Depo ve Baskı Odaları

D�nlenme Alanları

Toplantı Odaları

Yönet�c� Odası

Açık Of�s

5
Ofis Alanı Yerleşim Planı

PROFESYONEL
YAŞAM

PROJE SAHİBİ:  FURKAN ARCA



İŞİTME ENGELLİLER İÇİN 
OFİS ALANI TASARIMI

Köşe Dinlenme Alanı

Otomatlar

Giriş Karşılama Alanı

Islak Alanlar

Toplantı Odası

Yönetici Odası

Açık Ofis

Büyük Dinlenme Alanı



İŞİTME ENGELLİLER İÇİN 
SANAT ve ETKİLEŞİM ALANI TASARIMI

SOSYAL ALAN

Sanatsal faaliyetler ve grup çalışmaları işitme engelli bireylerin öz duyarlık ve özgüven geliştirme, onları 
topluma kazandırma konusunda fayda sağlar. Bu kapsamda projede, bir sanat/etkileşim alanı tasarımı ile 
işitme engelli  bireyleri kaynaştırma ve topluma kazandırma amacıyla kulak yapısının hem fiziksel hem de 
kavramsal yapısından faydalanılarak ‘Yaratıcı Yazma, Yaratıcı Düşünme, Konuşma Halkası, Heykel Tekniği, 
Yaratıcı Drama, Hareketli Boyama, Sergileme’ etkinliklerin yapılabildiği bir mekan tasarlanmıştır. 
İç, orta ve dış kulağın anatomisi dikkate alınarak etkinlikler Atölyeler, Koridor ve Yaratıcı Drama olarak 3
gruba ayrılmış ve mekan içinde  konumlandırılmıştır. 

A - Atölyeler

2- Yaratıcı yazma ve düşünme 7- Yaratıcı drama uygulamasının 
yapıldığı bölge

1- Gölge Işık oyunları ile bezenmiş 
koridor ve geçici sergi alanı
6- Atölyeler arası molalarda ve faaliyetlerin 
dışarıda da yapılması için ayrılmış bahçe

3- Heykel tekniği alanı

4- Hareketli boyama alanı

B - Koridor | 
Geçici Sergi Alanı

C - Yaratıcı Drama | 
Cymatic Alanı

6
PROJE SAHİBİ:  RAHİME GEL



İŞİTME ENGELLİLER İÇİN 
SANAT ve ETKİLEŞİM ALANI TASARIMI

2- Yaratıcı yazma ve düşünme

3- Heykel tekn�ğ� alanı4- Hareketl� boyama alanı

A-Atölyeler B-Koridor Geçişi /Sergi Alanı

B-Koridor Geçişi /Sergi AlanıC-Yaratıcı Drama Alanı

C-Yaratıcı Drama Alanı
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ZİHİNSEL ENGELLİLER İÇİN 
SOSYAL ÖYKÜ ile ÖĞRENME

EĞİTİM

Proje kapsamında, otizm gibi hafif düzeydeki zihinsel engelli bireyler için, öğretici sosyal öyküler 
animasyonu barındıran dijital bir ürün ve öyküler aracılığıyla öğrenilen bilgilerin hatırlatılmasında kullanılan
fiziki bir ürün tasarlanmıştır. Ders kapsamında literatür araştırmasına göre belirlenen 3 adet sosyal öykü;

1. Bir yerden bir yere yaya olarak giderken yaşanan sorunları çözmeyi (karşıdan karşıya geçerken annenin 
elini bırakıp koşmak),
2. Her istenilen objenin alınamayacağını anlatmayı,
3. Değişiklik karşısında verilen fazla tepkileri azaltmayı hedefler.

Temelde, dijital ürün bireylere doğru teorik bilgiyi animasyon aracılığı ile aktarmayı, 
seçimlerin sonuçlarını yine animasyon ile göstermeyi;  fiziki ürün ise öğrenilen teorik bilginin  gerçek hayatta 
hatırlatılmasını amaçlamaktadır. Fiziki ürün, hem hareketli ortamlarda hem de sabit 
mekanlarda kullanılabilir. Kullanım şekline göre uyum sağlayacak parçalardan oluşur. Dış mekanda 
kullanılacağı zaman konum odaklı çalışır ve sosyal öykülerden hatırlatmalar yapar.

Uygulama içerisindeki bu öyküler, “DIŞARI ÇIKIYORUM”, “ALIŞVERİŞ ZAMANI”, “RUTİNİM
DEĞİŞİYOR” olarak adlandırılmıştır.

Öykü animasyonları akış şeması Animasyon Geribildirimleri

PROJE SAHİBİ:  İREM NUR AKDEMİR
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ZİHİNSEL ENGELLİLER İÇİN 
SOSYAL ÖYKÜ ile ÖĞRENME

Fiziki ÜrünÜrün Kullanım Senaryosu

Birinci Öykü Storyboard



ZİHİNSEL ENGELLİLER İÇİN 
SOSYAL ÖYKÜ ile ÖĞRENME

İkinci Öykü Storyboard



ZİHİNSEL ENGELLİLER İÇİN 
SOSYAL ÖYKÜ ile ÖĞRENME

Üçüncü Öykü Storyboard

Bahçe planında;

1) Kırmızı �le göster�len alanlar; bedensel engell�ler ve yaşlılar �ç�n özelleşm�ş 10 adet tarım alanı 
olup, bu alanlar b�r �şletme tarafından kontrolü sağlanacaktır. Tarım alanları arası yolda 1.5 m 
mesafe bırakılmıştır.

2) Turuncu �le göster�len alanlar; ortak alanda, bedensel engell�ler ve yaşlıların b�r araya gel�p vak�t 
geç�rmes� �ç�n;                  
          • Yet�şt�rd�kler� meyve ve sebzelerden yapılmış yemekler -kafe düzen�-, 
          • Yet�şt�rd�kler� meyve ve sebzeler� dışarıya pazarlıyorlarsa eğer kontrolü sağlayab�lecekler� 
k�okslar, 
          • Masalar, 
          • Tekerlekl� sandalyen�n rahat çıkab�leceğ� 5 derecel�k açılı rampalar (açık gr� �le göster�len 
alanlar),
          • Olumsuz hava şartlarına karşı üstü kapalı, tarım alanlarının gel�ş açılarına göre hesaplanmış 
g�r�ş kısımları açık bırakılmış pergola, 
          • İht�yaçlarını karşılayab�lecekler� ve b�r gününü geç�reb�lecekler� alan oluşturulmuştur.

3) S�yah �le göster�len ağaçlar kısmı; çam, sed�r, çınar ağacı g�b� uzun ağaçların ek�m� yapılarak 
çevreden geleb�lecek etk�ler� azaltmak ve b�r sınır ç�zg�s� oluşturmak amaçlanmıştır. 

4) S�yah �le göster�len b�tk�ler kısmı; yer m�nes�, menekşe, lale, begonya g�b� b�tk�ler ek�lerek ortam 
renklend�r�lecekt�r. (Ortak alanın etrafında, g�r�şler�n yanlarında da b�tk�lere yer ver�lm�şt�r.

5)Mav� �le göster�len alan; �şletme kısmı, b�r bakıma orada yaşayacak �nsanlar �ç�n yaşam alanı 
olup ev n�tel�ğ� taşıması hem de �daren�n sağlayacağı b�r alan olarak oluşturulmuştur. 
6) İk� adet g�r�ş çıkış bulunmaktadır. 

7) Gr� �le göster�len alanlar; engell� otoparkları g�r�ş çıkışa yakın olan bölgelerde konum-
landırılmıştır. İdeal engell� otopark ölçüler� l�teratürler�ne bakılarak 2,5 x 5 m olarak bel�rlenm�şt�r.

8) Sarı �le göster�len alanlar; engell� otoparkları arasında tekerlekl� sandalyen�n rahat hareket 
edeb�lmes� �ç�n 1m’l�k er�ş�m kor�dorları bırakılmıştır. 



ZİHİNSEL ENGELLİLER İÇİN 
EĞİTİCİ ve ÖĞRETİCİ ROBOT ‘OTSİRO’

EĞİTİM

8Otizmli çocukların robotlarla kolay iletişim kurmaları ve model alarak öğrenmedeki gelişimleri dikkate alına-
rak, onlara günlük yaşamlarında yardımcı olabilecek eğitici-öğretici bir robot ve uygulama tasarlanmıştır.  
Tasarlanan eğitici-öğretici robot ile otizmli çocukların seçici beslenme alışkanlığı problemleri için davranış-
sal eğitim temel alınarak çözüm geliştirilmiştir. Ebeveynler tarafından robota yüklenen uygulamalardaki 
videolar ekranda görüntülenirken, çocuğun yeme davranışları görüntüsü kayıt altına alınarak gelecekteki 
araştırmalar ve tasarımlar için veri elde edilmesi de hedeflenmiştir. Ebeveynler uygulamaları akıllı telefonla-
rına da yükleyerek izleme yapabilmektedir. Otsiro isimli robot ile masal okuma, renkler ve
sayılar ile ilgili eğitici-öğretici uygulamaların da tasarlanması planlanmaktadır.

PROJE SAHİBİ:  CEREN KARAGÖZ



ZİHİNSEL ENGELLİLER İÇİN 
EĞİTİCİ ve ÖĞRETİCİ ROBOT ‘OTSİRO’

Otsifood uygulaması, akıllı telefon veya tablet gibi cihazlara yüklenerek ebeveynler tarafından kullanılır. 
Uygulamadan seçilen karakter, öğün ve besin çeşidine göre oluşan video Otsifood ekranında görünür,
çocuk videodaki sevdiği karakter ile beslenmesini tamamlar.
   



ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN 
OYUN TABANLI TERAPİ SALONU 9

OYUN

Proje 6-9 yaş arasındaki otizmli çocuklara yönelik dokunsal sorunlarını iyileştirmek için sıcak-soğuk, kuru-ıs-
lak, sert-yumuşak, küçük-büyük, pürüzlü-pürüzsüz  nitelikleri dokunarak algılabilecekleri,  kontrast renkleri  
ve su-hava farklılıklarını bir dizi oyun oynayarak kavrayabildikleri oyun tabanlı terapi salonu tasarımıdır. 
Mekan 75 metrekare büyüklüğündedir. Olay örgüsü ebeveyn ve terapist eşliğinde gerçekleştirilir. 

PROJE SAHİBİ:  ELİF GİZEM VARIMLI



ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN 
OYUN TABANLI TERAPİ SALONU

Dokunma Terapisi Koltuğu ile eş zamanlı
 Sanal Gerçeklik Deneyimi

Havuza İnen Tırmanma Kaydırağı

Farklı Büyüklük ve Sertliği İçeren Top Havuzu Doku Ağacı ve Oturma Birimleri



ZİHİNSEL ENGELLİLER İÇİN 
SPOR ve EĞİTİM TESİSİ

10
SPOR ve EĞİTİM

Zihinsel engelliler için geliştirilen spor ve eğitim tesisi projesinde temel hedef, otizm spektrum bozukluğu 
olan bireylerin sosyal etkileşim sağlayabilecekleri ve yapacakları fiziksel aktivitelerle ince ve kaba motor 
becerilerini geliştirerek öfke kontrollerini olumlu yönde geliştirebilecekleri alanlar yaratmaktır. Mekan 
içerisinde kullanıcıların mekan ile ilişkileri göz önünde bulundurularak yerleşim yapılmış ortak kullanım 
alanları ve sirkülasyon noktaları konumlandırılmıştır. Tasarlanan alanın belediye sosyal tesislerinde, sosyal 
merkezlerde ve halk merkezlerinde konumlandırılmak üzere tasarlanmış ve kullanıcıların ihtiyaçları göz
önünde bulundurulmuştur.

Tesis Yerleşim Planı

Tesis Görünüş

PROJE SAHİBİ:  RIZA GÜRHAN ÇETİK



ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN 
SPOR ve EĞİTİM TESİSİ

Tesis içerisinde bulunan spor türleri seçilirken “Zihinsel Engelliler Olimpiyatları” dikkate alınmış ve 
uygun sporlar tercih edilmiştir.   Her bir spor alanı için kişi kapasitesine göre alan büyüklükleri tespit 
edilmiş ve aynı anda 100 kişinin hizmet alabileceği sosyal bir alan ve spor tesisi 
planlanmıştır.
   

Spor Alanları Dağılım Şeması

Netball Alanı: 28 kişi kapasite Badminton Alanı: 10 kişi kapasite

Minigolf Alanı: 20 Kişi kapasite Masa Tenisi Alanı: 24 kişi kapasite

Fitness Alanı: 20 kişi kapasite Dijital Oyun Alanı ve Ortak Alan



BEDENSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN
MÜZİK YAPMA ARACI ve UYGULAMASI

11
OYUN ve MÜZİK

Beyin bilgisayar arayüz teknolojisi olan, bilgisayarda yazı yazma imkanı sağlayan P300 matris tekniği kulla-
nılarak engelli ve engelsiz çocukların birlikte kullanabileceği bir müzik yapma aracı ve arayüzü tasarlan-
mıştır. Ürün EEG sensörleri içeren giyilebilir bir başlık ve mobil uygulamadan oluşmaktadır. Giyilebilir başlı-
ğın farklı kafa ölçülerine uyumlu olabilmesi için dokuma lastikten üretilmesi planlanmıştır.  Ürünün mobil 
uygulaması için bir karakter ve kullanılan P300 matrik tekniğine uygun arayüz kurgusu tasarlanmıştır. 
Tasarlanan karakterin dişleri seviyeleri göstermektedir. Kullanıcı kitlesi 2-7 yaş arası tüm çocuklardır. 

Giyilebilir Başlık ve Uygulama

PROJE SAHİBİ:  ELİF BULUT
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BEDENSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN
MÜZİK YAPMA ARACI ve UYGULAMASI

Kullanıcı uygulamaya giriş yapar, kullanıcıya ritm ve nota öğretimi olarak iki kategori sunulur.
Çocuklarca  daha kolay kavranabilmesi için nota ve ritm bilgileri renkler ile aktarılmış, gökkuşağının
yedi rengi ve gri renk kullanılmıştır.

Araştırmalar doğrultusunda okul öncesi müzik eğitiminde nota öğretilirken iki oktavlık ses kullanıl-
maktadır. Uygulamanın nota kısmında iki satır iki oktavı temsil etmektedir. Araştırma sonucunda 
uygulamada 4. ve 5. oktavdaki sesler kullanılmıştır. Ritm kısmında ise 6 vuruşluk göstergeleri temsil
etmek için 6 farklı renk kullanılmış ve herbirine 3. oktavdaki ‘Do’ sesi atanmıştır.

Ritm Arayüzü

Nota Arayüzü

Seçim Arayüzü

Giriş Arayüzü

Uygulama Ana Arayüz

Uygulamada Kullanılan Renkler



BEDENSEL ENGELLİLER İÇİN
TARIM ALANI ve EKİPMANI TASARIMI

12
SOSYAL ALAN

Hobi bahçeleri insanların doğa ile ilişki kurabilecekleri, dinlenebilecekleri, çevresiyle birlikte zaman geçirebi-
lecekleri alanlardır. Yapılan literatür araştırmaları doğrultusunda projede kullanılan hortikültürel terapi 
yöntemi, engelli bireylerin bahçe, toprak ve doğa içinde bulunması ve aktivitelerde bulunmasını kapsar.
Bu projede, bedensel (bacak engeli) engellilerin ve yaşlıların tarım yapabilecekleri alanın planlanması ve 
bireylere uygun tarım birimlerinin ve sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 
Proje kapsamında İstanbul şehri seçilmiş olup, bedensel engelli ve yaşlılara şehrin stresinden uzaklaşıp hobi 
bahçelerinde vakit geçirme seçeneği sunulması amaçlanmıştır.   Hobi bahçe alanlarıyla birlikte engelli
otoparkı, ortak sosyal alan, işletme ofisi içeren sosyal bir tesis planlanmıştır. 

Tesis Alanı Planı

Tesis Alanı Genel Görünüş

PROJE SAHİBİ:  BEYZANUR HELVACI
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BEDENSEL ENGELLİLER İÇİN
TARIM ALANI ve EKİPMANI TASARIMI

Tarım tesisindeki her bir tarım biriminde bir kullanıcı olup, birimler kullanıcıları ve bitkileri korumak için
pergola ile korunmaktadır. Pergola tarım aletlerinin istiflenmesi için de kullanılmaktadır. 

Tarım birimlerinde köklü bitkilere ve diğer bitkilere kolay erişimi sağlayacak ergonomik ve fonksiyonel 
çözümler geliştirilmiştir.  Birimlerde bulunan düşey açılan kapaklar toprak, gübre vb. malzemeleri
depolamak için, yatay olarak açılan kapaklar ise toprak altı bitkilerin (patates, soğan, havuç v.b) yetişti-
rilmesi için tasarlanmıştır. Çatıya bağlı pvc borulara akan yağmur suyu drenaj borusunda geçerek tarım 
birimlerinin altındaki depolara ulaşmaktadır. Kullanıcılar sulama hattındaki vanaları kullanarak sulamayı 
başlatabilir. Ortak alanlarda ise dinlenme ve mola sırasında bireylerin sosyal etkileşimde bulunmaları, 
ürettikleri tarım ürünlerini kullanarak yemek pişirme aktivitesinde bulunmaları öngörülmüştür.

PVC 
Boru

Pergola/Palet Yağmur suyu �ç�n 15°l�k çatı

Taşıyıcı 
b�r�mler

Damlama
Sulama
S�stem�

Sebze 
ve 

Meyve �ç�n
Farklı

Bölmeler

Raf ve Tezgah AlanıBahçe Aletler�

Tarım Birimi Genel Görünüş



BEDENSEL ENGELLİLER İÇİN
TARIM ALANI ve EKİPMANI TASARIMI

Tarım Aletleri İstif Alanı Tarım Birimi-Engelli Sandalye İlişkisi

Tarım Birimi Yatay Kapaklar Tarım Birimi Düşey Kapaklar

Tarım Birimi Sulama Hattı Tarım Birimi Çatı Sulama Kanalı



K�osk Pergola

Büfe Alanı 5°l�k rampalarOrtak Alanı
Çevreleyen G�r�şlere

Referans Veren B�tk� Alanları

Oturma 
B�r�mler�

BEDENSEL ENGELLİLER İÇİN
TARIM ALANI ve EKİPMANI TASARIMI

Ortak Alan Görünüş



BEDENSEL ENGELLİLER İÇİN
DIŞ MEKAN SPOR TESİSİ ve EKPMANLARI TASARIMI
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SPOR

Proje kapsamında, bedensel engelli bireylere sosyalleşme , deneyim paylaşma ve spor yapabilme imkanları 
sağlayan bir dış mekan spor tesisi tasarlanmıştır. Projede tesisin fiziksel özelliklerine dair alınan kararların 
yanı sıra, soyut ve somut özelliklerine, bireye dair kazandırılması beklenen duygusal ve fiziksel özelliklere ve 
kullanılması planlanan ekipmanlara , bu şartlar dahilinde plan düzenlemelerine yer verilmiştir.  Bedensel
engellilerin bu mekanda sosyal ve fiziksel kazanımlar sağlamaları hedeflenmiştir.

Tasarlanan spor tesisinde, bedensel engelliler için özelleşmiş spor ekipmanlarına , engelli bireylerin ve yakın-
larının kullanımına sunulan kilitli dolaplara , içecek ve su temin etmek için otomatlara , yeşil alan ile birleşti-
rilmiş oturma birimlerine ve dolapları dış hava şartlarından korumak için tentelere yer verilmiştir. Ekipman-
lar, dolaplar , oturma birimleri ve zeminde kullanılan renklerin seçiminde alanın ferah ve teşvik edici olması 
ön planda tutulmuştur. Ekipmanlarda turuncu renk ile harekete geçirici , yeşil renk ile ferahlatıcı ve dolaplar-
da kullanılan mavi renk ile sakinleştirici ve güven verici bir etki oluşturmak hedeflenmiştir. Tüm spor 
ekipmanları ve dolaplar bedensel engellilerin kullandığı standart tekerli sandalye ölçülerine göre 
tasarlanmıştır.

Spor Tesisi ve Ekipmanları Görünüş

PROJE SAHİBİ:  HAZAL DOĞUKAN



BEDENSEL ENGELLİLER İÇİN
DIŞ MEKAN SPOR TESİSİ ve EKPMANLARI TASARIMI

Engelli Eğimli Ağırlık Aleti

Engelli Barfiks Aleti

Eşya Dolabı

Engelli Ağırlık AletiEngelli Direksiyon Aleti

Engelli Pedal Aleti

Tesisin konumlandırılacağı arazinin, bireylerin kolay ulaşım sağlayabileceği, şehir merkezinde ve otobüs
güzergahlarında olması öngörülmüştür.
Tesisin inşa edilmesinin ve yönetilmesinin belediyeler tarafından yapılması, temizlik ve bakım işlerinin 
belediyelerce kontrol edilmesi ön görülmüştür. Kullanılan ekipman sayıları bölgenin engelli nüfusuna
göre belediyelerce azaltılıp arttırılabilmesi mümkündür. 
Tesiste bulunan birimler; eşya dolabı, engelli barfiks aleti, engelli pedal aleti, engelli direksiyon aleti, 
engelli ağırlık aleti, engelli eğimli ağırlık aletidir. Spor aletlerinin herbiri birlikte spor yapılmasına yönelik
tasarlanmıştır.



BEDENSEL, İŞİTME ve GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN
OYUN PARKURU TASARIMI

14
OYUN

4-5 yaş aralığındaki bedensel, işitme ve görme engelli çocukların birbirlerinin engeline destek olarak oyna-
nan oyunlardan alıntılarla yeni bir oyun  kurgusu ve parkuru tasarlanmıştır. Bireylerin bu parkur ile birbirinin
engeline kılavuz ederek empati yeteneklerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri hedeflenmektedir. 

Parkur Plan Görünüş

Parkur Birimleri

PROJE SAHİBİ:  DİLAN ORMAN



BEDENSEL, İŞİTME ve GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN
OYUN PARKURU TASARIMI

Parkur Oyunu Kuralları



BEDENSEL, İŞİTME ve GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN
OYUN PARKURU TASARIMI

Parkur Oyunu Kuralları



BEDENSEL, İŞİTME ve GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN
OYUN PARKURU TASARIMI

Parkur Oyunu Kuralları
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