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Somutdüş Atölyesi kurucusu Kemal Şahin: 
Tamamen siber kültürün günlük hayat ile ilişkisi üzerine 
odaklanmış bir oluşumuz 

Yaratıcı, yenilikçi ve özgün sonuçlar elde 
etme hedeflerinin ilk ürünü olan “İlk 
Uçağım Çocuk Atölyesi” ile 3 boyutlu 
yazıcıları çocuklarla buluşturduklarını 
söyleyen Şahin, atölyede çocukların kâğıt 
üzerine hayal edip çizdikleri figürlerin 
bilgisayar ortamında canlı olarak 
modellendiğini belirtti. 

Türkiye’nin ilk, 3 boyutlu (3 Dimension- 3D) yazıcı destekli çocuk atölyesi olma özelliği 
taşıyan “İlk Uçağım” ebeveynlerin çocukları ile birlikte geçirebilecekleri teknolojik, 
yaratıcılık ve eğitim dolu bir hafta sonu amaçlıyor. Atölyede katılımcılar, endüstriyel 
üretimde köklü değişimlerin mimarı olacağı düşünülen 3 boyutlu yazıcıların üretim 

sürecine tanıklık edip uçaklarının bir bölümünü bu yazıcılardan üretiyorlar.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Enformatik Bölümü Öğretim Görevlisi ve Somutdüş 
Atölyesi kurucusu Kemal Şahin, yaratıcı, yenilikçi ve özgün sonuçlar elde etme hedeflerinin ilk 
ürünü olan “İlk Uçağım Çocuk Atölyesi” ile Türkiye’de yeni ses getirmeye başlayan 3 boyutlu 
yazıcıları çocuklarla buluşturduklarını anlattı. Proje tabanlı işbirlikçi öğrenme modeli ile hareket 
eden atölyede çocukların kâğıt üzerine hayal edip çizdikleri figürler bilgisayar ortamında canlı 
olarak modellendi.
 
Kendi tanımıyla “Devinim içerisinde inandığı dijital ütopya ile dünya ahalisinin yansımalarından 
esinlenen ve gelecekten beslenen mekânsız ve zamansız bir oluşum” olan Somutdüş, kültür, 
sanat, insan, toplum üzerine İnternet, tasarım, teknoloji ve elektronik tabanlı bilimsel çalışmalar 
yürütüyor. 

2005 yılında profesyonel hayatına kurumsal projelerle başlayan Atölye, 2014 itibariyle tamamen 
siber kültürün günlük hayat ile ilişkisi üzerine odaklanmış. Katılıma daima açık ve disiplinlerarası 
sosyal bir çalışma ortamı olan atölyenin yürüttüğü tüm çalışmalarda 5 adımlık bir yaşam 
döngüsü metodu uygulanıyor. 
Şahin, çalışmaları, amaçları, hedefleri ile 3 boyutlu yazıcıların dünya ve Türkiye pazarındaki 
durumu ve geleceğine ilişkin sorularımızı yanıtladı. “Bu teknoloji, geleneksel imalat yöntemleri 
gerçekleştirilmesi mümkün olmayan geometrileri de üretebildiği için elde edilecek soyut 
objelerin görselleştirilmesini mümkün kılıyor” diyen Şahin, ilerleyen dönemlerde Ar-Ge 
çalışmalarında bulunacaklarını, çeşitli müdahalelerle cihazı özelleştirip alınacak baskıların 
tasarımsal açıdan niteliğini artıracaklarını vurguladı. 

3 boyutlu teknoloji¬sinde yaşanan “müthiş, hızlı” gelişmelerin 
çok yakın ge¬lecekte birçok bilimsel gelişmeyi de beraberinde 
ge¬tireceğini öngören Şahin, bazı ülkülerde sağlık sektöründe 
katman tabanlı üretim yapan yazıcı kullanımının yasaklanmasının 
kullandığı pigmentlerin çok çeşitli olması nedeniyle engel veya 
yasağın çok fazla ömürlü olmadığını gösterdiğine işaret etti. 
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-Somutdüş ne zaman, nerede kuruldu? 
Amacınız, misyonunuz ve hedefiniz nedir?

-2005 yılında profesyonel hayatına kurumsal 
projelerle başlayan Somutdüş, 2014 itibariyle 
tamamen siber kültürün günlük hayat ile 
ilişkisi üzerine odaklanmış bir oluşumdur. 
Kültür, sanat, insan ve toplum üzerine; 
İnternet, tasarım, teknoloji ve elektronik 
tabanlı bilimsel çalışmalar yürütmekteyiz.

İlgili olduğu alanlar üzerine bağımsız ve özgür 
etkinliklerin, projelerin, araştırmaların ve 
ürünlerin geliştirildiği sosyal bir ortam olma 
özelliğini taşıyoruz. Katılıma daima açık ve 
disiplinlerarası sosyal bir çalışma ortamımız 
var. İnandığımız bir dijital ütopya ve sürekli 
bir devinim içerisinde dünya ahalisinin 
yansımalarından esinlenen ve gelecekten 
beslenen mekânsız ve zamansız bir yapımız 
mevcut. O nedenle sabit olarak şu noktada 
daima varız diyemeyiz. (Sadece iletişim için 
toplandığımız ve tüm planlama çalışmalarımızı 
yürüttüğümüz bir ofisimiz var. Bu adrese 
İnternet sitemizden erişebilirsiniz.)

Geliştirdiğimiz projelerin veya içerisinde 
bulunduğumuz çalışmaların muhakkak 
insana veya topluma katma değer katması 
hususunda özen gösteriyoruz. Bu noktadan 
hareket ile yaratıcı, yenilikçi ve özgün sonuçlar 
elde etmek en büyük hedefimizdir. Tüm 
bu yaklaşımımızın ilk ürünü “İlk Uçağım 
Çocuk Atölyesi” idi. Türkiye’de yeni yeni 
ses getirmeye başlayan 3 boyutlu yazıcıları 
çocuklarla buluşturan çok özel bir atölye 
gerçekleştirdik. 

-Çocuk atölyesinde ne gibi faaliyetler 
yapıldı? İçeriğinden biraz söz edebilir 
misiniz?

-Türkiye’nin ilk “3 boyutlu yazıcı” destekli 
çocuk atölyesi olma özelliği taşıyan “İlk 
Uçağım”da ebeveynlerin çocukları ile birlikte 
geçirebilecekleri teknolojik, yaratıcılık ve 
eğitim dolu bir hafta sonu amaçladık.  Atölye 
diğer çocuk atölyelerinden farklı olarak 
ebeveynlerin katılımına da açık olarak 
gerçekleştirildi. Böylece, atölye çalışmasındaki 
tüm işlemler anne veya babanın çocuğuyla 
birlikte geçirebilecekleri unutulmaz bir anıya 
dönüştü. Modern çağın telaşı içerisinde, 
çocuklarına yeterli zamanı yetiştiremeyen 
ebeveynler için kaliteli, nitelikli ve anlamlı 
zaman dilimi yarattığımıza inanıyoruz. 

Katılımcılardan aldığımız geri dönütlerde bu 
inancımızı pekiştirdi. Proje tabanlı işbirlikçi 
öğrenme modeli ile hareket eden atölye 
esnasında çocuklarımızın kâğıt üzerine hayal 
edip çizdikleri figürler bilgisayar ortamında 
canlı olarak modellendi.
 
Atölyenin en dikkat çeken anlarından biri, 
eğitim alanında 3Dörtgen tarafından özel 
olarak kurulan 3 boyutlu yazıcı ile örnek 
bir kurabiye kalıbının hazırlanması oldu. 
Katılımcılar, bizim özel olarak hazırladığımız 
bir şablon üzerine uçaklarının arka kuyruğunu 
çizdiler. Şablon üzerindeki kendi el çizimleri, 
bilgisayar ortamında o an canlı olarak 
aktarıldı. Daha sonrasında, 3 boyutlu yazıcıdan 
üretilen kuyruklar uçaklara monte edilecek 
hale geldi. Tüm bu süreç ilgiyle ve merakla 
takip edildi. Diğer bir açıdan baktığımız 
zamanda, bu durum teknolojinin yaratıcı 
süreçleredahil edilmesi konusunda da güzel 
bir örnek teşkil etti.
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Uçaklar tamamen el yapımı ve gündelik 
malzemeden üretildi. Yani tüm katılımcılarımız 
benzer bir uçağı istedikleri her an çok basit 
malzemeler ile tekrar yapabilecekler. Bir 
uçağın temel olarak uçabilmesi için gerekli 
olan tüm aksanları birebir elde hazırlandı. 
Yani her şeyi ile “el emeği göz nuru ”. Pervane 
hariç hiçbir özel malzeme kullanılmadı. Tüm 
malzemeler ya 3 boyutlu yazıcı yazıcıdan 
üretildi veya var olan materyaller işlemden 
geçirildikten sonra kullanıldı.

Atölyenin en özel anlarından biri, ebeveynlerin 
çocukları ile ortak projeye odaklanmalarıydı. 
Çocuklarımızın yaş grubu biraz düşük olması 
ve 3Dörtgen’in ortamının fazla cazibesinden 
ötürü zaman zaman dikkatleri dağıldı. Bazı 
kesim ve düzenleme işlerinde ebeveynler daha 
aktif rol alırken tüm ölçümler çocuklarımız 
tarafından gerçekleştirildi.
Üzülerek belirtiyoruz İlk Uçağım Atölyesi 
fiziksel ortamda bireysel talepler için tekrar 
etmeyecek. Ancak kurumsal ve grup halindeki 
talepler için tekrar organize edeceğiz. Atölyeyi 
mobil hale de getirdik. Pek yakında kutu eğitim 
şekilde olacak ve çocuklarımız bu uçakları 
kendi evlerinde yapabilecekler. Ayrıca, bu 
kutu eğitiminde de 3 boyutlu yazıcıların 
kullanılabileceği bir senaryo geliştirdik. 

- Peki, 3 boyutlu yazıcı destekli başka 
ne tür eğitimler olacak mı? Kimler 
katılabilecek?

-Tabii olacak. “İlk Uçağım” bu tip eğitimlerin 
bir başlangıcıydı. 3 boyutlu yazıcı yazıcıları 
odak olan yine proje tabanlı ve üretimi 
tetikleyen bir dizi eğitim hazırlığı içerisindeyiz. 
Bunlardan biri processing programlama 
ortamı ile verileri görselleştirilerek 
sonucunda elde edilen yüzey veya cisim 
3 boyutlu yazıcılardan basılacak. Bu 
teknoloji, geleneksel imalat yöntemleri 
gerçekleştirilmesi mümkün olmayan 
geometrileri de üretebildiği için elde edilecek 

soyut objelerin görselleştirilmesini mümkün 
kılıyor.
 
Öte yandan 2006 yılında başlayan REPRAP 
Projesi sayesinde birçok sıradan kullanıcı, 
hobi sever, “kendin yap” kültürüne sahip 
kişiler bu cihazları kullanmaya başladı. Bu 
projenin başlangıcından 3 yıl gibi kısa bir süre 
sonrasında bir çok şirket açık kaynak olarak 
3 boyutlu yazıcıları üretmek ve satmak için 
REPRAP projesine dahil olmaya başladığını 
gözlemledik. Bu neden geniş bir komünite ve 
herkesin katılımına açık bir organizasyon var. 
Tamamen açık kaynak bir kurguda ilerlediği 
için yazıcılara çeşitli modifiyeler yapıp daha 
fazla özelleştirebiliyorsunuz. Biz de ilerleyen 
dönemlerde bu tip Ar-Ge çalışmalarında 
bulunmak istiyoruz. Çeşitli müdahalelerle 
cihazı özelleştirip alınacak baskıların 
tasarımsal açıdan niteliğini artırma peşindeyiz.
 
-Çalışmalarınızda “3 boyutlu yazıcı” 
desteğini nasıl alıyorsunuz?

-Her atölyenin kendine ait koşulları olduğu 
ve bu koşulları sağlayan özel bir mekânı 
olduğu düşüncesindeyiz. O nedenle mekânsız 
olmamızı teşvik ediyor. O nedenle 3 boyutlu 
yazıcılar konusunda bir eğitim programı 
hazırladığımız zaman en doğru mekânı 
seçebilmek için oldukça çalıştık sonunda 
3Dörtgen’de karar kıldık. 3Dörtgen, hem 3 
boyutlu yazıcıları kullanabileceğiniz hem de 
bu teknoloji konusunda derinlemesine bilgi 
alabileceğiniz özel bir mekân. Ayrıca, atölye 
çalışması için özel bir bölümünü de bize tahsis 
ettiler.
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Böyle bir atölyenin 3Dörtgen gibi bir mağaza 
da gerçekleşmesi de bizim için çok önemi ve 
kıymetliydi. Çünkü 3Dörtgen; Türkiye’nin ilk ve 
tek 3 boyutlu yazıcı mağazası olma özelliğini 
taşıyor. Ayrıca, sadece 3 boyutlu yazıcıların 
satışı noktasında değil, bu ürünlerin eğitimi, 
geliştirilmesi, desteği, yaygınlaşması gibi 
birçok açıdan hizmet veriyor. Sıradan bir 
satış mağazasından çok daha fazla teorik ve 
pratik bilgiye sahipler. Ayrıca, bu işi severek 
yapıyorlar.  Olaya bakış açıları ve yaklaşımları, 
Türkiye’de birçok kuruma örnek teşkil etmeli 
düşüncesindeyiz.

Mağaza, sıcak ve samimi bir ortam içerisinde 
3. endüstriyel devrime yakından tanıklık 
edebileceğiniz her türlü olanağı ve ürünü 
barındırmakta. Neyle ilgileniyorsanız 
ilgilenin sadece yenilenmek adına bile 
uygun bir vaktinizde ayarlayıp özel olarak 
ziyaret etmeniz gereken bir mekân. Tüm bu 
nedenlerden ötürü yenilikçi ve özgün nitelikler 
barındıran böyle bir atölye için başka bir yer 
düşünemezdik bile.

-Dünya geneline bakıldığı zaman 3 
boyutlu yazıcı pazarında durum nedir? 
Türkiye özelinde 3 boyutlu yazıcılarla 
ne üretirse dünya pazarında bir fark 
yaratabilir?

-Dünya genelinde ciddi ve ivmelenen bir 
büyüme gerçekleştiğini gözlemleyebiliyoruz. 
Pazar araştırması veya sektörel analiz yapan 
Reportsn Reports sitesinin yayınladığı “3D 
Yazıcı Pazarı Büyüme Raporu” ile bu durumda 
açık ve net olarak gözükmekte. Idtechex gibi 
araştırma şirketlerinin gerçekleştirdiği çeşitli 
araştırmalar ve gelecek öngörüleri dünya 
çapında 2017 projeksiyonu anlamamıza fayda 
sağlamaktadır.
 Bu raporlara göre 2017 yılına kadar her 
yıl için yüzde 20 büyüme ile yılda yaklaşık 
5 milyar dolar öngörülmektedir. Bu 
pazarda yeni teknolojilerin eklenmesi ve 

katkı malzemelerin fiyatlarındaki azalma 
pazar oranını yükseltecektir. Geliştirilen 
yeniliklerin büyük üreticiler üzerinde baskı 
yaratacağı yeni bir dönem içerisine girmiş 
bulunuyoruz. Bu baskının çoğunlukla üretim 
tasarımı ve prototipleme alanında olacağı 
düşünülmektedir. 3D baskı hızlarının 
artmasını sağlayacak teknolojik yeniliklerin 
doğrudan üretimi artıracak bir unsur olarak 
kabul edilebilir.

Diğer taraftan tüketici baskılarının da 
arttığını belirten raporda masaüstü 3 
boyutlu yazıcıların fiyatlarının azalması 
ile tüketicilerin, küçük işletmelerin, ev 
matbaacılarının satın alma eğiliminin artacağı 
öngörülmektedir.

3 boyutlu baskı ile üretimini önümüzdeki 
yıllarda artarak devam edeceği kullanım 
oranının düşük olduğu ülkelerde ve bölgelerde 
pazar payında ciddi artışlar gözleneceği 
beklenmektedir. Yıllık büyümenin en yüzde 
20’lerde gerçekleşeceği düşünülen ve pazar 
payının her geçen gün artacak ve geleceğin 
üretimi olacaktır.

Bu raporlar öyle gösteriyor ki pazar payı hızla 
büyüyen bu teknolojinin yan ürünleri ile ilgili 
de önemli gelişmeler olacaktır. Bununla 
birlikte bu teknolojiyi sanayi kullanıcılarının 
yanı sıra ev tipi, masa üstü yazıcılar olarak 
kullanılabilmesi için yaygınlaştırılması 
gerekmektedir.  
Ham madde birim fiyatlarının, masa üstü tipi 
yazıcıların daha geniş kitlelere uygun fiyatlarla 
sunulmasının sağlanması pazar payında 
bahsi geçen ilerleme oranını artıracağını 
göstermektedir.
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Türkiye’de yaygınlaşmaya başlayan bu 
teknoloji kullanımın, üretim yatırımları 
ile daha uygun fiyatlara düşürülmesi 
öngörülmektedir. Teknoloji transferi ve 
üretimi önemli olduğu kadar teknolojinin 
kendisinin de geliştirilmesi ve üretilmesi 3 
boyutlu yazıcılarının kullanımının yanında 
teknik destek, servis ve bakım maliyetlerine de 
etkili bir katkı sağlayacaktır.

Cihazların tedariki ve Türkiye’de resmi olarak 
satışı için bir firmanın çalışma gerçekleştirdiği 
görebiliyoruz. Bazı firmalar sadece 
çevrimiçi ortamda 3 boyutlu yazıcı satışı 
gerçekleştirirken bazı firmalar bu konuda 
özelleşmiş konsept mağazalar açarak konuya 
olan ilgiyi değerlendirme gayretindedir. Bu tip 
firmalara örnek olarak 3bfab (www.3bfab.com) 
ve 3Dörtgen (www.3dortgen.com) verilebilir.  

Yazıcıların üretim gücüne yönelik çeşitli 
girişimlerde bulunmaktadır. Bu girişimler 
sayesinde, kullanıcılar çevrimiçi ortam 
üzerinden üretiminin yapılmasını istediklerini 
modellerin sayısal formattaki halini yollayıp 3 
boyutlu yazıcıdan üretim yaptırabilmektedir. 
Bu iş sürecini en iyi sayısal ortama aktaran 
en iyi örnek olarak formhane adlı projeyi 
gösterebiliriz. (www.formhane.com.tr)

Teknolojinin çok yeni olması ve üretim 
devrimi etkisinin Türkiye’den pek iyi 
anlaşılmamasından dolayı “Ne üretilirse 
fark yaratılabilir?” sorusuna net bir yanıt 
vermek çok zor. Şu an için yedek parça veya 
CNC ile yapılan ekipman üretimlerinde ciddi 
bir alternatif üretim metodu oluşturduğunu 
söyleyebilirsiniz. Ayrıca, bizim yaptığımız 
gözlemler sonucunda birçok mimari ofis 
maket yapımı sürecinde 3 boyutlu yazıcılardan 
destek almaya başladı. 

-Önümüzdeki yıllarda üç boyutlu yazıcılar, 
tıpta ne gibi projelerle adından söz 
ettirebilir?  

-3 boyutlu yazıcıların, tıp sektöründe biyolojik 
dokuların ve yapay organ üretiminde 
hücrelerin tutunabileceği kalıpların 
hazırlanmasında, kimyasal bileşik veya 
ilaç üretiminde, biyokimyada çok farklı 
fonksiyonla¬ra sahip protein moleküllerinin 
tasarlanmasında, nano teknolojide ve 
biyomedikal sektöründe ise parça üretiminde 
rahatlıkla kullanılabileceği düşünülüyor. 
ABD’li bir araştırmacı geçtiğimiz yıl içinde 
bir hasta¬dan alınan dokuları işleyerek, altı 
saat içerisinde 3 boyutlu yazıcıdan böbrek 
çıkarmayı başarmış. Belçika’da yapılan bir 
araştırmada ise iki ayrı hastaya 3 boyutlu 
yazıcı¬da üretilen yüz ve çene takılmış. 
Yine ABD’de solunum yetmezliği çeken bir 
bebek, 3 boyutlu yazıcıdan üretilen implant 
sayesinde hayata döndü. Hayata döndü 
deniyor çünkü kalbine ve akciğerlerine bağlı 
atardamarlarında bozukluk olan bebek, 
hayatının ilk üç ayını ölüm tehlikesiyle 
geçirmiş. 
Minik bebeğin yardımına Michigan 
Üniversitesi’nde Biyomedikal Mühendisi olan 
Profesör Scott Hollister ve meslektaşları 
yetişti. Hollister, bebeğin hava yolunu açık 
tutmaya yarayacak, elektrikli süpürgesi 
hortumuna benzeyen küçük bir implant 
hazırladı. 3 boyutlu implant Şubat 2012’de 
ameliyatla vücuduna yerleştirilen bebek, 
solunum destek cihazından ayrıldı ve hiç 
sıkıntı yaşamadan nefes alıp vermeye 
başladı. Beyin hastalıkları veya ağır travmalar 
nedeniyle kafatası zedelenen hastalar, 3boyut 
teknolojisiyle çok daha kolay bir şekilde 
sağlıklarına kavuşabilecek. ABD merkezli 
Oxford Performance Materials şirketi, 
ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden aldıkları izin 
kapsamında 3D yazıcılarda üretilen materyal 
ile ilk ameliyatta başarılı oldu. 
Discovery News’in haberine göre, 18 Şubat’ta 
alınan iznin ardından, 4 Mart’ta yapılan bir 
ameliyatta kullanılan materyal, bir hastanın 
kafatasının yüzde 75’ini onarmak için 
kullanıldı.

Bunların yanı sıra çene kemiği, kulak, göz 
gibi protezlerin üretimi de insan hayatını 
kolaylaştırması açısından oldukça fayda 
sağlıyor. Yakın zamanda araştırmacılar, 
mühendisler ve dişçilerin bir araya gelerek 
“kel kartal” olarak bilinen bir yırtıcı kuş 
türünün gagası tasarladı ve 3 boyutlu yazıcılar 
kullanılarak üretildi. 3 boyutlu teknoloji¬sinde 
yaşanan müthiş hızlı gelişmeler, çok yakın 
ge¬lecekte birçok bilimsel gelişmeyi de 
beraberinde ge¬tireceğe benziyor.
 

Son olarak yakın bir zamanda gerçekleşen 
güzel bir örnekten bahsetmek istiyorum. 
Tıp alanında bizi en çok heyecanlandıran 
örneklerden biri Louisville Üniversitesi 
Prototipleme Merkezi tarafından 
gerçekleştirilmişti.  Kalp rahatsızlığı olan 14 
aylık Roland Liang Cung Bawi’nin tedavisi için 
gerçekleştirilecek riskli operasyon için yapılan 
CT taramaları üzerinden 3 boyutlu yazıcılar 
ile bir kalp oluşturulmuş. Esnek materyal 
kullanarak gerçeğe en uygun prototip 
olarak tanıtılan bu kalp, Bawi’nin geçireceği 

operasyon öncesinde kalp cerrahı Erle 
Austin’in üzerinde çalışma yapmasına ve farklı 
yöntemler geliştirmesine olanak sağlamıştı. 
Operasyonun gayet başarılı geçtiği ve 1 
Bawi’nin sağlık durumunun iyiye gittiği 
söyleniyor. Operasyonu gerçekleştiren Dr. 
Austin ise, operasyon öncesinde yapılabilen 
böyle bir denemeyi özellikle karmaşık kalp 
hastalıkları açısından “oyun değiştirici” olarak 
nitelendirdi ve oldukça başarılı buldu. Bawi’nin 
operasyonu ve benzer nitelikteki operasyonlar 
3 boyutlu yazıcıların tıpta hızlı bir şekilde 

kabul edileceğinin en büyük göstergesi 
olarak yorumluyoruz. Bir taraftan her ne 
kadar bazı ülküler sağlık sektöründe katman 
tabanlı üretim yapan yazıcıların kullanımını 
da yasaklasa da, cihazların üretim esnasında 
kullandığı pigmentlerin çok çeşitli olması 
hiçbir engelin veya yasağın çok fazla ömürlü 
olmadığının bir göstergesi.
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