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Giriş

Bugün müzeler sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında; dezavantajlı ziyaretçi grupları

da müzelere aktif olarak çekme çalışmalarını sürdürmektedirler. Müzeler toplumsal sorumluluk 

açısından ziyaretçiye eşit fırsat sunmalıdır. Dezavantajlı grupların müze eğitim çalışmalarına, 

düzenlenen etkinliklere katılmaları, müze yönetim politikaları arasında öncelikle yer almalıdır.

Özel olarak korunması gereken bu gruplardaki kişiler, devlet sorumluluğunda toplumsal 

korumaya ihtiyaç duyan gruplardır. 

Ülkemizde müzeyi erişilebilir ve kullanılabilir kılmak amacı ile dezavantajlı ziyaretçilere 

yönelik eğitim etkinlikleri giderek çeşitlenerek artmaktadır. Son yıllarda müzeler özellikle 

dezavantajlı ziyaretçilere yönelik çeşitli deneyimleri yaşayabilecekleri eğitimi, öğretimi ve 

eğlenceyi birleştiren uygulamaları hayata geçirmeye başlamışlardır. [1] Bu hayata geçen 

projelerde fiziki engelliler ve görme engellilere yönelik çalışmalar daha fazladır.  

Müze çalışmalarında işitme engelli bireyler müzelerin eğitim çalışmalarına katılamamakta, 

geçmiş ataları ile duygusal iletişim kuramamaktadır.  Müzeleri ve eserleri yeterince 

algılayamazlar. Bu kapsamda müzelerde işaret dili bilen eğitmenlerin eşliğinde eğitime 

alınmalıdırlar. Duyma güçlüğü yaşanmaması için ses yükselticiler, özel kulaklıklar, özel işaret dili 

ile uygun teknolojik sunumlar bu eğitimi sürdürebilir. [2] 

Bu bağlamda dezavantajlı guruplar içinde yer alan işitme engellilerin, teknolojiyle 

sentezlenen projemiz ülkemizde bir ilk olarak işitme engelli bireylerimizin sosyal ve kültürel 

etkinliklerinin gelişimi ve hayatlarına adapte edebilmeleri için birçok olanak sağlayacaktır. İşitme

engellilerin hayatını kolaylaştıran engellerin hepsini ortadan kaldırmamız pek mümkün olmasa da

bunların bir nebze bile olsa önüne geçecek geçmiş kültürel değerlerle bağlantılarını sağlayacak 

örneği olmayan bu çalışmamız ile daha fazla müze gezer olmalarına da yardım edecektir.  

——————————————

[1] Erbay N.Ö. 2017. “Müzeler ve Engelli Ziyaretçilere Yönelik Eğitim Projeleri, Milli Eğitim Dergisi, Müze Özel 

Sayı 214, s. 345-35 

[2] Erbay F. 2019. ‘’Importance of Technological Management on the Sustainability of Museums”.  INSAC Eregli

International Science and Academic Congress, 1, 374-380 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Maya_uygarl%C4%B1%C4%9F%C4%B1#cite_note-10
https://tr.wikipedia.org/wiki/Maya_uygarl%C4%B1%C4%9F%C4%B1#cite_note-10
https://tr.wikipedia.org/wiki/Maya_uygarl%C4%B1%C4%9F%C4%B1#cite_note-10
https://tr.wikipedia.org/wiki/Maya_uygarl%C4%B1%C4%9F%C4%B1#cite_note-10
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 1.1. Proje Ekibi 
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      1.2. Proje Görev Dağılımı 

 
        TEKNOFEST Turizm Teknolojileri Yarışması kapsamında görev dağılımları aşağıdaki 

gibidir. 

 Eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak, akademik, sosyal 

ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve duygusal olarak uygun ortamın 

hazırlanmasına yardımcı olmak, akademik destek Mutlu ERBAY 

 Projenin Bütünlüğünü Sağlama, İzleme ve Raporlama, Ekip Motivasyonu Sağlama ve 

Hedeflere Yönlendirme, Riskleri Görme ve Analiz Etme, İnisiyatif Almak Takım 

Lideri Fethiye ERBAY 

 Temel araştırma ve inovasyon faaliyetleri, Proje bütçesi ve bütçeleme aşamaları Nuri 

Özer ERBAY  

 Proje yazılım ve tasarımı (AR Teknolojileri) Cüneyt ŞENYAVAŞ  

  Proje Takvimi, Organizasyon, Kıyafet, Bilgilendirme Toplantıları Planlama,   

Yaygınlaştırma ve Ulusal Kazanımlar Cihan AŞAN ve Gülşen ŞENCAN’a aittir.  

        

         1.3. Proje Takvimi 
 

 
                                                                      Tablo 2. Proje Takvimi 

 

 

 

 Şubat- 

Mart 
Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

    Yarışma başvurusu        

Simülasyon 

Ortamının Kurulumu 

       

 Algoritma Geliştirme        

Literatür taraması        

Raporlama - Video ve 

Kaynak Kod Teslimi 

       

Simülasyon Testleri        

TEKNOFEST Yarışması        
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           1.4. Proje Organizasyon Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Tablo 1. NIK İnş. Tic. Ltd. Şti Takımı Proje Organizasyon Şeması Görüntüsü          

    

 

NIK İnşaat 

Ticaret Ltd Şti. 

TAKIMI     
(NIKART) 

 
Mutlu ERBAY 
 
Akademik 
Danışman 

Fethiye 
ERBAY 
 
Takım 
Lideri 

Nuri  
 
Özer 
ERBAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERBAY 

Cüneyt    
 
ŞENYAVAŞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cihan 
AŞAN 
 
Gülşen 
ŞENCAN 
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            1.5. Proje Özeti    

                  

              Görsel 1. Edirne İmaret Müzesi Aşçı Yahya Baba Greenbox Video İçeriği Demo Görüntüsü 

 

         Takımın projeyi oluşturma amacı, müzeler ve insanlık yararına yeni projeler üretmek ve bu 

projeleri geliştirmek adına çalışmaktır. Bu kapsamda “Müzelerde İşaret Dili ile AR Müze 

Rehberi” proje adı ile yola koyulduk. Edirne de bulunan II. Beyazid Külliyesi İmaret Müzesi’ni 

model olarak aldık. Cüneyt ŞENYAVAŞ öncülüğünde Algoritmik tasarım ve yazılım çalışması 

gerçekleştirdik. Müze öğe ve konuların anlatımı için Greenbox yöntemini kullanarak bir işaret 

dili konuşmacısı ile video içerikleri hazırladık.  

           Yaptığımız video çekimlerini AR uygulaması içerisinde arka planlarından ayrışmış 

şekilde hazırladığımız algoritmik yazılımla aplikasyonumuza uygun hale getirmeye çalıştık. 

Amacımız, müzemizde sesli anlatım rehberlerini, işaret diline dönüştüren bir Augmented Reality 

(AR) rehberi oluşturmaktır. Böylece işitme engelli ziyaretçilerin de bu rehber bilgilerinden 

yararlanması sağlanacaktır.  

           Bu proje yalnızca işitme engelli bireyler için tasarlanmış olmasına karşın aynı zamanda 

sesli olarak kullanabilme özelliğinden dolayı herkese hitap edebilmektedir. Projenin alt yapısı 

Unity Platformu üzerinde ARCore XR ve Vuforia eklentileri kullanılarak oluşturulacaktır. 

Tamamen mobil cihazlar için geliştirilecek olan uygulamanın dağıtımı Google Play ve Apple 

Store üzerinden yapılacaktır. 
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             Projemizin hedef kitlesi özellikle dezavantajlı grupta yer alan işitme engellilerinin her 

yaş gurubundan kişiye erişimi oluşturmaktadır. Biz geleceğin engelli bireyler ile çok daha 

bütün, girişimci, gelişen ve geleceği en iyi şekilde etkileyecek projeler üzerine çalışan bir 

takımız. 

             Yarışmanın görev kapsamında belirlenmiş hususların gereksinimlerini karşılayacak ve 

sürü kabiliyetleriyle (görev paylaşımı, yedekleme ve birbirini tamamlama esaslı olarak) çalışan, 

Turizm Teknolojileri davranış modellerini geliştireceğiz. Bu hususta, projemizin sürdürülebilir 

olması için uygun bir en iyileşme ve gelişme konsepti oluşturmak adına elimizden geleni 

yapacağız. 
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                                             İKİNCİ BÖLÜM 

 

        2.1. Algoritma ve Tasarım  

         Müzeler içerisindeki kısıtlı alanlar sebebiyle, daha kapsamlı verilmek istenen bilgiler sözlü 

anlatım yöntemiyle ziyaretçilere aktarılır. Bu aktarım için de genellikle müze girişlerinde 

ziyaretçilere sesli rehber cihazları verilir. Bu cihazlar sadece sesli anlatım yaparak ziyaretçiye 

bilgi aktarımını gerçekleştirir ancak duyma engelli ziyaretçiler için bir çözüm üretmez. Projemiz 

bu noktada, yatırım maliyeti yüksek olan bu sesli anlatım cihazlarının yerine ziyaretçilerin kendi 

akıllı telefonlarını kullanabilecekleri bir çözüm önerisi sunar. Müzelerde işitme engelliler için 

ayrıca işaret dili bilen rehberlerin kadrolarında bulundurulması da ne yazık ki mümkün 

olamamaktadır. Projemiz, özellikle Türkiye’nin çeşitli müzelerinde işitme engelli ziyaretçilere yönelik 

alınacak önlemlerin ne olacağı, müzelerde nasıl bir eğitim politikasının oluşturulacağı, müzelerde nasıl, 

kim tarafından bu kişilere bilginin aktarılacağı sorunlarına da çözüm getirecektir.  
         Projenin son kullanıcı ile etkileşimde bulunan en önemli çıktısı ‘Mobil APP’ olarak 

değerlendirilebilir. Bu noktada uygulamayı geliştirirken, kolay kullanılabilen, kolay 

güncellenebilen ve her türlü akıllı telefonda rahatlıkla kullanılabilen bir ürün geliştirmek için 

odaklanılmıştır. Uygulamanın UX mimarisinin ilk ayağı Müze markalamasının olduğu bir 

karşılama ekranıyla başlar. Sonraki adımda kullanıcılar müze içerisinde kendilerine rehberlik 

edecek dil seçimini yaparlar. Burada eğer işaret dili seçilirse, uygulamanın AR modülü devreye 

girerek, müze içerisindeki tanımlanmış alanlar için işaret dili anlatımının tetiklenmesini sağlar. 

Kullanıcılar dilerlerse işaret dili yerine sesli anlatımı da tercih ederek, müze içerisindeki sözlü 

anlatımları QR kodlar yardımıyla kendi akıllı telefonlarından dinleyebilirler.  
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        Görsel 2.  Müzelerde İşaret Dili ile AR Müze Rehberi Greenbox Video İçeriği Demo Görüntüsü 

 

 

             

         Görsel 3.  Müzelerde İşaret Dili ile AR Müze Rehberi Greenbox Video İçeriği Demo Görüntüsü 
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              2.2. Proje Sistem Mimarisi/ Uygulanabilirlik 

         

           Görsel 4. Müzelerde İşaret Dili ile AR Müze Rehberi Greenbox Video İçeriği Demo Görüntüsü 

 

     

          Görsel 5. Müzelerde İşaret Dili ile AR Müze Rehberi Greenbox Video İçeriği Demo Görüntüsü 
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                                         Görsel 6.  Yazılım ve Dağıtım Platformları Görüntüsü 

 

         Akıllı telefon uygulaması hem Android hem de iOs işletim sistemine sahip akıllı 

telefonlarda çalışacak şekilde hazırlanmıştır. Tek kod üzerinden aynı projenin çift platforma 

da çıktı verebilmesi için, aynı kod ile iki platformu da destekleyen Unity altyapısı 

kullanılarak, proje C++ yazılım diliyle yazılmıştır. Projenin QR kod okuma ve AR modülleri 

Unity onaylı ‘eklentiler kullanılarak çözümlenmiştir. Projenin en önemli kısımlarından olan 

işaret dili anlatımı noktasında AR modülü olarak Vuforia eklentisi tercih edilmiştir. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

         2.2.1. Proje UML Diyagramı 

 

 

                                               Görsel 7.  UML Flow Diagram Görüntüsü 
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                                              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 
 
     3.1. Proje Sorun ve İhtiyaca Yönelik Çözüm 
   

       Müzeler demokratik, topluma ait kurum ve kuruluşlardır. Kültürlü ve erdemli toplum 

olabilmenin temel koşulu bilgidir. Farabi “Erdemlerin en büyüğü bilimdir, bilgidir.” demiştir. 

Bilgiye ulaşmanın çeşitli yöntemleri vardır. Bu yöntemlerin en bilineni araştırma ve eğitimdir. 

Müzeler ise, toplumu eğitmek, bilime, bilgiye ışık tutmak için vardır. Müze geçmişi, şimdiyi ve 

geleceği anlatan mekânlardır. Tüm dünyada müzelere kolay ve eşit erişim hedeflenmektedir. 

Burada asıl amaç tarihi, bilimi daha doğrusu kültürel mirasa sahip çıkan bir toplum olabilmek 

vardır. Bunun için tüm dünyada müzelere kolay ve eşit erişim hedeflenmektedir. Bu bağlamda 

duyma ve görme engellilere yönelik projelerin, müze çalışmalarına oranla maalesef ülkemizde 

sınırlı sayıda olduğu yapılan araştırmalarca görülmektedir. Müzeler bazı şirketlerle engellilere 

yönelik ortak projelerde yer alsalar da finansal kaynakların sınırlı olması nedeni ile yapılması 

planlanan uygulamalar için sürdürülebilirliğin olmadığı karşımıza çıkmaktadır. Yapılan çalışma 

sürdürülebilir proje kapsamında yer almaktadır. Uygulamaya geçireceğimiz projemizde toplumda 

empati duygusunu geliştirmek ve farkındalık kazandırmak, şimdiye kadar yapılamayan, 

uygulamaya hayata geçirilemeyen eşit erişime yönelik tüm projeler için örnek olmalı, eksiklikleri 

gidermelidir. İşitme Engellileri hedefleyen, onların ve ailelerinin hayatına katkılar sağlayan bu 

projeler tek seferlik değil, sürdürülebilir olmalıdır. Projemiz toplumun tüm bireylerinin yaşamını 

eşit koşullarda sürdürebilmeleri açısından büyük önem arz etmektedir. Edirne İmaret Müzesi’nden 

yararlanarak gerçekleştirdiğimiz Müzelerde İşaret Dili ile AR Müze Rehberi Yenilikçi Kültürel 

Tanıtım teması kapsamındaki projemiz, proje takvimine göre hazırladığımız raporlama - video ve 

kaynak kod teslimi ve simülasyon testleriyle gerçek yaşamla uyumluluğu ve uygulamasını 

görebileceğiniz link aşağıdaki gibidir.            

          https://vimeo.com/560525561 

 

           Projemizin uygulanması kapsamında işitme engelli bireyler müzelerdeki eserleri, 

hazırladığımız işaret dili uygulamalarıyla anlayabilecek; projemiz sayesinde diledikleri müzeleri, 

işaret dili bilen rehberlere gerek duymadan ve randevularla ayarlamalar yapılmaksızın AR 

teknolojilerinden yararlanarak ziyaret edebileceklerdir. Gelişen teknolojiye sürekli ve kolay 

uyarlanıp geliştirilebilecek özelliktedir. Müzelerdeki eserleri görsel teknolojiden yararlanarak 

bilgilerini yenileyebileceklerdir. Projemizin kapsamında diğer müzeler de kendilerini işitme 

engelli ziyaretçilere hizmet verebilmek, eserleri tanıtabilmek için özel programlar kullanabilecek 

ve eserler dijital odaklı verilere dönüşecektir.  

 

https://vimeo.com/560525561
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         Daha fazla işaret dili ile konuşan rehberler müzelerde çalışma fırsatı yakalayabilecektir. 

Projemizin sunduklarıyla birlikte ayrıca işitme engelli ziyaretçilere dokunmatik ekranlar, 

hologramlar ile müzedeki bilgilerin aktarılması sağlanacaktır. Öte yandan uygulamayı kullanmak 

isteyen müzenin işaret dili bilen bir personelden destek alması gerekmektedir. Uygulama aktif hale 

getirildikten sonra eğer müzede bir değişiklik meydana gelirse bu değişikliklerin uygulamaya 

tekrar yüklenerek güncelleme yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumda tekrar işaret dili 

rehberinin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

        3.2. Swot Analizi 

        Güçlü Yönler 
 Müze eserleri ile ilgili bilgilerin aktarımında ekstra rehberlere, anlatıcılara, eğitimcilere ihtiyaç 

duyulmamaktadır. 

 Dezavantajlılar için özel eğitim ve mentörlük desteği vermektedir. Ayrı rehberlerin anlatım 

diline ihtiyaç yoktur. 

 Koleksiyona daha kolay erişim sağlar. 

 Eser ile işitme engelli arasında düzenli iletişim sağlar. 

 Dijitalleşme sürecinde gelişen ilerlemelere kolayca uyarlanabilecektir. 

 Müzeler arası rekabet üstünlüğü yaratacaktır. 

 Tasarlanması ve uygulaması ekonomiktir. Müze ziyaretçisi rehberlik hizmet alımında ödenen 

ekstra ücretler alınmayacaktır. 

 Kişisel ilgiye göre isteğe göre kullanım imkanı yaratmaktadır. 

 Müzeler arası rekabet üstünlüğü kazandıracak, sürdürülebilir çalışmadır.  

 Daha sonra geliştirilecek yazılım programlarına ve inovasyon çalışmalarına ilham verecektir. 

 Müzenin eğitim ve erişilebilirlik hedefleri, stratejileri ve kültürüyle örtüşmektedir. 

 Müze yönetimi tarafından yazılım kolayca yenilenebilir. 

 Eserlerle ilgili bilgiyi aktaran sunumu; sonsuz yenileme ve düzeltme imkanı vardır. 

 

      Fırsatlar 

 Müze binası içinde ve dışında eğitim imkanı sunmaktadır.  

 Bilgiye kolay ve uygun erişilebilirlik sağlayacaktır. 

 Kültürel mirasa ve tarihin aktarımına odaklanan bu proje büyük sermaye yatırımı 

gerektirmemektedir. 

 Dezavantajlıların müzeden kolayca faydalanmasına açıktır. 

 Proje müzelerde sunulan hizmettin kalitesini geliştirerek, yaygın kullanım alanı yaratacaktır. 
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 Eserleri tanıtma ve uygulama sürecinin öncülüğünü yapar. 

 Projeyi ziyaretçiye uygulama aşamasında ekstra para, kadro ve donanım gibi kaynaklar 

gerektirmez. 

 Müze ve ziyaretçi açısından kullanımı kolay ve fayda sağlaması açısından önemlidir. 

 Geliştirilecek yazılım programları, her müze de bulunan eserlere göre müzeler tarafından 

farklı olarak hazırlanacaktır. 

 Değişen müze sergileri için işaret diline yönelik anlatım dili yeniden hazırlanarak green-box 

ortamında çekilip, tekrar yüklenecektir. 

 Müze eğitim etkinliklerinde geri bildirim istediğimiz ziyaretçi grubu içine işitme engelliler de 

yer alacaktır. 

 İşitme engellilerin eserlerle kendilerini özdeşleştirebilecekleri ortak gereçlere hitap eder. 

Onlara ilham vermemiz çok daha kolay olur. 

 Müzeler için yeni bir ürün ve yeni hizmet alanı yaratmasıyla müzeler arası rekabeti 

artıracaktır. Rekabette her müze kendine özel sunum tekniği geliştirecektir.  

 Başka ziyaretçilerin bu uygulamadan rahatsız olma ve onların zamanını alma gibi sorunlar 

yaratmamaktadır. 

 

Zayıf Yönler 
 Gelecekte yeni yazılım ve enformasyonun gelişmesi ile yeni dijital eğitim süreçleri 

yaratılacaktır. 

 İşitsel engellilerin kullanacağı uygulama ilerde yeni ürünler, yeni teknik bilgiler ile yeniden 

farklı dijital sunumlar değişebilir. 

 İlerde müze ziyaretçilerine yönelik enformasyonunu iletebilecek yeni sunum teknikleri ortaya 

çıkabilir. 

 

Tehditler ve Zorluklar 
 Tehditler yoktur. 

 Başarısızlık olasılığı yoktur. 

 Başkalarını ve eserleri olumsuz etkileme hareketi yoktur.  
 

           3.3. Proje Özgünlük 
             Engelsiz, erişilebilir müze çalışmaları kapsamında; müzelerdeki eserlerin, müzelerdeki 

bilgi panolarının, broşürlerin ve müze haritalarının yönlendirme panoları, qr kodlar ile ceplerine 

veya Ipad’lerine inen programlar ile konum belirleme programlarında olduğu gibi müzelerin 

rahatça gezebilmelerine yönelik teknoloji destekli programlarla geliştirilmiştir.  
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            Uluslararası müzeler birliği ICOM müze tanımında; herkesin kullanımına açık erişilebilir 

müze tanımı yer almaktadır. Projemiz, işitme engelli ziyaretçilere yönelik çalışmaların artması, 

müzelerin hizmet kalitesi açısından işitme engellilerin rahatça kullanımına uygun düzeye 

getirilmesi tüm müzelere örnek olacaktır. Engelsiz müze projeleri günden güne geliştirilmelidir. 

Projelerin sürdürülebilirliği ve uygulanabilirliği oldukça önemlidir. Bu bağlamda proje ekimiz bir 

ilki gerçekleştirerek kalıcılığı sağlamak ve yaygınlaştırmak adına tüm müzelere örnek olacaktır. 

Engelsiz müze projeleri günden güne geliştirilmelidir. Projemiz müze rehber sistemlerini AR 

teknolojilerini kullanarak konumlandırmakla kalmamakla birlikte, diğer müze rehber sistemlerine 

göre ayrıca bir donanım kullanmak gerekmediği için ekonomik olarak avantaj sağlamaktadır. 

         Projemizde en önemli detaylardan biri, müze uygulamasının ziyaretçinin telefonuna ücretsiz 

olarak indirilebilmesidir. Bildirim kullanarak, ziyaretçi ile ilan iletişimini devam ettirme şansı 

tanımaktadır. Projemiz, bizlere ziyaretçilerin e-mail bilgilerini edinerek işitme engelli bireylerle 

daha sonraki zaman diliminde de mailing iletişimi kurma şansını tanımaktadır. Projemizin AR 

modülü sayesinde, işaret dilini takip ederken müze objelerini de gözden kaçırmamaktayız.  

 

          Sonuç ve Değerlendirme 
             İşitme engelli bireylerin hayatın her alanında, fırsat eşitliği kapsamında gelenek- 

göreneklerini, tarihlerini ve kültürlerini daha yakından tanıyabilmelerini sağlayacak olan 

müzelerdeki ziyaretleri, teknolojik etmenlerin hayatımızda büyük yer etmesi ile kaçınılmaz bir hal 

almıştır. Bu kapsamda bu dezavantajlı ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için projemizin 

gerçekleşme amacı ile de doğru orantılı olan değişken, ileriye dönük beceriler geliştirecektir. 

Oluşturulan projeler kapsamında dezavantaj olarak görülen engellerin topluma kazandırılması ve 

eğitim hakkının kaldırılması kaçınılmaz olup, engelli ziyaretçilerin öğrenme etkinliklerini 

hızlandırmak ve kolaylaştırmak en büyük gayemizdir. Bu ziyaretçilerin müzemizde kendilerini 

daha rahat hissedecekleri ve teknolojiyi kullanarak görsellik dışında duyulara da hitap etmesiyle 

tüm engeller ortadan kalkacak, eserlerden anlam çıkarmada diğer kişilere ihtiyaç duymayacaktır.  

İşitme engelli ziyaretçileri, özel uygun ziyaret saatleri ve günler seçerek istedikleri eserle ilgili özel 

aktarım alabileceklerdir. Çevreleriyle paylaştıkları hisleri ve deneyimlerini daha çok kişiye 

aktarma sayesinde onlara ulaşma şansı yakalayacak, eksikliklerini hissettikleri iletişim duygusunu, 

en çok ilgi duydukları teknolojiyle sentezlemelerine olanak sağlayarak ilerleyişlerine bizler de 

tanıklık etmiş olacağız. Bu proje ile engelli bireylerin bilgiye ulaşma hakkına katkı sağlamak 

amacıyla müze deneyimi üzerinden müze eğitimlerine katılma olanağı sağlayacaklardır. 

Geliştirilen bu yenilikçi proje ile dezavantajlı grupta yer alan işitme engelliler için müze 

deneyimini geliştirerek paylaşımı artıracaktır. İleride geliştirilecek müze ziyaretçi deneyimlerinde 

de aktif rol almalarını sağlayacaktır. ‘’Müzeler hepimizindir. Müzelerin iletişim ve eğitim kapıları 

herkese açıktır.’’ 
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