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ÖNSÖZ 

2013 yılında Dünyada engellilik ve evrensel tasarım kavramları konuşulmaya ve çalışılmaya devam ederken 

ülkemizde engellilik hala anlaşılamayan, kavram tartışmasına boğulan, önceliği hiçbir zaman alamamış bir kavram 

olarak görülmekte idi. Bu noktada UKEM, (ulaşılabilir kentler engelsiz mekanlar hareketi) , öncelik verilemeyen bu 

konuyu duyurmak amacıyla bir ortak ses yükseltme, eyleme geçme ve başkaldırı hareketi olarak doğmuştur. Hem 

de küçücük zayıf bir ses iken mimarlık öğrencilerinin kurduğu ‘’KESİT’’ dergisinin desteğiyle yüksek sesle 

konuşmaya başlamıştır. Sesimizi ilk duyan kesit dergisi editörü Sinan Biçer’e UKEM ailesi olarak minnettarız.  

Harekete destek veren üniversiteler, sivil toplum örgütleri, engelli dernekleri, meslek odaları ve tüm kuruluşlar ile 

gittikçe büyüyen bir ses oldu. Ukem’in başlattığı bu hareketin bilimsel ayağı olan sempozyumları ise 2 yılda bir 

yapmayı hedefleyerek yola çıkıldı. Bu noktada bilimsel yolculuğumuzu cesaretlendiren Prof. Dr. Ahmet Alkan 

hocamıza da şükranlarımızı sunuyoruz ve ne mutlu ki bu sene 2020 yılı Kasım ayının 19’unda 4.sünü 

gerçekleştirdik. Bunun gururu ve sevincini yaşıyoruz. Ukem’in büyüme ve gelişme yolculuğuna ilk olarak 2013 

yılında ilk sempozyumu yaptığımızda şu cümlelerle yola çıkmıştık;  

Günümüzde “engelli” kavramı, anlamı ve içeriği tanımlanamayan sadece belirli gruplara verilen bir isim 

olarak kullanılmaktadır. Halbuki, sadece kalıcı ve görünür bedensel yetersizliklerin engelli statüsünde 

değerlendirilmesi, kentsel düzenlemelerin yetersizliği ve tüm bireylere eşitlikçi yaklaşılmaması, tüm kent 

halkını zaman zaman engelli kılmaktadır. Bu bağlamda, kentsel ve mimari ölçekte yapılan yanlış ve bilinçsiz 

düzenlemeler ile engelsiz bireyler bile "engellileştirilmektedir". Özellikle söylemesi zor olan bu kavramı 

seçtik ki önemli olan kavram değil insan hakları ve yaşam hakkıdır. 

Sempozyumun manifestosu; anlam ve içerik tartışmasına son vererek, engelli engelsiz ayırımı yapmadan, 

kentin ve mekanların nasıl erişilebilir olacağını tartışmaya açmak ve yaşanılabilir kentler kavramını 

hedeflemektir…demiştik. 

Bir diğer manifestomuzda,  

“Engelliler olmadan engelliler için çalışma yapmanın bir anlamının olmayacağı” idi. 

İşte bu bilinçle, engelli engelsiz tüm bireylerin ortak katılımı ile sempozyumları gerçekleştirdik. Bu bağlamda her 

etkinliğimize başta Konya Mimarlar odası olmak üzere, tüm kurumlar destek vermiştir. Engelli dernekleri, Özel eğitim 

okulları, Akademisyenler, yerel yöneticiler , karar mekanizmaları olan kurumlar, öğrenciler ve kentliler katılmış, ortak 

bir buluşma noktası ve çözüm platformu olması sağlanmıştır.  

2016 yılında 2.sempozyum ile yolculuğuna devam eden UKEM, bu ortak platformun gücüne dayanarak 

sempozyumun temasını ‘’kentli hakları ve herkes için tasarım’’ olarak belirlemiştir. Oturumların içerisinde dernek 

başkanları, engelli öğrenciler ve yerel yöneticilere yer vererek, bilimsel kavramların topluma nasıl aktarıldığı konuları 

da tartışmaya açılmış oldu. Bilimsel ortamın yanı sıra, geziler ve gala yemekleri ile bu ortak platformun sorunları 

ortak çözmesine de destek olmaya çalışıldı. Üretilen her bilgiyi yerel yöneticilere ileterek bu sayede kentimizdeki 

engelsiz uygulamaların arttığı ve çalışmalarımızın sonuç verdiği de deneyimlenmiş oldu. 

2018 yılında 3.sempozyumun sadece bildiri sunmakla kalmayıp, eylemsel bir dönüşüme uğraması gerektiği de 

düşünüldüğü için, panel ve çalıştay formatında bir etkinlik düzenlendi. Kentsel planlamadan iç mimarlığa, endüstri 

ürünleri tasarımından fotoğrafçılığa, kültürel miras ve korumadan sinema alanına kadar 9 farklı disiplinde atölye 

çalışmaları yapıldı. Çok değerli bilim insanlarının katılımı ile öğrenciler kente evrensel tasarım kavramını anlatarak 

projeler üretti. 3 gün süren çalıştayın sonuç ürünleri yine kurumlara iletildi ve uygulamaya geçilmesi talep edildi.  



Bugün, 2020 yılında hiç de tahmin etmediğimiz bir bağlamda hiç de planlamadığımız bir ortamda 4. Sempozyumu 

yapıldı. Ukem yolculuğuna sanal ortamda, online bir zeminde, çevrimiçi bağlantılarla ve ekrandan temaslar kurarak 

devam etti. Bu ekran arkasında olunca yürüyemediğimizin, göremediğimizin ya da duyamadığımızın hiçbir önemi 

kalmadı, bizi buluşturan tek kavram, çalışmaya ve üretmeye olan inancımız, hayatın devam etmesi gerektiği ve 

birde internet bağlantısının varlığı… işte bu değişen ortamda, erişim engelli olmak gibi yeni bir kavram daha türemiş 

bulunmakta…farklı iletişim ortamlarında da yine tüm paydaşları buluşturabilen tek sempozyum olabilmenin 

gururunu yaşamaktayız. 

Sonuç olarak engellenmek hepimizin her zaman karşısına çıkabilecek ve hayatımızda hep olacak bir kavram. 

Sadece zamanla şekil ve boyut değiştirmekte. Değişmeyen şey ise insan olmamız ve daha iyi bir hayatı hak ediyor 

olmamız. Biz mimarlar, plancılar ve bu sempozyumun tüm paydaşları, işte bu daha iyi hayatı sağlayan ortamları 

üretmekle sorumluyuz. Bu bilinçle umuyorum ki Ukem yolculuğuna daha nice seneler devam edecektir.  

Sempozyum ve sonucunda üretilen bildiri kitabı UKEM in yolculuğunun 2020 yılına düşürdüğü imzadır. Emeği 

geçen tüm organizasyon ekibine ve katkı veren bildiri yazarlarına sonsuz teşekkürler.  
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ÖZET 

Mekânlara engelli bireylerin erişimi hakkında çok sayıda çalışma ve uygulama olmasına karşın, bu 

bağlamda görme engelli bireylerin müzeye erişimi sorun, müze sergilerinin genellikle görme duyusu odağında 

hazırlanmasından ötürü ayrıcalıklı bir konuyu oluşturmaktadır. Görme engelliler müzelerden yararlanamamakta, 

kamu yararına olan mekân bütün toplumu kapsama özelliğini yitirmektedir. Ötekileştirme ile en iyi mücadele 

edilebilme potansiyeli olan müzenin, herkes tarafından erişilebilirliği, eşitlikçi toplumun gerekliliklerindendir. Bu 

doğrultuda, erişilebilir tasarımın odağında eser veya sergilenen objelerin farklı duyularla algılanabilmesini sağlamak 

öncelik taşımaktadır. 

Araştırma, bu bağlamda yapılacak düzenlemeleri ortaya koymak ve İstanbul’un en çok tercih edilen 

müzelerini kriterler doğrultusunda değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Metin boyunca bütün uygulamalar 

açıklanmakla birlikte, teknoloji kullanımı odağa alınmıştır. İki aşamada gerçekleştirilen çalışmada; önce konu 

hakkında literatür taraması yapılmış; düzenlemeler sınıflandırılarak örnekler verilmiş; ikinci aşamada seçilen 

mekânlar ve anket verileri analiz edilerek sonuç kısmında müzelerin bu hususta geliştirilebilmesi noktasında 

yorumlar yapılmıştır. 

Görme engellilerin müzeye erişimi için ikisi de eş önemde olan, mekânın fiziksel erişilebilirliği ve sergilenen 

objelerin zihinsel erişilebilirliğini sağlamak şarttır. Bilişsel erişimin sağlanması için yapılan uygulamalar sergilenen 

objenin türüne göre farklı gereklilikler ve kısıtlamaları içerir. Çalışma kapsamında yapılan saha gezileri ve müze 

yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda, konu hakkında hassasiyet ve bilinç olmasına karşın, incelenen 

müzelerin görme engelli bireyler için erişilebilir özellikler taşımadığı, yapılan çalışmaların yetersiz kaldığı 

belirlenmiştir. Literatür taraması ve engelli bireylerle yapılan anket sonucunda, müzelerde bulunan eserleri 

betimleyen teknolojik cihazların geliştirilmesi, eserlerin dokunulabilir replikalarının yapılması gerektiği tespit 

edilmiştir. Görme engellilerin müze erişimi refakatçı eşliğinde yapılan ziyaretler ve belirli zamanlarda düzenlenen 

özel turlar olmaktan çıkarak, kapsayıcı bir yaklaşımla yeniden ele alınmalı ve gerekli adımlar atılmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Engelsiz müze tasarımı, Erişilebilirlik, Müze deneyimi, Kullanıcı odaklı tasarım 

 

A STUDY ABOUT IMPROVING MUSEUM EXPERIENCE OF VISUALLY IMPAIRED   

ABSTRACT 

Although numerous studies and applications were conducted about the accessibility of museums for 

persons with disabilities, the problem of access of museums for persons with visual impairment is a special topic 

due to ocular centerality of conventional museums.  For this reason, visually impaired individuals cannot benefit 

from the exhibitions, hence the space loses its quality of inclusion the whole society. An arrangement to facilitate 

the access of everybody to the museum space, which has the potential to fight against marginalization, is an 

obligation of an egalitarian society. In order to eliminate this design problem, one has to question how to create new 

ways of experiencing the exhibited artifacts with different senses. 
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The aim of the research is to reveal the arrangements to be made in this context and to determine the 

accesibility of the most preferred museums in Istanbul according to criterias determined, focusing on use of the 

technology. The study has two stages: Firstly, a literature review was conducted on the subject and the 

arrangements made were classified and example are given for each.  In the second stage, a proposal was made 

for the development of museums in this regard by examining the practices in the light of field studies and survey 

results. 

Museums, in terms of the visually impaired visitors, contain two types of problems: physical accessibility 

of the space and the mental accessibility of the objects on display. The cognitive acquisition of the displayed objects 

is equally important as the physical conditions the space has to provide. It is necessary to make two arrangements 

for visually impaired individuals to benefit. The cognitional accessibility has certain limits and requirements 

according to type of the object exposed. As a result of the study based on field observations and conversation with 

museum staff, it can be said that there is a certain conciousness and comprehension regarding the subject. 

However the applications in the museums are far from being sufficient. Based on the literature review and survey 

conducted, one can conclude that technological devices depicting the works, where tactile replicas of the works 

should be used in the museums. Access to the museum for the visually impaired will be provided with accompanying 

information and should be reconsidered with an inclusive approach and discarding the visits with the help of guide 

or organized special tours. 

Keywords: Unobstructed museum design, Accessibility, Museum experience, User-centered design 

 

1. GİRİŞ  

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Ulusal Engelli Veri Tabanı’ndaki kayıtlara göre, 

Türkiye’deki nüfusun %11’i, yani 10 kişiden 1’i görme engellidir; veriler toplumun azımsanmayacak 

kadar büyük bir kesimine işaret etmektedir (URL 1). Ayrıca, az görebilen ve günlük aktiviteleri bu sebeple 

kısıtlanmış bireyler de bulunmaktadır (Ataman, 2006). 

Engellilerin toplum içinde ayrıştırılmaması, eşit haklara sahip olmaları, kentteki bütün 

olanaklardan yararlanabilmeleri hedeflenerek Avrupa Konseyi kararlarında konu ile ilgili yasal 

düzenlemeler yapılmıştır (Sabancı Üniversitesi, 2003). Duyarlılıkların hayata geçmesinde erişilebilir 

tasarım kararları rol oynar. Oliver ve Barnes’e göre, engelli olan kişiler değil; uygun şekilde 

tasarlanmayan mekânlardır (Oliver ve Barnes, 2010: 549-550). Müzeler gerekli düzenlemeler 

yapıldığında sosyal ayrıştırmanın önüne geçebilme ve toplumu bütünleştirme potansiyelini 

gerçekleştirebilmektedir (Sandell, 2003: 46).  

Görme duyusu baskın olan dünyanın bir yansıması olarak, müzelerin büyük çoğunluğunda diğer 

duyulara ait edinimler göz ardı edilerek koleksiyonlar görme duyusu tekilliğinde algılanan eserlerle 

oluşturulmuştur; “Dokunmak yasaktır.” ifadeleri durumu vurgulamaktadır (Pallasmaa, 2007, URL 2).  

Görme engellilerin müzelerden yararlanabilmesi daha kısıtlı ve zor oluşu kaçınılmazdır (Candlin, 2003: 

2). Problemin aşılması için dünyada 1970’lerden bugüne akademik çalışmalar ve uygulamalar 

yapılmaktadır (Buyurgan, 2009: 1171). 

Modernizmle müzecilikte yeni yaklaşımlar ortaya çıkmış; mekânı sanat eserlerinin sergilendiği 

donuk ve cansız depolar değil, etkinliklerin yapıldığı, sosyal etkileşimleri destekleyen ve ziyaretçi ile 

iletişim kuran yerler olarak değerlendirilmesi gündeme taşınmıştır (McGee ve Rosenberg, 2014). 
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Yaklaşım 21. yy’da sanatın kişisel deneyim sunması odağında ele alınması (Marsh, 2004, Balık, 2009: 

45), engelli bireylerin müze mekânı ve eserine erişilebilirliğinin sağlanması konseptlerini de içine alarak 

zenginleşmiştir  (Argyropoulos ve Kanari, 2015: 132). 

2. MÜZELERDE GÖRME ENGELLİLERE YÖNELİK UYGULAMALAR  

Her engel grubu erişilebilirlik için farklı mekânsal ve teknolojik düzenlemelere ihtiyaç 

duymaktadır. Müzelerde görme engellilerin erişimini sağlamak amaçlı çalışmalar; serginin diğer 

duyulara yönelik veriler sunmasını odağına alır, yazıların okunabilmesi kadar, mekân içi sirkülasyonun 

kolaylığını sağlamak da önem taşır (Mequita ve Carneiro, 2010: 381-382, Argrypolous ve Kanari 2015: 

133). 

2019 yılında Andy Warhol Museum hakkında çalışan araştırmacılar, görme engellilerin çoğunun 

görebilen yakınlarından destek alarak müze gezileri yaptıklarını belirterek (Asakawa ve diğ., 2019: 2) 

bağlamın en önemli problemini ortaya koymuşlardır. Görme engellilerin bağımsız gezi ziyaretleri 

gerçekleştirmeleri, müzenin rehber köpekleri veya işitsel cihazların kullanımı ile sağlanabilmektedir 

(Mequita ve Carneiro, 2010: 378, Asakawa ve diğ., 2019: 7). 

Müzede; az görebilen bireylerin mekânın kurgusunu ve sergideki yazıları iyi ayırt edebilmeleri 

için uygun görsel niteliklerde tasarımlar yapılması, (Mequita ve Carneiro, 2010: 377) görme engelli 

bireylerin sergi yazılarını ve broşürleri okuyabilmeleri için yazıların Braille alfabesinde kabartmalı olarak 

yazılması gerekir (Strechay ve Annis, 2014) (Bkz Tablo 1). 

Sergilenen nesnenin bilişsel algılanabilirliğini sağlamak üzere, nesneyi anlatan ve diğer 

duyularla algılanan materyaller üretilir. Zihinde objeye dair görsel imge oluşturması sebebiyle görme 

duyusunun en iyi alternatifi olan dokunma duyusuna hitap eden (Lacey ve Sathian, 2014) sergi eserleri 

veya eser replikaları kullanılır (Asakawa ve diğ. 2019: 2).  Tarihi önemi yüksek, kırılgan veya çok değerli 

eserlerin orijinaline dokunulması; bozulma ve yıpranmalara sebep verebilmesi, üç boyutlu veya iki 

boyutlu replikaların kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Müze ölçeğinde sergilenme imkanı olmayan 

eserlerin de dokunulabilen replikaları objeden ölçekli olarak üretilmekte ve kullanılmaktadır (Levent ve 

McRainey, 2014).  

Koklama duyusu, güçlü bir algı düzlemi yaratır ve kısa sürede duygusal durumu etkileme 

potansiyeli taşır; fakat müzede kokunun sergi öğesi olarak kullanımı diğer kokularla karışabilmesi, uzun 

süre dayanmaması dezavantajlarını içermektedir (Keller, 2014). 

Ayrıca, çağdaş sanat, kendi mantığı ve konsepti içinde erişilebilir sanat eserlerin üretimine 

zemin hazırlamıştır. Sanatta interaktif uygulamalar ve kişisel deneyimleri ön plana alınması, sanatçıların 

farklı duyularla algılanan eserler yaratması sonucunu beraberinde getirmektedir (Bacci ve Pavani, 

2014). Örneğin sanat sergilerinde kokunun sanat öğesi olarak kullanıldığı çalışmalar yapılmıştır 

(Dronbnick, 2014).  

Dünyanın birçok yerinde önemli müzeler, erişilebilir tasarımlar gerçekleştirmektedir. Aynı 

zamanda, müze türüne göre uygulamaların farklılaştığını, işitsel rehberlerin her müze türüne uygun 

olduğunun altını çizmek gerekir. Prado, Guggenheim, MOMA, Centre Pompidou, Louvre, Musée 

d’Orsay, Andy Warhol Museum, Washington’s National Gallery of Art, Warsaw National Museum’da; 
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daimi sergileri için sesli betimleme içeren mobil uygulamalar kullanılmaktadır (Jankowska ve diğ., 2017: 

114). Dokunma deneyimine yönelik materyal üretimi; arkeolojik eserler, heykeller, iki boyutlu görsel 

sanat eserleri ve enstalasyonlar içeren müzeler için uygundur; örneğin Louvre Müzesi’nde görme 

engelliler için eserlerin replikalarından oluşan dokunma galerisi bulunmaktadır (URL 3). Koklama 

deneyimi, müzelerde genellikle somut nesneleri tanımlama konusunda yardımcı olmaktadır. Brooklyn 

Art Museum görme engelli bireyler için sanat eserinin yapıldığı malzemelerin, (Stevenson, 2014) 

Chicago History Museum’da yerel endüstriyel ürünlerin koklanabildiği, American Museum of Natural 

History’de yağmur ormanları sergisinde ormana ait kokuların algılanmasına dayalı deneyimler 

sunulmaktadır (Stevenson, 2014). 

Engellilere yönelik düzenlenen atölye çalışmaları ve seminerler müzelerde erişilebilirlik 

açısından önemlidir. Newyork’taki MoMA’da (Modern Sanat Müzesi’nde), 2003’ten başlayarak ve 

2005’ten itibaren her ay, atölyeler ve sanat tarihi ile ilgili seminerlerin ve müzede dokunma deneyimi 

sunan turların gerçekleştiği özel programlar yapılmıştır (McGee ve Rosenberg, 2014). 

 
2.1. Görme Engellilerin Erişimi için Müzelerde Teknolojik Uygulamalar  

Müzelerin erişilebilirliğini arttırmak ve çok duyulu müze mekânı oluşturmak için dijital 

teknolojilerden yararlanılmaktadır.  Görme engelliler için uygulamalar, bireylerin müze içindeki 

sirkülasyonuna yardımcı olan ve eserin bilişsel olarak algılanmasını sağlayan teknolojiler olarak iki ayrı 

grupta incelenebilir (Vaz ve diğ., 2018: 566).  

Dokunma deneyimi sunan eserlerin üretimi için hacimsel objelerde 3D scanner ve 3D printing, iki 

boyutlu nesneler için 3D printing teknolojilerinden yararlanılarak replika ve rölyefler üretilebilmektedir 

(Quero ve diğ., 2018: 346, Argyropoulos ve Kanari, 2015:132). 

Cross-model interaction, birden fazla duyudan alınan verinin bilişsel olarak tek bir nesneyi 

anlatacak şekilde zihinde birleştirilmesidir (Byran ve Kinns, 2015: 2). Dokunma ve işitme duyusunun 

eşzamanlı kullanımı daha etkili bilişsel algılamaya zemin oluşturarak (Bacci ve Pavani, 2014) ve 

erişilebilirlik açısından önemli taşımaktadır. Örneğin; Roberto Vaz ve ekibi, Portekiz’deki bir maden 

müzesinde bireylerin malzeme örneklerine dokunup eline alarak inceleyebildiği, dokunmayı algılayan 

sensörler yardımıyla ses dosyalarının çalıştığı özel sistemi geliştirmiştir. Benzer şekilde Tooteko, görme 

engelli kişilerin mekanizma için üretilmiş yüzük vasıtasıyla kilise cephelerine dokunması ve ilgili ses 

dosyasının başlatılması prensibi ile çalışmaktadır (Vaz ve diğ., 2018: 563). Luis Cavazos Quero ve ekibi, 

güzel sanatlar müzesindeki tabloların 2 boyutlu dokunsal rölyeflerini işitsel deneyimle birleştiren prototip 

geliştirmişlerdir (Quero ve diğ., 2018: 346). 

Engellilerin tek başlarına ve yardım almadan müze ziyaretleri yapabilmeleri için sesli rehber, mobil 

uygulama ve sensörlü bastondan yararlanılmaktadır. Sesli müze rehberleri, görme engelli bireylerin 

müze deneyimlerinin önemli bileşenlerindendir. Rehber ve mobil uygulamalar mekânın farklı yerlerine 

yerleştirilen bluetooth sinyalleri yayan aygıtlarla bireyin mekânın neresinde olduğunu anlayarak (sağa 

dönün, sola dönün gibi komutlarla) sesli yol tarifi verirler ve konumdaki eseri sesli olarak betimlerler 
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(Jankowska ve diğ. 2017: 115).  Asakawa ve ekibi, kullanıcının hareketlerine duyarlı çalışarak 

navigasyon ve sanat eserini algılama modları arasında geçiş yapan müze rehberi geliştirmişlerdir. 

Uygulamalarda sinyallerin hassasiyeti mekân içindeki konumu net olarak vereceği için çok önemlidir 

(Asakawa ve diğ., 2019: 4). 

Müze erişilebilirliğini sağlayan teknolojik cihazlar yapılırken, uzmanlar genelde katılımcı tasarım 

ilkelerinden hareketle; engelli bireylerin üretilen prototipleri denemesi ve alınan geri bildirimlerle eksik 

kalan noktaları belirlenmesi ve sistem geliştirilmesi yoluyla çalışırlar. 

3. ALAN ARAŞTIRMALARI VE ANKET ÇALIŞMASI IŞIĞINDA SEÇİLEN MÜZELERİN 

ERİŞİLEBİLİRLİĞİ  

Çalışmada, İstanbul’da en çok gezilen 6 müzenin erişilebilirliğini değerlendirmek üzere Susana 

Vasconcelos Mesquita ve Maria João Carneiro tarafından yazılan Accessibility of European Museums 

to Visitors With Visual Impairments başlıklı yazıda belirlenen kriterler baz alınmıştır (Bkz Tablo 1). 

Kriterler bilişsel ve fiziksel erişilebilirlik olarak ikiye ayrılmış; fiziksel boyuttakiler mekân kurgusu, görsel 

okunabilirliği kapsarken, zihinsel boyuttakiler eserin algılanabilirliğine yönelik hazırlanmıştır (Mesquita 

ve Carneio, 2016: 380). 

Çalışma sonucu; seçilen mekânlardan hiçbirinin kriterlerin tümünü sağlamadığı gibi çoğunun da 

çok azına cevap verdiği belirlenmiştir. Örneğin; sesli betimleme sadece Rahmi Koç Müzesi ve Pera 

Müzesi’nde varken, görsel ve 3 boyutlu çok sayıda eser içeren Arkeoloji Müzesi’ndeki işitsel rehber, 

görme engellilere yönelik betimleme ve yol tarifi özelliği içermemektedir. Tarihi bina olan Topkapı Sarayı, 

Yerebatan Sarnıcı ve Arkeoloji Müzeleri, mekânın fiziksel olarak değişimi koruma açısından bazı 

kısıtlamalar içerdiği için sağlanamamıştır.  

Topkapı Sarayı’nda, kot farkı olan mekânlar arasındaki rampaların tutamaçsız olması, kot farkı 

olan yerlerde rampa bulunmaması fiziksel yetersizlikleri bulunmaktadır. Müze yetkilileriyle yapılan kısa 

görüşme sonucu, incelenen diğer müzelerdekine benzer şekilde eserleri anlatacak ve betimleyecek 

uygulamanın olmadığı öğrenilmiştir.  

     

Şekil 1.Topkapı Sarayı giriş kısımı ve sonradan ilave edilen rampalar 

    Arkeoloji Müzesi’ndeki gezi sırasında, eserlere ait bilgi veren karekodların çalışmadığı, görme engelli 

bireyler için tasarlanmış sesli cihazlar kullanılmadığı ve mevcut sesli rehberin müzede bulunan sınırlı 
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sayıda eser hakkında bilgi verdiği belirlenmiştir. Sergi yazılarının okunabilir, yönlendirme tabelalarının 

anlaşılır olmadığı ve kolay görünen yüzeylerde bulunmadığı yapılan gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 2.Arkeoloji Müzesi Tarihi eserleri ve eser yazıları (Yapı Yazıtları) 

Rahmi Koç Müzesi’nde, mekânlar arası geçişlerde rampa ve tutamaç olması hem fiziksel engelli 

hem de görme engelli bireylerin mekâna girişini kolaylaştırmaktadır. Müzenin içinde bireylerin çarpma 

olasılıklarına karşı cam kapı bulunmamaktadır. Zeminin düz oluşu, mekân kurgusunun rasyonelliği 

erişilebilir müze deneyimi açısından olumlu olsa da, zeminde kılavuz izler bulunmaması, sirkülasyon 

alanlarının dar olması eksiklikleri vardır. Rahmi Koç Müzesi’nin çalışma bağlamında öne çıkan özelliği, 

görme engellilere bazı eserlerin dokunma deneyimi ile algılanabildiği randevulu ve personel eşliğinde 

gerçekleşen özel turlar düzenlenmesidir. Müze yerleşimindeki trafik ışıklarında Braille alfabesi 

kullanılmaktadır. 

Sakıp Sabancı Müzesi, bu bağlamda, az görebilen bireyler için yazıların okunabilir olması ile 

öne çıkmaktadır.   

 

Şekil 3. Rahmi Koç Müzesi’nde eserler sirkülasyon alanını kısıtlamaktadır. 

Şekil 4. Sakıp Sabancı Müzesi’nde Tarihi Eserlerin replikaları üretilerek dokunma deneyimi sağlanma potansiyeli 
taşımaktadır. 
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Tablo 3. İstanbul’da Yer Alan Müzelerin Görme Engellilerin Ziyaretini Kolaylaştıran Uygulamalar 

 

 

Pera Müzesi’nde Oryantalist Resim bölümünde belirli tabloların sesli cihaz veya karekod 

uygulaması kullanılarak genel bilgiler edinilmektedir, fakat uygulamaların betimleme özelliği 

bulunmamaktadır. Pera Müzesi’nde zeminin düz ve eserlerde kullanılan aydınlatmaların yeterli oluşu 

erişilebilirliğe olumlu yönde katkı sağlamaktadır. 

Yerebatan Sarnıcı’nda görme engellilere yönelik hiçbir düzenleme yapılmamıştır, mekânın 

nemli oluşu sebebiyle engelli bireylerin düşmesine sebep verebilecek durumdadır. 

Çalışma kapsamında Eğitimde Görme Engelliler Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi 

Engelli Birimi desteği ile yapılan anket, açık uçlu altı sorudan oluşmaktadır. Sorular konu hakkındaki 

problemleri ve teknoloji yoluyla çözüm önerilerini belirlemek üzere hazırlanmıştır: 

1. Müzelere tek başınıza mı tanıdığınız biriyle mi gidiyorsunuz? 

2. Sizce İstanbul'daki en erişilebilir müze hangisidir? Hangi özelliklerine göre seçtiğinizi kısaca 

açıklayabilir misiniz? 

3. Müze gezerken yaşadığınız en büyük sıkıntı nedir? 
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4. Bu sıkıntının aşılması için ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Teknoloji bu problemin 

çözümünde nasıl yardımcı olabilir? 

5. Günlük hayatta erişilebilirlik için hangi uygulamayı kullanıyorsunuz? Bu uygulama müze 

ziyaretinde size yardımcı oluyor mu? 

6. Müzelerde erişilebilirlik için yapılmış bir mobil uygulama hangi fonksiyonları içermelidir? 

Anket öncelikle değerlendirilmede kullanılan müzelere göre hazırlanmıştır; fakat daha sonra diğer 

illerde yaşayan ve müzeleri gezmemiş olan katılımcıları da kapsamak adına, İstanbul’daki müzelere ait 

özel sorular anketten kaldırılmıştır. Çıkan sonuçların en önemlisi, katılımcıların tamamının müzeye 

ziyaretlerini tek başlarına değil, tanıdıkları ile gerçekleştirmeleridir. 

Katılımcılardan biri, planın avluyu çeviren koridor boyunca uzanan ve belirgin olarak birbirinden 

ayrılmış mekânlardan oluşması sebebiyle sirkülasyon kolaylığı sağlayan ve en erişebilir müzenin 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi olduğunu ifade etmiştir. Az görebilen birey, mekân içerisindeki 

camekanların müze gezisi sırasında kendisine problem yarattığını ifade etmiştir. Ulucanlar Müzesi’nde 

ise çalışanların konu hakkında özel eğitime tâbi tutulmamış olmalarına rağmen, engelli bireylere yardım 

konusunda istekli oldukları ve görme engellilerin koluna girerek bütün detayları ile sergi ve eserleri 

açıkladıkları ifade edilmiştir. Soruya verilen cevaplar arasında “Aslında gittiğim müzelerin hiçbirini görme 

engelli açısından erişilebilir bulmuyorum.” ifadesi, konu hakkındaki eksiklikleri ve hayal kırıklıklarını 

göstermektedir. 

Katılımcıların tamamı, müze gezerken yaşanılan en büyük sıkıntının sesli betimleme 

uygulamalarının eksikliği olduğu noktasında hemfikirdirler. Sorunun çözümünün teknolojinin yardımcı 

olacağı; kullan at kulaklıklar, metin dosyalarını ses dosyasına çeviren yazılım ve QR kodlu sistem ile 

çözülebileceğini söylemişlerdir. Katılımcılardan biri, QR kodun flaşlı fotoğraf çekiminin eserlere vereceği 

zarardan ötürü endişelerini dile getirmiştir; fakat bu okuyucular flaş ile çalışmadığı için bu endişeleri 

yersizdir. Beşinci soruda katılımcılar günlük hayatta erişilebilir uygulama kullanmadıklarını ve 

kullandıkları uygulamaların da müze deneyiminde yararlanmadıklarını ifade etmişlerdir. Buradan 

müzelerde engelsiz mobil uygulamaların kullanımında eksiklik olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca az 

görebilen katılımcılardan biri camekan içindeki nesnelerde yansıma olduğu ve ayırt edilmede zorluk 

yaşandığını ifade etmiştir. 

Müzede erişilebilirlik için kullanılan teknolojik uygulamaların; yer tarifi vermesi, betimleme yapması 

ve kapsamlı bilgi sunması işlevlerini yerine getirmesi beklenmektedir.  Anket katılımcılarından birinin 

dokunma deneyimini küçük yaştaki görme engelli bireyler için uygun olduğunu ve hijyen sebebiyle 

güvenli olmadığını söylemesi, teknolojik uygulamaların ön planda tutulması gerektiğine olan inancını 

vurgularken, bir başka katılımcı da sesli betimlemelerin diğer ziyaretçileri rahatsız etmemesi gerektiğini 

dile getirmiştir. Ankette konu hakkında edinilen diğer bir veri de görme engellilere yönelik nesne 

algılayan ve betimleyen özel uygulamaların da geliştirilip kullanılmakta olduğudur. 
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4. SONUÇ  

İncelenen müzelerin bütün kriterleri sağlamak bir yana, Braille alfabesinde yazılar, kılavuz izler, 

sesli betimleme temel kriterlerini bile sağlamaktan uzak oldukları belirlenmiştir; bulgular Türkiye’nin en 

yüksek nüfuslu kenti olan İstanbul’da çok gezilen müzelerin dahi görme engelliler için erişilebilir 

olmadığına işaret etmektedir. Anket bulguları ve müze yetkilileri ile yapılan görüşmeler argümanı 

desteklemektedir. Yine de, bazı müzelerde özel turların düzenlenmesi ve sesli rehber uygulamaları 

kullanılması umut verici çalışmalardır.  

Engellilere yönelik erişilebilirlik pratiklerinde, erişilebilirliğin özel zaman veya galeri tahsisi ile 

kısıtlanması çok düşülen bir hatadır. Bu tür yaklaşımlar iyi niyetli olsa da toplumsal ötekileşmeye sebep 

olduğundan tercih edilmemelidir. 

Görme engelli bireylerin müze erişiminde gezinin başka birine bağlı olması sorununun aşılması; 

için yer tarifi veren sistemlerin yanı sıra müze mekânının sade bir kurguda olması, sirkülasyonun tek bir 

hatta ve yönde kurulması da katkı sağlamaktadır. 

İncelenen müzelerden Arkeoloji Müzesi, Yerebatan Sarnıcı ve Topkapı Sarayı tarihi yapı olmaları 

fiziksel erişilebilirlik konusunda bazı kısıtlar doğurur; fakat restorasyon alanın sınırları içinde ve tarihi 

özelliklere saygı göstererek mekânlara bazı erişilebilir müdahaleler yapılması elbette ki mümkündür ve 

gerekmektedir.  

İncelenen müzelerin özellikle, eserlerin bilişsel algısı noktasında yetersiz kaldığı anlaşılmıştır; bu 

durum engelli ziyaretinin sergi hakkında bilgi veren müze personeli veya rehbere bağımlı olmasına 

sebep olur.  Eserlerin erişimi, çok duyulu algılama zeminin kurulmasına bağlıdır. Bu noktada her müze 

türüne göre farklı erişilebilir düzenlemeler yapılmalıdır. Örneğin; Arkeoloji Müzesi’nde, görsel ve 

hacimsel tarihi objeler içerdiği için dokunma deneyimi sunan ve işitsel verilerle desteklenmiş replikaların 

üretilmesi yerinde bir çözüm olacaktır.  

Kayseri’de bulunan Selçuklu Uygarlığı Müzesi erişilebilir müze uygulamalarına iyi bir örnektir. 

Görme engelliler için Braille Alfabesi kullanılırken, kılavuz izler ve tüm eserlerin dokunulabilen replikaları 

bulunmaktadır.  

İncelenen müzelerin görme engelliler açısından erişilebilir olmasında ankete katılanların da 

vurguladığı üzere, betimsel bilgi veren özel işitsel rehberlerin her müzeye kazandırılması önemlidir. 

Kişisel olarak görüşülerek uygulanan ankette, bilgisayar öğretmeni olan birey, herkesin akıllı telefonu 

olduğu için QR kod ve text to speech (metin seslendirme) uygulamalarının telefonlara yüklenmesi, bütün 

müze eserlerinin QR kodlu olması, telefonu olmayan kişilere müzenin gerekli uygulamalar yüklü bir 

telefonu ödünç vermesi yoluyla kolaylıkla ve ekonomik olarak çözülebileceğini belirtmiştir. Böylece iki 

uygulama veya birbirine entegre çalışan tek uygulama sorunu çözmekte kullanılabilir. İşitsel rehberlerin 

ve uygulamaların diğer müze ziyaretçilerinin dikkatini dağıtmaması için müze yönetimi, ziyaretçilere tek 

kullanımlık kulaklık temin etmesi yerinde bir uygulama olacaktır. 
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Çağdaş sanatta yeni yaklaşımlar, herkesçe erişilebilir sanat eserleri üreterek müzenin yaşanan 

ve deneyimlenen mekân olmasını sağlamıştır. Mevcut eserin sonradan erişilebilirliğini sağlamaktaki 

zorluk, yeni sanat eserleri üretiminde deneyim ve algılar odağa alınarak aşılabilir. 

Katılımcılardan Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde özel bir eğitim verilmeyen fakat görme engellilere 

müze turunda destek olması istenen müze personelinin özverili çalışmaları, mekânın erişilebilirliğine 

katkısı olduğu bilgisi edinilmiştir. Konu hakkında yapılan çalışmalarda istek ve azmin engelleri aşmak 

konusunda ne kadar etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Müze yönetimi ve yetkililerin konuyu önemseyip 

gerekli müdahaleleri engelliler ile birlikte çalışarak gerçekleştirmeleri umut edilmektedir. Erişilebilirlik 

mevzusu kurumların inisiyatifine bırakılmamalı ve devlet kurumlarınca tek elden denetlenerek 

sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. 
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