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 Özet 
 Kend�n�z� herkese yabancı h�ssett�ğ�n�z b�r yerde h�ssed�n. Hatta bu yerde s�ze gar�p gözlerle bakılıyor, k�mse s�z� anlamıyor, d�l�n�z� b�lm�yor oysa

anlatmak �sted�ğ�n�z ne çok şey var. Ne kadar çok �sterd�n�z herkesle �let�ş�m kurab�lmey� herkes g�b�. Fakat özel durumunuz buna müsaade
etm�yor. Hep den�yorsunuz ama b�r türlü �let�ş�m kuramıyorsunuz çünkü s�z onların d�l�n� konuşamıyorsunuz onlar da s�z�n d�l�n�z� konuşamıyor.

Nasıl h�ssederd�n�z? Korku ? Üzüntü? End�şe? H�ssetsen�z b�le nasıl anlatacaksınız?

 B�z bu defa engell�lere a�t olduğunu gösteren engel �şaret� yer�ne onların d�l�nde onları anladığımızı ve yanlarında olduğumuzu göstermek �sted�k.

Bunu başarab�lmek ve ayı zamanda engell� b�reylere onları kabul ett�ğ�m�z� ve yanlarında olduğumuzu göstermek �ç�n alt alta gelecek şek�lde �k�
bölümden oluşan 16.32 l�k led tabelalar kullandık. Tabelaya �şaret d�l�nde s�z� sev�yoruz yazdık. Böylece hem engell� b�reylere toplumda onları fark

ett�ğ�m�z� ve onlar �ç�n b�r şeyler yapmaya hazır olduğumuzu göstermek ve onları desteklemek moral ve mot�vasyon vermey� amaçladık. Bu
tabelayı şeh�rdek� traf�k ışıklarının hemen alt kısmına görülecek şek�lde koyarak �nsanlarda merak duygusu uyandırarak bu �şaret�n anlamını

bulmaya anlamaya ve �şaret d�l�ne merak uyandırarak toplumu harekete geç�rmey� amaçladık. D�ğer yandan görme engell�ler �ç�n market restoran
g�b� alanlarda �ht�yaçlarına özgürce ulaşab�lmeler� �ç�n bra�l alfabes� kullanarak market raflarına ürün adı ve f�yat b�lg�s� yerleşt�rd�k ve b�r restoran

menüsü de hazırladık, bu menüde hem yemek �s�mler�n� hem de f�yatlarını bra�l alfabes�nde yazdık. Bununla da y�ne toplumumuzda engell�
b�reyler�n kend� d�ller�nde ve toplumumuzda b�r yerler� olduğunu hatırlatmak ve toplumsal b�r sağduyu ve hassas�yet gel�şt�rerek yaşamın her

alanında sağlanacak kolaylıklar �le �lg�l� toplumsal farkındalık yaratmayı hedefled�k.
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 Amaç
 İş�tme engell� b�reyler zaten konuşamadıkları �ç�n �ş�tme ve konuşma engell�ler, ama b�z�m �şaret d�l�n� konuşmamız �ç�n h�çb�r engel�m�z yok.

Toplumumuzda engell� b�reyler�n varlığını hatırlatmak �ç�n hep engel �şaretler� kullandık. Engeller�n� he kend�ler�ne hem de topluma hatırlattık. B�z
bu defa engell�lere a�t olduğunu gösteren engel �şaret� yer�ne onların d�l�nde onları anladığımızı ve yanlarında olduğumuzu göstermek �sted�k.

 Projem�z� �k� aşamadan oluşturduk ve görme engell� ve �ş�tme engell� b�reyler�n toplumdak� erler�ne d�kkat çekmek �sted�k. İlk olarak projem�z
kapsamında �ş�tme engell� b�reylere onların yanında olduğumuzu ve toplumumuzda b�r yer� olduğunu h�ssett�rmek ayrıca toplumun da onları
kabul konusunda toplumu harekete geç�rmek �ç�n hazırladığımız led tabelayı �k�ye bölerek b�r kısmına �şaret d�l�nde s�z� sev�yoruz yazdık d�ğer

kısmına da İng�l�zce olarak yalnız değ�ls�n�z yazdık. Böylece onları toplum olarak kabul ett�ğ�m�z�, önemsed�ğ�m�z� ve sevd�ğ�m�z� bel�rtmek �sted�k
aynı zamanda toplumda da b�r merak duygusu uyandırarak �şaret d�l�n� öğrenme ve yaygınlaştırmanın önem�ne d�kkat çekmek �sted�k.

D�ğer yandan görme engell� b�reyler�n de �ht�yaçlarına özgürce kavuşab�lecekler� b�r toplumsal alan yaratmak �ç�n market raflarında f�yat ve ürün
b�lg�ler�n� bra�l alfabes� �le 

 yazdık. Aynı zamanda yemek �s�mler� ve f�yat b�lg�s�n�n bra�l alfabes�nde yazıldığı b�r menü de hazırladık. Her �k� aşamada da amacımız engell�
b�reylere onları özel h�ssett�rmek ve onlarla �let�ş�m kurmak ve yaşadıkları zorluklarda yanlarında olduğumuzu h�ssett�rmey� hedefled�k ayrıca

toplumda da merak duygusu oluşturarak �şaret d�l�ne ve bra�l alfabes�ne d�kkat çekt�k. Toplumda �şaret d�l�n� ve bra�l alfabes� kullanımını
yaygınlaştırmayı hedefled�k.
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 G�r�ş
 Ülkem�zde engell� b�reyler�n yaşadığı en büyük sorunların �ç�nde �let�ş�m- �let�ş�ms�zl�kt�r. Engell�ler toplumla b�rl�kte yaşamak ve bütünleşmek
anlamında c�dd� sorunlar yaşamaktadır.
 Günümüz Türk�ye’s�nde engell� prof�l�n� �nceled�ğ�m�zde, engell�ler�n toplumla bütünleşmes� yönünde yoğun sorunlar yaşadıkları görülmekted�r.
Adlandırmadan başlayarak, yaşamın pek çok alanına yayılan sorunlar, her geçen gün kartopu g�b� büyüyerek, �ç�nden çıkılmaz b�r hale gelm�şt�r. Bu
durum engell� b�reyler�n, toplumla �şlevsel b�r bütünlük �ç�nde yaşamalarını da güçleşt�rmekted�r. Toplumun engell�y� anlamaması, paylaştıkları hayatın
�ç�nde onları fark etmemes�, engell�n�n de ön yargılı b�r tutumla “nasıl olsa önemsenm�yorum” dey�p, kend�n� topluma takd�m etmekten kaçınması,
�let�ş�m adına çok c�dd� b�r sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Sürekl� sorunlarla boğuşan, anlamlı çözümler üretemeyen özürlü b�reyler, kend�ler�n� mutsuz
h�ssed�yorlar. Engell� olma sadece bu sorunu yaşayan k�ş�y� değ�l, a�les�n� ve yakın çevres�n�; ekonom�k, sosyal ve ps�koloj�k olarak da etk�leyen b�r sorun
hal�ne gelm�ş durumdadır.
 Engell� b�rey ve a�les� ayrımcılığa uğramakta, toplumdan dışlanmakta, farklılıklarıyla olduğu g�b� kabul görmemekted�r. Yeter�nce sosyal destek
alamamaya, kabul görmemeye bağlı olarak, sorun ve �ht�yaçlarıyla �lg�l� zorlukları aşma sürec�nde engell� b�rey ve a�les�, kend�n� yeter�nce güçlü
h�ssedememekted�r. Bu nedenle sağlıklı b�r �l�şk� sürec�n�n sağlanmasına yönel�k çabalar, toplumun bu süreçte b�lg�lend�r�lmes� ve b�l�nçlend�r�lmes� her
�k� tarafın leh�ne olumlu sonuçlar doğuracaktır.
 Projem�z kapsamında �ş�tme engell� b�reylere onların yanında olduğumuzu ve toplumumuzda b�r yer� olduğunu h�ssett�rmek ayrıca toplumun da onları
kabul konusunda toplumu harekete geç�rmek �ç�n hazırladığımız led tabelayı �k�ye bölerek b�r kısmına �şaret d�l�nde s�z� sev�yoruz yazdık d�ğer kısmına
da İng�l�zce olarak yalnız değ�ls�n�z yazdık. Böylece onları toplum olarak kabul ett�ğ�m�z�, önemsed�ğ�m�z� ve sevd�ğ�m�z� bel�rtmek �sted�k aynı zamanda
toplumda da b�r merak duygusu uyandırarak �şaret d�l�n� öğrenme ve yaygınlaştırmanın önem�ne d�kkat çekmek �sted�k.

 Engell� �nsanların kentsel yaşama katılım alanındak� �ht�yaçları, özürlü olmayanlarla farklı olmakla b�rl�kte aslında benzerd�r de. Engell� olarak tanımlanan
b�reyler�, toplumun ayrı b�r kes�m� olarak n�teleme yer�ne bütünleşm�ş b�r parçası olarak algılayab�lmek ve yaşanılan mekanda da buna olanak
sağlayab�lmek amacıyla f�z�ksel çevrey� kullanab�l�rl�ğ�n� artırmak gerekmekted�r. 
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 Yöntem
 Projem�z �ç�n alt alta gelecek şek�lde �k� bölümden oluşan 16.32 l�k led tabelalar kullandık. Tabelaya �şaret d�l�nde s�z� sev�yoruz yazdık. Bu tabelayı
şeh�rdek� traf�k ışıklarının hemen alt kısmına görülecek şek�lde koyarak �nsanlarda merak duygusu uyandırarak bu �şaret�n anlamını bulmaya anlamaya
ve �şaret d�l�ne merak uyandırarak toplumu harekete geç�rmey� amaçladık. D�ğer yandan görme engell�ler �ç�n market restoran g�b� alanlarda
�ht�yaçlarına özgürce ulaşab�lmeler� �ç�n bra�l alfabes� kullanarak market raflarına ürün adı ve f�yat b�lg�s� yerleşt�rd�k ve b�r restoran menüsü de
hazırladık, bu menüde hem yemek �s�mler�n� hem de f�yatlarını bra�l alfabes�nde yazdık.
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