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Türkiye'de görme engelli olarak nitelendirilen yaklaşık 216 bin bireyden 5'te 4'ünü aslında görme yetisini tamamen yitirmeyen az görenler oluşturuyor. Toplum, bu ayrım 
konusunda yeterli bilinçli değil ve ülkemizde %90 oranında göremeyen birinin kör olarak tanımlanması bu bireylerin yanlış eğitim ve destek almalarına neden oluyor. Oysa 
az görenler,  hala kullanılabilir görme yetisine sahip olmakla birlikte renkli ışık ve nesnelerin yardımıyla göz kaslarını geliştirerek görme seviyelerini arttırabilmektedir. 

Bana Biraz Renk Ver Platformu
Toplum, az gören-görme engelli birey ayrımı konusunda gerekli bilince sahip değil ve az görenlerin yaşam standartlarını arttırabilecek uygulama ve düzenlemeler yok 
denebilecek kadar kısıtlı. Az görme sorunu hakkında farkındalık yaratmayı amaçladığımız ve az görenlerin yaşam standartlarını arttırarak, hayata dahil olmalarını sağlamak 
amacıyla kampüsleri renklendirdiğimiz projeye daha çok destek sağlamak için bir platform kurduk. "Bana Biraz Renk Ver" platformunda Marshall, Jotun, Ziraat Bankası, 
Polisan, Dyo ve İstanbul Modern gibi güçlü kurum ve kuruluşlar yer aldı. 

Hedefler
Bu proje ve platform üyeleriyle daha geniş kitlede daha fazla insana ulaşarak daha fazla rengin kampüslerden şehirlere yayılmasını, az görenlere başarıyı hissettirerek, 
başkalarına ihtiyaç duymadan öğrenim hayatlarını tamamlayabilmeleri için gerekli motivasyonu sağlamayı, toplumun farklı kesimlerinin dikkatini çekmeyi ve az gören 
sorunu hakkında bilinçlenmelerini, az görenlerin günlük hayatlarını kolaylaştırarak yaşam standartlarını yükseltmeyi ve onlara başkalarına ihtiyaç duymadan yaşayabilece-
kleri ortamlar sunmayı amaçladık. 

Araştırma 
Az görenlerin yaşam standartlarının nasıl yükseltilebileceğini, uzmanların az görenler- ışık ilişkisini nasıl incelediklerini ve bu konu hakkındaki fikirlerini öğrenebilmek 
için mülakatlar ve röportajlar gerçekleştirdik. Az gören sorunu kapsamında çıkan haberleri tarayarak medya analizi yaptık. Şehir dışında okuyan az gören öğrencilerin en 
çok hangi sorunlarla karşılaştıklarını ve kampüs yaşamının onların eğitim hayatlarında oluşturduğu engelleri öğrenebilmek için ise bu konuda çalışmalar yürüten dernekler-
in dernek başkanı ve üyeleriyle görüşmelerde bulunduk. 

Projenin Teması "Bana Biraz Renk Ver"
"Bana Biraz Renk Ver" projemizde kampüse biraz renk ver uygulamalarıyla menüleri, bankamatikleri, mekanları ve kampüs içi ulaşıma yön veren noktaları kontrast 
renklere boyayarak ve gece ışıklandırmalarını arttırarak "az gören" bireylerin sosyal yaşama adapte olma sürecinde renkli nesnelerle ışığın arttırılmasına ihtiyaç duyduk-
larının altını çizdik. Renklerin az görenlerin yaşamındaki önemini vurgulamak için Tuvanam markasıyla kontrast renklerde özel bir kreasyon hazırladık. Haberleri en net 
haliyle sunmak için (şuanda yayında olan) www.haberlercok.net sitesini açtık. Sanatı en net haliyle sunmak için ise İstanbul Modern işbirliğinde en ünlü tabloları 
renklendirdik. En net kampüs gazetesi için renkli haberler yayınladık. Az görenlerin sosyal yaşamlarını renklendirmek için Renkler Akademisi’ni açtık. Sosyal yaşamın 
dışında kalan az görenleri hayata dahil etmek için de kampüslerde renkli çarşılar açtık. Sosyal yaşama adaptasyon sürecinde başarıyla motive olabilmelerini sağlamak için 
kendi filmlerini çektirdik ve bu filmleri Yakın Plan Film Festivali’yle kampüslerde gösterime sunduk. Kampüs yaşamının içinde kalmalarını sağlamak için üniversitenin 
kendi mobil uygulamasını az görenler için yeniden düzenledik. Az gören sorunu hakkında bilinci ve farkındalığı arttırabilmek için empati parkurları tasarladık. Az gören-
lere özel sunulan aktivite alanlarının yok denilebilecek kadar kısıtlı olması sorununu kaldırmak için vizyondaki filmlerin renklerini az görenler için düzenledik ve gezici 
sinemayla kampüslere taşıdık. 

Değerlendirme
Projeyi Macnamara’nın Makro Modeli’ni kullanarak değerlendirdik. Değerlendirmemizi modelin; projenin bitimini takiben uzman görüşlerini alma, belirlediğimiz hedef 
alanlarındaki kısa ve uzun süreli hedeflere ulaşmada etki araştırmalarını yapma, mesajlara ve etkinliklere katılan kişi sayılarına göre yeniden gözden geçirmeden oluşan 
adımlarına göre yaptık.

"BANA BİRAZ RENK VER" PROJE ÖZETİ



Projenin Profili

  PROBLEM

HEDEF GRUP 18-25 Yaş Arası Üniversite Öğrencileri

Türkiye'de görme engelli olarak nitelendirilen yaklaşık 216 bin bireyden 5'te 4'ünün aslında görme yetisini 
tamamen yitirmediği ve az da olsa görebildiği belirlenirken, sadece geriye kalanların gerçekten kör olduğu 
tespit edilmiştir. Toplumun  bu ayrım konusunda yeterli bilince sahip olmaması ve ülkemizde %90 oranında 
göremeyen birinin kör olarak tanımlanması bu bireyler için yapılan eğitim ve destek amaçlı çalışmaların da 
bu yönde ilerlemesine neden olmaktadır. Oysa az görenler,  hala kullanılabilir görme yetisine sahip olmakla 
birlikte renkli ışık ve nesnelerin yardımıyla göz kaslarını geliştirerek görme seviyelerini arttırılabilmektedir. 
Bu bağlamda sorunun yanlış analizi ve buna bağlı olarak gerçekleştirilen çalışmaların yetersiz oluşu az 
gören bireylerin sosyal yaşama adaptasyon sürecini zorlaştırmakta, kendilerini hayatın dışında hissetmeler-
ine ve yardım almadan yaşayamaz hale gelmelerine neden olmaktadır. Bu durumda alıştığı ortam ve koşull-
ardan uzaklaşarak üniversite eğitimi alabilmek için şehirlerinden ayrılan az gören bireyler daha çok 
desteğe ihtiyaç duymakta, çünkü kampüsler az görenler için, devamlı işleyen sosyal bir yaşamın içine dahil 
olmalarını engelleyecek bir çok sorun barındırmaktadır. Çevresel, mekansal ve sosyal boyutta var olan bu 
sorunlar, az gören öğrencilerin başka bireylere bağımlılıklarını arttırmakta ve sosyal yaşama dahil olma 
sürecinde motivasyonlarını düşürmektedir. 

BEKLENEN
DEĞİŞİM

"Bana Biraz Renk Ver" projesinde az gören bireylerin günlük hayata daha rahat adapte olmalarını sağla-
yarak yaşam kalitelerini yükseltmeyi, bunun için gerekli düzenlemeleri yaparak bu bireylerin başkalarına 
bağımlılıklarını azaltmayı ve az görenlerin sosyal yaşamlarında ihtiyaç duydukları motivasyonu onlara ren-
klerin ışığıyla sunmayı amaçladık. Aynı zamanda bu amaçla yürüttüğümüz çalışmaların sürekliliğini sağla-
yarak renklerin kampüslerin dışına çıkmasını ve az görenler için yaşanılabilir şehirler yaratmasını hedefle-
dik.
Toplumda beklediğimiz değişim ise;  az gören ve görme engelli birey ayrımı farkındalığını yaratmak, birey-
lerin az görenlerin günlük hayatta yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara getirilmesi gereken çözümler 
konusunda bilinçlenmesini sağlamak

ÖLÇME
DEĞERLENDİRME

Projeyi Macnamara’nın Makro Modeli’ni kullanarak değerlendirdik. Değerlendirmemizi modelin; projenin 
bitimini takiben uzman görüşlerini alma, belirlediğimiz hedef alanlarındaki kısa ve uzun süreli hedeflere 
ulaşmada etki araştırmalarını yapma, mesajlara ve etkinliklere katılan kişi sayılarına göre yeniden gözden 
geçirmeden oluşan adımlarına göre yaptık.

PROJENİN SÜRESİ 12 Ay

TOPLAM BÜTÇE 905.580 TL



Durum Analizi

1

Bu projede;
 Kontrast renklerle nesnelerin ışığını az görenler için arttırıldı

Yazı boyutları  az görenler için özel olarak düzenlendi
Gece-gündüz görüşleri arasındaki fark hesaplanarak gece renklendirmeleri ve ışıklandırmaları arttırıldı

Kampüs içinde yapılan ulaşım ve mekan düzenlemeleriyle kampüs yaşamı az görenler için ‘net’ hale getirildi

Ülkemizde %90 oranında göremeyen biri görme engelli sayılıyor

Görme engelli olarak nitelendirilen 216 bin bireyden 5’te 4’ü aslında görme yetisini tamamen yitirmeyen az 
görenlerden oluşmaktadır.

 
Az görenlerin görme yetileri renkli nesneler ve büyük puntolu yazılarla desteklendiğinde  arttırılabilmektedir.
 
Az görenler erken yaşta doğru teşhis ve tedavi sürecine girdiklerinde görme yetileri %90a kadar artabilmektedir.
 
Az görenler için tasarlanan teknolojiler bu araçlara bağlı olarak görüşü netleştirmekte fakat görme yetilerinin 
artmasını sağlamamaktadır.
 

Bu proje kapsamında az görenlerin sorunlarını anlamak ve getirilebilecek çözümler konusunda bilgiler edinebilmek için Antalya 
Altınokta Körler Derneği Başkanı Rahim ESGİ ile görüşmeler yaparken, ayrıca dernek üyeleriyle de vakit geçirdik.

 
Yaptığımız görüşmelerde;

 
Az görenlerin görüşlerindeki sorunun ‘netlik olmaması’ olduğu

 
Yazıları okuyabilmeleri için 75 kata kadar büyütülmüş harflere ihtiyaç duyabilecekleri

 
Işığı az algıladıkları için zemin- nesne ilişkisinin önemli olduğunu ve kontrast renklerle görebildikleri

 
Gündüz-gece görüşlerinin farklılık gösterebileceğini ve gece olduğunda çok daha fazla ışığa ihtiyaç duydukları

 
Kapalı mekanlarda ışığa doğru orantılı olarak görme yetilerinin de azaldığı sonuçlarını elde ettik.



Neredeyiz

Durum Analizi

Az Görmek Ne demek? Görme Engelinden Farkı Ne?

Normal gözlükler, kontakt lensler veya lenslerle görme seviyesinin arttırılmamasına az görmek 
deniyor. Bu durum görme engelli olmak anlamına gelmiyor.  Az gören kişilerin işe yarar bir 

görmesi mevcut olup sıklıkla görme egzersizleri uygulanarak geliştirilebilir. Az görenler için 
üretilen büyüteçli gözlükler olsa da bu göz tembelliğine ve görme seviyelerinin körlüğe kadar 

gerilemesine neden oluyor.

Az görenler ışığın arttırılması, konstrast renkler kullanılması ve yazıların büyük fontlarla yazılır-
sa yeterince görebiliyor. Fakat bu çalışmalar görme engellilere yapıldığında görme duyuların-

da her hangi bir farklılık oluşmuyor, göremiyorlar. Bu da az görme sorunu ve görme engeli 
arasındaki farkı ortaya koyuyor.

2



Neredeyiz

Durum Analizi

3

Görme Engelliler İçin Yapılan Çalışmalar Neler?

Görme engelliler için yollar düzenleniyor, kitaplar seslendiriliyor ve kabartma yazı kullanıyor. Ancak bu çalışmalar 
az görenler için değil çünkü  bu bireylerin görme kapasiteleri hala mevcut ve gerekli düzenlemelerle desteklene-
biliyor. az görenler için düzenlenen her hangi bir çalışma yapılmıyor. Bu durum da onları hayattan uzaklaştırıyor, 

eğitim almalarını zorlaştırıyor.

Az Görenler Günlük Hayatta Hangi Sorunlarla Karşılaşıyor?

Ülkemizde görme engelli diye nitelendirilenlerin 5’te 4’ü az gören olmasına rağmen onların hayatlarını kolaylaştıra-
cak çalışmalar yok. Bu durumda onların hayatlarını zorlaştırıyor. Kitap okumalarını, film izlemelerini, eğitim görmel-

erini ve sosyalleşmelerini neredeyse imkansız bir hale getiriyor. Kampüsün içinde bir yerden bir yere giderken 
zorlanıyorlar.  Özellikle yükseköğretim gören öğrenciler derslerde, okuma yaparken ve kampüs hayatında çok 

zorlanıyorlar.



Durum Analizi

Neredeyiz
4

Bana Biraz Renk Ver Platformu

Az görme sorununda farkındalık yarat-
mak ve eğitim gören az gören gençler 
için kampüsleri düzenlemek amacıyla 
oluşturduğumuz projenin platrorm 
üyeleri Marshall, Jotun, Ziraat Bankası, 
Polisan, Dyo, İstanbul Modern’den oluş-
maktadır.

Bu proje ve platform üyeleriyle daha 
geniş kitlede dahaçok insana ulaşmayı 
hedefledik.



Neden Yapıyoruz?

Araştırma

5

Az görenler için bir umut var…

Gerekli önlemler alındığında az görme sorunu yüzde 80’e kadar önlenebilir, zaten uluslararası literatür de 2020’ye 
kadar bu iyileşmenin sağlanabileceğini söylüyor. Bireylerin görme kapasiteleri doğru belirlendiğinde ve buna bağlı 
olarak doğru tedavi ve rehabilitasyona yönlendirildiklerinde yaşam kalitelerinin arttırılabileceğini gözlemliyoruz. 
Az gören sorununa yardımcı olabilecek nitelikte rehabilitasyon merkezleri yeterli sayıda yok bu çözüme 
kavuşturulması gereken bir sorun çünkü bu merkezler görme yeteneğini tamamen kaybeden kişiler için olmasa da 
az görenler için bir umut taşıyor. 

 Prof. Dr. Aysun İDİL 

Az görenlerin yaşam standartlarının nasıl yükseltilebileceğini, uzmanların az görenler- ışık ilişkisini nasıl incelediklerini ve 
bu konu hakkındaki fikirlerini öğrenebilmek için mülakatlar ve röportajlar gerçekleştirdik. Az gören sorunu kapsamında 

çıkan haberleri tarayarak medya analizi yaptık. Şehir dışında okuyan az gören öğrencilerin en çok hangi sorunlarla 
karşılaştıklarını ve kampüs yaşamının onların eğitim hayatlarında oluşturduğu engelleri öğrenebilmek için ise bu konuda 

çalışmalar yürüten derneklerin dernek başkanı ve üyeleriyle görüşmelerde bulunduk. 



Neden Yapıyoruz?

Araştırma
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Aileler az gören sorunu hakkında 
bilinçsiz…
 
Görme sorunuyla ilgili yapılan muayenelerde 
görme kapasitelerinin doğru analiz edilmesi ve 
biraz bile olsun görebilen bireylerin körlerle aynı 
tedavi sürecinden geçirilmemesi gerekli. Aynı şey 
eğitim için de geçerli az gören çocuklar körlerle 
aynı okula gittiklerinde bu durum görme yetilerini 
daha kötü etkiliyor, çünkü görme yetisi kullanıl-
madıkça daha fazla geriliyor. Bu durumun önlene-
bilmesi için doktorların, eğitimcilerin ve ailelerin az 
gören sorunu hakkında bilinçlenmesi gerekiyor. Bu 
konuda gerekli bilinç sağlandığı taktirde göz 
kaslarının gelişmesini sağlayabilecek egzersizlere 
ve denge sorununu ortadan kaldırabilecek spor-
lara teşvik edilebilir bu da görme kapasitelerini 
arttırırken hayat standartlarının artmasını sağlar.  

Gazi Üniversitesi Görme Engelliler Eğitimi Anabilim 
Dalı Öğretim Görevlisi - Turan DELİMEHMETOĞLU

Sosyal yaşama dahil olma sürecinde 
motivasyon çok önemli…

Bütün görme engellilerin aynı standartta görülme-
mesi lazım, zaten kör sayılan bireylerin %80i aslında 
az da olsa görebiliyor ve bu bireylerdeki %1lik 
görme oranı bile gelişen teknoloji ve uygulamalarla 
arttırılabilir. Bu yüzden az gören bir insanla beyaz 
baston kullanan bir kişiyi aynı kefeye koymayarak az 
gören ayrımı konusunda gerekli bilinç oluşturulmalı. 
Az görenler için özel eğitim alanları oluşturulmalı. Bu 
insanlara normal insanlar gibi her şeyi yapabilece-
kleri ispatlanmalı, başarıyı tatmaları sağlanmalı. 
Özellikle sosyal yaşama dahil olma sürecinde kendil-
erine güven duymaları ve bu süreçte motivasyon-
larını korumaları çok önemli bir etken bu yüzden 
sorun doğru analiz edilerek çözümler de doğru 
üretilmeli. 

Antalya Altınokta Körler Derneği Başkanı
Rahim ESGİ



Neden Yapıyoruz?
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Az görenler - Işık İlişkisi Hakkında Uzman Fikirleri

Ülkemizde az gören ve kör ayrımı maalesef yok. Durum böyle olunca az gören bireyler için yapılan eğitim ve 
destek uygulamalarında da kabartmalı yazılar gibi yanlış yollar seçiliyor ve bu bireylerin zaten düşük olan görme 

kapasiteleri zamanla tembelliğe bağlı olarak daha da azalıyor. Türkiye’de az gören sorunun farkında olarak doğru 
çalışmalar yürüten çok az kurum var halbuki az görenler için aktivite alanları oluşturmalı ve bu bireyler göz kaslarının 

gelişimi için sürekli renkli nesnelerle egzersizler yapmalı. Bu uygulama eve ve bireyin sosyal yaşamına da taşındığında bu 
kişinin başkalarına bağımlılıkları da azalıyor. Zeminle kontrast olan renkler ve yazıları okuyabilmek açısından da büyük 

puntolar hayatlarını kolaylaştırmak için çok önemli düzenlemeler. Zemin ve nesne arasındaki ışık oranının önemi bu 
bireylerin az ve bulanık bir görüş yetisine sahip olmalarından kaynaklanıyor. Kontrast renkler zemin zıtlığı sağladığı 

için nesnelerin görünürlüğünü arttırıyor ve bu sayede az görenler için görüntüyü daha net kılıyor. 
              Prof. Dr. Cem Şahin 

Zemin ve nesne arasındaki ışık oranı çok kritik…

Baktığımızda günlük yaşantımız içinde az görenler için sorun yaratabilecek bir çok etken var. Onlar 
hayatı bizim gördüğümüzden çok farklı bir yapıda görüyorlar. Onlar için ışığın seviyesi ve zeminle 

ilişkisi büyük önem taşırken bunlar bizim hayatımızda sorun yaratabilen detaylar değil bu yüzden şehir 
düzenlemeleri de buna uygun olarak yapılmıyor. Görüşleri normal bir insana göre daha bulanık olduğu için 

nesneler arasındaki farkın zıtlığı iki nesnenin görünümünü netleştiriyor. Özellikle erken yaşlarda başlayan az 
gören eğitimlerinde kontrast renkler ve büyük puntolu yazılarla verilen eğitimler göz kaslarının gelişimine 

katkı sağlayarak görme yetilerini arttırıyor.
           Prof. Dr. Mehmet Faruk Güven 

Nesneler arasındaki farkın zıtlığı görüşü netleştiriyor…



Neden Yapıyoruz?

Araştırma
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Şehir Dışında Okuyan Az Görenler En Çok Hangi Sorunlarla Karşılaşıyor?

Az görenlere daha özgür bir kampüs sunulmalı…

Az gören sorunu hakkında gerekli bilincin olmaması ve buna bağlı olarak çevresel, mekânsal ve sosyal 
alanlarda düzenlemelerin yapılmaması az görenlerin özellikle sosyal yaşama adaptasyon sürecinde zor-
lanmasına ve kendilerini hayatın dışında hissetmesine neden oluyor. Onlar için nesneleri tanımak ve 
yazıları okuyabilmek oldukça zor, çünkü görüşleri buna izin verebilecek kadar net değil. Bu durumun 
kampüslere taşınan boyutuna baktığımızda ise; kampüsler sosyal yaşamın sürekli aktif olduğu ve öğrencil-
erin başarı odaklı sürdürdüğü bir süreç olarak görülüyor ki başarı en çok motivasyon gerektiren durum 
diyebiliriz. Az görenlerin sosyal yaşama uyumunun bulunmaması, kampüsteki çoğu aktivite ve etkinlikten 
faydalanamaması onları kampüs yaşamanın dışında hissettirirken, bireysel ya da sosyal faaliyetlerinde 
başka bireylere bağımlı olma durumları da başarıyı hissedememelerine yol açmaktadır. Bu bağlamda kişi-
sel gelişimin yüksek oranda tamamlandığı kampüslerde bulunan sorunlar az görenleri eksik bırakmak-
tadır. Ayrıca yaşayıp büyüdüğü ve alıştığı dünyadan yeni bir başlangıca geçmek onlar için ekstra zor bir 
durum çünkü onlar başkalarına bağımlı hisseden ve kendilerine güven konusunda sorunları olan bireyler 
ve bu yeni dünyada onlar için hiçbir şey net değil. Bu bağlamda kampüs içi ulaşımın düzenlenmesi, mekan-
ların renklendirilmesi ve sosyal ortamlarda yapılacak düzenlemelerle az görenlere daha özgür bir 
kampüs sunulması bu sorunu ortadan kaldırabilecek çalışmalar olabilir.
            
         Antalya Altınokta Körler Derneği Başkanı - Rahim ESGİ
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Şehir Dışında Okuyan Az Görenler En Çok Hangi Sorunlarla Karşılaşıyor?

Günlük alışkanlıklarımı başkalarına bağlı olmadan
sürdürmek istiyorum…

Aynı anda farklı hissetmek istemek ve farklı olmamak istemek olarak açıklayabilirim bu 
durumu. Ben kör değilim %12 seviyesinde görebiliyorum fakat tamamen göremediğinizde 
direk kör olduğunuzu düşünüyorlar ve size yardım etme şekilleri bile bu yönde oluyor. Bu 
yüzden tamamen kör olan insanlardan farklı olduğumun bilinmesini istiyorum, diğer yandan 
da normal bir birey olduğumun bilinmesini ve günlük yaşamdaki alışkanlıklarımı başkalarına 
bağlı olmadan sürdürebilmeyi istiyorum. Fakat bu bizim için mümkün değil. Kampüste 
yaşadığım sorunlardan bahsedecek olursam; en ufak şeyler bile bizim hayatımızda bir sorun 
olarak büyüyebiliyor, bu kampüslerde dağıtılan broşürleri arkadaşlarım alıp üzerine 
konuşabiliyorken benim broşürü bile net olarak göremememden yürürken merdivenleri, 
kütüphanedeki rafları görememeye kadar varan bir sorun.  Kampüs sürek aktif olan bir yer 
yemekhaneler, çarşılar, etkinlik salonları, hatta çift zamanlı eğitim dolayısıyla gece bile her-
kesin içinde olduğu bir kampüs hayatı var ama biz bunun çok dışındayız  Bunlar zaten benim 
gibi olan her bireyin genel sorunları. 
        
                                                   Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencisi Mert YILMAZ 
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Az Görenler – Medya İlişkisi



Neden Yapıyoruz?
11

Az Görenler – Medya İlişkisi
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SWOT Analizi

• Uzmanlar, renkli ışık ve nesnelerin 
az görenlerin görme kapasitelerinin art-
masına yardımcı olduğunu net bir şekil-
de anlatıyor. 

Güçlü Yönler 

• Renkli ışık ve nesneler az gören 
bireylerin görme kapasitelerini arttırıyor

• Az görenler için tasarlanan teknolo-
jiler, sadece bu araçlara bağlı olarak 
görüş sağlıyor fakat görme yetilerini art-
tırmıyor.

Zayıf Yönler 

• Toplum görme engelli ve az gören 
ayrımı konusunda bilinçli değil

Fırsatlar Tehditler

• Türkiye'de %90 oranında 
göremeyen bir birey görme engelli 
sayılıyor, tedavi ve eğitim süreci de bu 
doğrultuda yönlendiriliyor.
• Görme kapasitesi her yaşta art-
tırılabilse de çocuk yaşta yapılan doğru 
tedavi ve eğitim süreci görme kapasite-
sini %90a kadar arttırabiliyor.

S   W
O    T
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PEST Analizi

Politik Ekonomik

Sosyal Teknolojik

• Sağlık bakanlığının görme so-
runuyla ilgili yapılan projelere destek 
vermesi
• Kampüsler az gören öğrencilere 
uygun olmaması

• Az görenler için üretilen cihazların 
çok pahalı olması

• Az görme sorununun bireyleri 
sosyal hayattan uzaklaştırması
• Toplumun az görenler konusunda 
yeterli farkındalığa sahip olmaması
• Az gören bireylerin sayısı ülkem-
izde çok olduğundan bu durumun onlar 
için ciddi sorun yaratması

• Teknolojinin artmasıyla yeni 
tedavi yöntemlerine internetten ulaşım 
kolaylığı
• Gelişen teknolojiyle etkinlik 
duyurumlarının internet üzerinden 
yapılabilmesi

P   E
S    T
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Problemin Tanımı

Projenin Teması

Türkiye'de görme engelli olarak nitelendirilen yaklaşık 216 bin bireyden 5'te 4'ünün aslında görme yetisini tamamen yitirmediği 
ve az da olsa görebildiği belirlenirken, sadece geriye kalanların gerçekten görme engelli olduğu tespit edilmiştir. Toplumun  bu 
ayrım konusunda yeterli bilince sahip olmaması ve ülkemizde %90 oranında göremeyen birinin kör olarak tanımlanması bu 
bireyler için yapılan eğitim ve destek amaçlı çalışmaların da bu yönde ilerlemesine neden olmaktadır. Oysa az görenler,  hala 
kullanılabilir görme yetisine sahip olmakla birlikte renkli ışık ve nesnelerin yardımıyla göz kaslarını geliştirerek görme seviyel-
erini arttırılabilmektedir. Bu bağlamda sorunun yanlış analizi ve buna bağlı olarak gerçekleştirilen çalışmaların yetersiz oluşu 
az gören bireylerin sosyal yaşama adaptasyon sürecini zorlaştırmakta, kendilerini hayatın dışında hissetmelerine ve yardım 
almadan yaşayamaz duruma gelmelerine neden olmaktadır. Bu durumda alıştığı ortam ve koşullardan uzaklaşarak üniversite 
eğitimi alabilmek için şehirlerinden ayrılan az gören bireyler daha çok desteğe ihtiyaç duymakta, çünkü kampüsler az görenler 
için, devamlı işleyen sosyal bir yaşamın içine dahil olmalarını engelleyecek bir çok sorun barındırmaktadır. Çevresel, mekânsal 
ve sosyal boyutta var olan bu sorunlar, az gören öğrencilerin başka bireylere bağımlılıklarını arttırmakta ve sosyal yaşama 
dahil olma sürecinde motivasyonlarını düşürmektedir.

"Bana Biraz Renk Ver" projemizde görme engelli olarak nitelendirilen fakat görme yetisini hala kullanabilen "az gören" birey-
lerin sosyal yaşama adapte olabilmeleri için renkli nesnelerle ışığın arttırılmasına ihtiyaç duyduklarının altını çizdik. Günlük 
hayatımızda bize yön veren renklerin ışığını onlar için arttırarak renkli kampüsler yarattık. Projemizin temasını az görenler 
için "daha fazla renk" düşüncesiyle oluşturarak renklerin az görenlerin dünyasındaki önemini vurguladık. Kontrast renkler 
ve büyük puntolu yazılarla kurduğumuz yeni düzenle onları hayata dahil ederken, başarıyı hissetmeleri için sunduğumuz 
ortamlarla da sosyal yaşama adaptasyon sürecinde ihtiyaç duydukları motivasyonu kazanmalarını sağladık.  
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Hedef Alanları

Kısa Süreli Hedefler Uzun Süreli Hedefler

•Toplumun farklı kesimlerin dikkatini 
çekmek

•Günlük hayatlarını kolaylaştırmak

•Az görenlerin başkalarına ihtiyaç duy-
madan yaşama isteklerini göstermek

•Daha fazla rengin kampüslerden 
şehirlere yayılmasını sağlamak 

•Az görenlerin üretkenliklerini göstere-
rek, başkalarına ihtiyaç duymadan 
öğrenim hayatlarını tamamlamalarını 
sağlamak 

•Toplumun yeterli bilince ulaşmasını 
sağlamak
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Hedef Kitle

Hedef Kitlenin İç Görüsü

18-25 yaş arası az gören yükseköğretim öğrencileri

Az gören gençler eğitim alırken sıkıntı çekiyorlar. Çoğu zaman derslerde tahtayı ve 
kampüs içindeki kafelerde menüleri okuyamıyorlar fakat okuyormuş gibi yapıyorlar. 
Sosyal aktivitelere katılamıyorlar. Kendilerini hayattan dışlanmış gibi hissediyorlar.
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Hedef Kitleyi Etkileyen Faktörler

Az görme sorunuyla ilgili yeteri 
kadar tıbbi çalışmaların olmaması, 

hiçbir ortamın onlara uygun tasarlan-
mamış olması, kampüste az görenlere özgü 
hiçbir düzenlemenin olmaması hedef 

kitleyi etkileyen olumsuz faktörlerdir.

Göz egzersizlerinin az görenler 
üzerinde olumlu etkilerinin olması, az 

görenlerin kontrast renkler ve büyük 
puntolu yazılar kullanıldığında görebilir 
olması hedef kitleyi etkileyen olumlu 

faktörlerdir.

Olumlu Faktörler Olumsuz Faktörler
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Beklenen Değişim

"Bana Biraz Renk Ver" 
projesinde az gören bireylerin günlük 

hayata daha rahat adapte olmalarını 
sağlayarak yaşam kalitelerini yükseltmeyi, 

bunun için gerekli düzenlemeleri yaparak bu 
bireylerin başkalarına bağımlılıklarını azaltmayı 

ve az görenlerin sosyal yaşamlarında ihtiyaç duy-
dukları motivasyonu onlara renklerin ışığıyla sunmayı 

amaçladık. Aynı zamanda bu amaçla yürüttüğümüz 
çalışmaların sürekliliğini sağlayarak renklerin kampüslerin 

dışına çıkmasını ve az görenler için yaşanılabilir şehirler 
yaratmasını hedefledik. 

Toplumda beklediğimiz değişim ise;  az gören ve görme 
engelli birey ayrımı farkındalığını yaratmak, bireylerin 

az görenlerin günlük hayatta yaşadıkları sorunlar 
ve bu sorunlara getirilmesi gereken çözümler 

konusunda bilinçlenmesini sağlamak
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Gündemin En Net Hali: 
www.haberlercok.net

Kampüsün En Net Adresi: 
              Akademi

                    Kendi renklerini anlat:
                    Kampüsler Yakın Plan 
                 Film Festivali’nde Yarışıyor

Akademinin kampüste açılması
Fırındaki Renk Pasta Atölyesi’nin açılması
Yakın Plan Film Atölyesi’nin açılması 
Renkli Sayfalar Okuma Salonu’nun açılması
Bi Dolu Renk Oyun Odası’nın açılması
Yakın Plan Film Atölyesi’nde festival derslerinin verilmesi

İstanbul Modern işbirliğinde dünyanın en ünlü tablolarının yapay ışıklandırma tekniğiyle renklendirilmesi
Serginin sunumunun uygulama alanı olan 12 kampüste yapılması

Kampüse renkli çarşının açılması 
Çarşıdaki dükkanların az görenler için özel düzenlenmesi
Workshoplarda yapılan üretimlerin çarşıda sunulması 

Kampüs gazetesinin az görenler için özel bir düzende basımının yapılması 

Tarih

Kontrast renklerle hazırlanacak kreasyon için Tuvanam markasıyla anlaşılması
Tuvanam işbirliğinde kontrast renklerden özel bir kreasyon hazırlanması
Renkli Düşler defilesinin düzenlenmesi

Kontrast Renklerin Gecesi: Defile

Site için domainin alınması
Site tasarımının yapılması 

Site için domainin alınması
Site tasarımının yapılması 

Sanatın Renkleri Artık Daha Net:
       Çok Net Sanat Sergisi

Workshoplarda film eğitiminin verilmesi
Çekimler için film setlerinin kurulması 
Çekilen filmlerin kampüslerde gösteriminin yapılması

        Yaşamın En Net Hali : 
www.banabirazrenkver.com

Sinemanın En Net Perdesi: 
     Işığı Arttırılmış Filmler

Vizyondaki filmlerin renk ayarlarının az görenler için düzenlenmesi
Gezici sinemanın kampüsleri dolaşması

Işık Ya Olmazsa? Empati Parkuru Parkur için görme seviyesini %10a düşürecek özel gözlüklerin tasarlanması 
Kampüslerde empati parkurunun kurulması 

En Net Kampüs Gazetesi: 
           Kontrast Haber

Kampüs gazetesinin az görenler için özel bir düzende basımının yapılması

Kampüse Biraz Renk Ver 
           Uygulamaları 

Uygulama alanındaki kampüslerin rektörlüklerinden gerekli izinlerin alınması
Kampüsteki kafelerin menülerinin tasarımlarının düzenlenmesi
Kampüsün gece aydınlatmalarının arttırılması 
Kampüste ulaşımı sağlayan alanların kontrast renkli özel boyalarla boyanması 
Kampüsteki Ziraat Bankası bankamatiklerinin yeniden düzenlenmesi 
Kampüsteki merkezi yemekhanenin renklendirilmesi
Kampüsteki merkezi kütüphanenin renklendirilmesi 
Can Yayınları tarafından kitapların yeniden düzenlenmesi
Kütüphanede renkli kitaplar için özel bir raf oluşturulması
Kampüsteki saat kulesinin az görenler için renklendirilmesi
Kampüsteki otobüs durakları için dijital boardlar hazırlandı
Dijital boardlara kampüs haritası, mobil uygulama ve otobüs bilgilendirme seçenekleri yüklendi
Kampüsün ulaşım düzenlemesinde rol oynayan noktaların renklendirilmesi  (merdiven,rampa,otobüs durağı vb.)
Proje için tasarlanan p.o.p ürünlerinin net storede satışa sunulması 

Kampüsün En Renkli Mekanı: Çarşı

En Net Kampüs Gazetesi: 
        Kontrast Haber

Etkinlikler

Hazırlık Aşamaları

15 Aralık 2017
20 Aralık 2017

10 Ocak 2017
15 Ocak 2017
15 Ocak 2017
15 Ocak 2017
15 Ocak 2017
25 Şubat 2017

15 Aralık 2017
20 Aralık 2017

20 Şubat 2017
5 Mart 2017

5 Ocak 2017
26 Şubat 2017
17 Mart 2017

25 Şubat 2017
30 Nisan 2017
17 Eylül 2017

6 Mart 2017
25 Nisan 2017

15 Aralık 2017

17 Temmuz 2017 
21 Ekim 2017

15 Aralık 2017

17 Ocak 2017
25 Ocak 2017
1 Şubat 2017

15 Ağustos 2017 
20 Eylül 2017
20 Eylül 2017
20 Eylül 2017
20 Eylül 2017
20 Eylül 2017
20 Eylül 2017

10 Haziran 2017
20 Eylül 2017
20 Eylül 2017
20 Eylül 2017
20 Eylül 2017
20 Eylül 2017
20 Eylül 2017
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Uygulama Alanları

Kampüse Biraz Renk Ver Uygulamaları 

Anadolu Üniversitesi - Akdeniz 
Üniversitesi - Ege Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi - Hacettepe 
Üniversitesi - İstanbul Teknik Üniver-
sitesi - Uludağ Üniversitesi - İstanbul 
Üniversitesi - Yıldırım Beyazıt 
Kampüsü - Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi - Atatürk Üniversitesi - 19 
Mayıs Üniversitesi - Pamukkale 
Üniversitesi - Ziraat Bankası

Anadolu Üniversitesi - Akdeniz 
Üniversitesi - Ege Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi - Hacettepe 
Üniversitesi - İstanbul Teknik Üniver-
sitesi - Uludağ Üniversitesi - İstanbul 
Üniversitesi - Yıldırım Beyazıt 
Kampüsü - Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi - Atatürk Üniversitesi - 19 
Mayıs Üniversitesi - Pamukkale 
Üniversitesi - 

Anadolu Üniversitesi - Akdeniz 
Üniversitesi - Ege Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi - Hacettepe 
Üniversitesi - İstanbul Teknik Üniver-
sitesi - Uludağ Üniversitesi - İstanbul 
Üniversitesi - Yıldırım Beyazıt 
Kampüsü - Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi - Atatürk Üniversitesi - 19 
Mayıs Üniversitesi - Pamukkale 
Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi - Akdeniz 
Üniversitesi - Ege Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi - Hacettepe 
Üniversitesi - İstanbul Teknik Üniver-
sitesi - Uludağ Üniversitesi - İstanbul 
Üniversitesi - Yıldırım Beyazıt 
Kampüsü - Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi - Atatürk Üniversitesi - 19 
Mayıs Üniversitesi - Pamukkale 
Üniversitesi 

Anadolu Üniversitesi - Akdeniz 
Üniversitesi - Ege Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi - Hacettepe 
Üniversitesi - İstanbul Teknik Üniver-
sitesi - Uludağ Üniversitesi - İstanbul 
Üniversitesi - Yıldırım Beyazıt 
Kampüsü - Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi - Atatürk Üniversitesi - 19 
Mayıs Üniversitesi - Pamukkale 
Üniversitesi 

Anadolu Üniversitesi - Akdeniz 
Üniversitesi - Ege Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi - Hacettepe 
Üniversitesi - İstanbul Teknik Üniver-
sitesi - Uludağ Üniversitesi - İstanbul 
Üniversitesi - Yıldırım Beyazıt 
Kampüsü - Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi - Atatürk Üniversitesi - 19 
Mayıs Üniversitesi - Pamukkale 
Üniversitesi 

Anadolu Üniversitesi - Akdeniz 
Üniversitesi - Ege Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi - Hacettepe 
Üniversitesi - İstanbul Teknik Üniver-
sitesi - Uludağ Üniversitesi - İstanbul 
Üniversitesi - Yıldırım Beyazıt 
Kampüsü - Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi - Atatürk Üniversitesi - 19 
Mayıs Üniversitesi - Pamukkale 
Üniversitesi - 

Kontrast Renklerin Gecesi: Defile İstanbul Raffles Hotel

Gündemin En Net Hali: www.haberlercok.net www.haberlercok.net

Sanatın Renkleri Artık Daha Net: 
Çok Net Sanat Sergisi

Kampüsün en net adresi: Akademi

Kampüsün en renkli mekanı: Çarşı

Kendi renklerini anlat:
Kampüsler Yakın Plan Film

Festivali’nde Yarışıyor

Işık; ya olmazsa?:
Empati Parkuru

Sinemanın En Net Perdesi:
Işığı Arttırılmış Filmler

Yaşamın En Net Hali :
www.banabirazrenkver.com

İnternet sitesi

Google Play Store
App Store

Kontrast Haber Gazetesi 

Mobilde de renkler çok net:
Mobil Uygulama

En Net Kampüs Gazetesi:
Kontrast Haber
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Renkli Menüler

Az gören bireylerin sosyal yaşamda 
başkalarına olan bağımlılığını azaltmak, 
onlara kendi özgürlüklerini vererek 
yaşama dahil olabilmelerini sağlamak 
amacıyla yaptığımız düzenlemeler 
doğrultusunda kampüslerde bulunan 
kafelerin ve yemekhanenin menülerini 
de düzenlendik. Menülerde bulunan 
yazıların puntolarını büyüttük ve 
tasarımlarını da kontrast renklerle 
yeniledik. Böylece gençlerin gün içinde 
arkadaşlarıyla vakit geçirmek için 
sıkça tercih ettiği kafelerde de az 
gören bireylere daha özgür ortamlar 
sunduk.
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Gecesi Gündüzünden Renkli Kampüs: Işıklandırmalar

Az görenlerin görme kapasiteleri ışık seviyesiyle doğru orantıda azalmakta ve hava karardığında sokaklar ve mekanların 
yetersiz ışık alması bu bireylerin bireysel faaliyetlerini kısıtlamaktadır. Üniversitelerde çift zamanlı eğitimin verilmesi ise  az 

gören gören öğrenciler için akşam saatlerinde de kampüste vakit geçirme zorunluluğu yaratmaktadır. Proje kapsamında bu 
sorunu ortadan kaldırabilmek için kampüslerin ışıklandırmalarını düzenledik. Aydınlatmanın olmadığı alanlara ışık sağlarken var 
olan aydınlatmaların ise ışık seviyelerini arttırdık. Ayrıca kampüs ulaşımı için kullandığımız renklendirmeyi özel bir boyayla 
gerçekleştirerek bu renklerin karanlıkta parlamasını ve az gören bireylerin geceleri de renklerin ışığıyla kampüs içi ulaşım-
larını rahatça gerçekleştirebilmesini sağladık. 
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Bankamatikler 

Günlük hayatta sıkça kullandığımız, 
özellikle öğrencilerin uğrak adresi 
olan bankamatiklerin ekranlarının az 
gören bireylerin görme kapasiteleri 
için yeterli olmadığını ve bu durumun 
onların sosyal hayatlarını etkilediğini 
tespit ettik. Az gören öğrencilerin 
yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla 
kampüslerdeki bankamatikleri büyük 
ekranda, kontrast renkler, büyük pun-
tolu sayılar ve rakamların kullanıldığı 
özel bir düzende tasarladık. Bu düzen-
leme için öğrencilerin burs ve kredile-
rinin sağlandığı Ziraat Bankası ile 
işbirliği yaptık. 
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Net Mekanlar

Mekanlar az görenler için düzenledik. Yemekhanelerde merdivenler, turnikeler, tabldotlar, çatal kaşık ve bardaklar 
onların görebildiği kontrast renklerde boyandı. Mekandaki bilgilendirme notları onların okuyabileceği şekle getirildi. 
Kütüphanelerde az görenlere özel kontrast renklerle boyanmış bir raf tasarlandı. Kitaplar Can Yayınları tarafından 
en çok satan kitapların kontrast renklerle ve büyük harflerle basımından oluştu. Kampüslerdeki büyük saat kuleler-
ine az görenlere özel renkli ve büyük rakamlı saatler yerleştirildi. Bu sayede bireyler ortak alanlardan rahatça 
faydalanabildiler. Kampüsteki az gören bireylerin yaşam kalitelerinin yükseltmeyi amaçladık.
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      Dijital Board

Az görenlere sunduğumuz uygulamalar ve desteklerin daha ulaşılabilir olmasını sağlamak için kampüs içindeki 
duraklara dijital boardlar tasarladık. Bu alanlara kampüs haritasını, otobüslerle ilgili bilgilendirmelerin olduğu bir 
bölümü ve üniversitenin mobil uygulamasının az görenlere özel düzenlediğimiz halini yerleştirdik. Bu boardlar do-
kunulduğunda netleşen bir sistemle oluşturuldu, ayrıca özel bir seçenek olarak sunulan büyüteç, uygulamaların 
üzerine gelerek yazıların daha büyük olmasını ve bu yolla az görenlerin rahatça okuyabileceği bir boyuta 
ulaşmasını sağladı. 



Kampüse Biraz Renk Ver Uygulamaları
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Net Store

Üniversite kampüslerinde özel tasarım ürünleri satan storelar gençler tarafından ilgi çekmekte ve kampüs yaşamının eğlenceli 
bir parçası olmaktadır. Biz de kampüse renk kattığımız projemiz kapsamında bana biraz renk ver konseptiyle tasarladığımız 

ürünler için bir net store açtık. Bu storeda kontrast renklerle tasarlanan bardak, tişört, defter vb. ürünler sunduk. Bununla 
gençlerin dikkatini projemize çekmeyi ve onları da projenin konseptine dahil etmeyi amaçladık. 



Kampüse Biraz Renk Ver Uygulamaları
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Renklerin ışığı kampüs içi trafikte: Ulaşım Rehberi

Görme engelli bireylerde olduğu gibi az gören bireylerde de en dikkat gerektiren sürecin ulaşım olduğunu göz önünde bulun-
durarak dikkat ve konsantrasyonu arttırmak amacıyla ulaşımlarına yardımcı olan her alanı kontrast renklerle boyayarak, ışık 
seviyelerini arttırdık. Üniversite kampüslerinde bulunan otobüs duraklarını, kampüslerde hizmet veren otobüslerin tutamaç ve 

basamaklarını, günlük akışımızda sıkça kullandığımız merdivenler, rampalar, asansör ve taksi düğmelerini kontrast olarak ren-
klendirdik. Ayrıca yaya geçidi çizgilerini de az görenlerin algılayabileceği ışık seviyesine getirdik. Kampüste hizmet veren 

otobüslerin  Böylece bu bireylerin, renklerin ışığıyla kampüs içerisindeki ulaşımını rahatça gerçekleştirebilmesini sağladık.
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Kontrast Renklerin Gecesi: Defile

Işığı belli bir seviyeden 
sonra ve nesneleri de kontrast 

renklerle sunulduğunda görebilen az 
gören bireyler için bize yön veren renklerin 

ışığında özel bir defile düzenledik. Tasarımları 
moda dünyasında oldukça beğeni toplayan ve 
Tuvanam markasıyla adından sıkça söz ettiren 
Tuvana Büyükçınar Demir, proje kapsamında kon-
trast renklerden oluşan özel bir kreasyon hazır-
ladı. Kreasyonun tanıtımı, bir çok moda tutkunu ve 
bloggerının davetli olduğu Renkli Düşler Defliesi ile 
yapıldı. Gecenin davetlileri arasında bulunan Billur 
Saatçi, Buse Terim ve Gülnihal Karasu Eren az 
görenler için hazırlanan özel kreasyonun tanıtımı-
na bloglarında yer vererek okurlarının dikkatini 
projemize çekti. Defilenin sosyal ağlarda ve medya 
kanallarında konuşulmasını sağlayarak yaşam 
kalitelerini yükseltmeyi amaçladığımız az gören 
bireylere yönelik sorunlara dikkat çekmeyi ve 
toplumun bu konudaki farkındalığını arttırmayı 
hedefledik. 
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Ne Yapıyoruz?

Kontrast Renklerin Gecesi: Defile
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Proje kapsamında yaptığımız araştırmalar, az gören bireylerin en büyük sorunlarının diğer bireylerin günlük alışkan-
lıklarına dahil olma istekleri olduğunu gösterdi. Biz de bir öğretmenin “Öğretmenler odasında diğer öğretmenler gazete 

okurken ben de okuyormuş gibi yapıyordum, ama yazılanlar hiç net değildi” yorumundan yola çıkarak az gören bireyler için bir 
haber sitesi tasarladık. Şuanda yayında olan sitemizde dünyadan, sağlıktan, kültür-sanattan ve spordan haberlere yer verdik. 

Haberlerin puntolarını büyütürken, yazı ve arka planı da kontrast renklerde tasarlayarak az gören bireylere gündemi en net 
haliyle sunduk.  

Gündemin En Net Hali: www.haberlercok.net
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Sanatın Renkleri Artık Daha Net:  Çok Net Sanat Sergisi

Toplum, az gören ve görme engelli birey ayrımı konusunda yeterli bilince sahip değil bu yüzden İstanbul Modern 
işbirliğiyle hazırladığımız özel sergi ile konuya dikkat çekerek toplumda farkındalık yaratmayı amaçladık. Bu sergi için 

dünyaca ünlü tabloların orijinalliğini bozmadan yapay ışıklandırma tekniğiyle kontrast renklerle düzenledik. Az görenler için 
düzenlenen özel serginin sunumunu da kampüslerde yaptık. Bu sergiyle az gören bireylerin belli bir ışık seviyesinden sonra göre-

bilme yetisinin arttığına ve renkli ışık ve nesnelerin göz kaslarının gelişmesine yardımcı olduğuna dikkat çekmek istedik.

MONA LISA 
EN NET 

HALİYLE 
KAMPÜSÜNDE

www.banabirazrenkver.com
www.banabirazrenkver.com

ÇOK NET 
SANAT 

SERGİSİ AÇILDI
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Sanatın Renkleri Artık Daha Net:  Çok Net Sanat Sergisi
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Üniversitelerde 
kampüs hayatını anlatan, 

kampüsten haberlere ve etkinliklere 
yer veren kampüs gazeteleri çıkarıl-

makta ve bu gazeteler öğrenciler tarafın-
dan yüksek oranda okunmaktadır. Az 
gören bireyler için ise bu gazetelerdeki 
küçük puntolu yazıları okumak ve buna 
bağlı olarak sosyal yaşama dahil olabilmek 
oldukça zor. Projemiz kapsamında az gören 
bireylerin kampüs hayatını takip edebilmel-
eri ve etkinliklere dahil olabilmelerini sağla-
mak amacıyla kampüs gazetelerini yeni bir 
formatta düzenleyerek haberlerin kontrast 
renkli ve büyük puntolu yazıldığı özel 
basımlarını gerçekleştirdik. 

En Net Kampüs Gazetesi: Kontrast Haber
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Az gören bireylerin görme yetileri renkli nesneler ve büyük puntolu yazılarla arttırılabilmektedir. Bunun için de 
devamlı göz egzersizlerinin yapılması az gören bireylerin görme kapasitelerinin artmasında çok önemli bir etken. Biz de 

kampüsteki öğrencilere görme kapasitelerini arttırmaya yardımcı olacak bir alan sunabilmek için Renkler Akademisi’ni kurduk. 
Bu akademiye özel workshop programları hazırladık. Bu akademide oyun odası, okuma salonu, pasta atölyesi ve film atölyesi 

eğitimleri sunduk. Bu programlarla y azıları daha rahat okuyabilmelerini, üretimler yaparak başarıyı hissetmelerini, film festi-
valine hazırlanarak kendi dünyalarını sunmalarını ve oyun odasıyla sosyal yaşamlarını renklendirmeyi amaçladık. Bu aka-

demi sayesinde az görenlerin hem kampüste keyifli bir vakit geçirmesini hem de görme yetisinin artmasını amaçladık.

Kampüsün en net adresi: Akademi
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Kampüsün en net adresi: Akademi

Renkli Sayfalar Okuma Salonu: Duvara yansıtılmış kontrast 
renklerdeki büyük puntoyla başlayıp giderek küçülen harfleri 
ve kelimeleri okuma egzersizi yaptılar. 

Bi Dolu Renk Oyun Odası: Renkli satranç ve renkli jenga gibi 
oyunlarla kampüs yaşamının içinde sosyalleşirken aynı 

zamanda da renkli  nesneler sayesinde görme kapasitelerini 
arttırdılar. 
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Kampüsün en net adresi: Akademi

Fırındaki Renk Pasta Atölyesi: En güzel tatları en güzel renklerle 
süsleyerek kendi pastalarını yarattılar. Bu atölyede başarmanın 
tadını çıkarırken aynı zamanda pastalarını Renkli Çarşı’da suna-
bildiler. 

 
Yakın Plan Film Atölyesi: Film çekimi derslerinin verildiği work-
shoplar sonunda kurulan film setlerinde kendi renkli filmlerini 
çekme şansı elde ederek hayatı kendi baktıkları pencereden 

sundular. Ayrıca filmleri Yakın Plan Film Festivali’nde yarışarak 
seyirci karşısına çıktı. 
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Az görenler için yaptığımız ulaşım ve mekan düzenlemelerinin yanı sıra sosyal yaşamlarını renklendirerek, hayata 
dahil olmalarını sağlamayı amaçladık. Bunun için kampüslerde renkli çarşılar tasarladık. Renklerin ışığıyla donatılan bu 

çarşıların dekorasyonu ve  içinde satılacak ürünler de tamamen kontrast renklerden oluşturuldu. Çarşıda açılan minik dük-
kanların sahibi de az gören bireyler oldu. Projemiz kapsamında sunduğumuz workshoplarda renkli pasta ve tablo gibi üretimler 
gerçekleştiren az görenler, ürünlerini burada sergileme  veya satma şansına sahip oldular. Kendilerine ait bir alanda kendi eser-

lerini gösterme fırsatı bulan bireylerin başarıyı hissetmelerini ve sosyal hayata adaptasyon sürecinde bunu motivasyon olarak 
değerlendirebilmelerini sağlamayı hedefledik. 

Kampüsün en renkli mekanı: Çarşı
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Ne Yapıyoruz?

Kampüsün en renkli mekanı: Çarşı
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Az gören bireylerin günlük hayata adapte olma süreçlerinde başarıyla motive olmalarını sağlayabilmeyi amaçladık. 
Bunun için onlara kendi filmlerini çektirdik. Kampüslere kurduğumuz renkler akademisinin yakın plan film atölyesinde film 

çekimi üzerine eğitimler verdik. Bu filmlerin gösterimleri için ortak bir platform oluşturmak adına uygulama alanı olarak 
seçtiğimiz 12 kampüs için bir film festivali düzenledik. Bu festival, renklerin ışığında yürüyen az görenlere kendi filmlerini yaratma 
şansı verdi ve yaşamı bizden çok farklı gören az görenler kendi filmlerinin sahnelerini renklerle süslediler. Film çekiminde ışığın 

seviyesine karar verirken, filmin kurgusunda renk ayarlarını seçtiler. Öğrencilerin hazırladığı filmlerin gösterimleri “Yakın Plan 
Film Festivali” kapsamında kampüslerde yapıldı. 

Ne Yapıyoruz?

Kendi renklerini anlat: Kampüsler Yakın Plan Film Festivali’nde Yarışıyor
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Mobilde de renkler çok net: Mobil Uygulama

Gençler haberleri, yaklaşan etkinlikleri ve gündemi mobilden takip ediyor. Üniversiteler de öğrencileri için kampüs 
rehberi niteliğinde mobil uygulamalar tasarlıyorlar, fakat bu uygulamalar az görenlerin görebileceği renk ve yazı formatın-

da değil. Bu projeyle belirlediğimiz üniversitelerin mobil uygulamalarını az görenlere uygun bir şekilde tasarladık. Uygulamada-
ki yemekhane yemek listesi, duyurular, etkinlikler, hizmetler ve ders notlarının öğrenildiği portalı kontrast renklerle renklendire-

rek, yazılarını da büyük puntolara taşıdık. Bu uygulamayla az görenlerin kampüs hayatına daha rahat dahil olmalarını sağlamayı 
amaçladık. 
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Ne Yapıyoruz?

Az gören bireyler, yeterli ışık seviyesi sağlanmazsa günlük hayata adaptasyon sürecinde zorlanmakta ve bu durum 
onların yaşam standartlarının düşmesine neden olmaktadır. Az gören sorunu ve onlar için yapılması gereken düzenlemeler 

konusunda toplumda gerekli farkındalığı yaratmayı amaçladık. Bunun için özel bir parkur ve az görenlerin görüşlerini deney-
imleyebilmelerini sağlayacak özel gözlükler tasarladık, bu gözlüklerle görme seviyeleri %10a kadar düşürüldü. Bu parkuru iki 

aşamada düzenledik. Parkurun tasarımını günlük hayatta sıkça kullandığımız ve engel olarak tanımlayamayacağımız fakat az 
görenlerin hayatlarında sorun yaratan süreçlerden oluşturduk. İlk olarak normal rampa ve merdiven sürecini tamamlayan 

bireyler bir sonraki aşamaya geçebilmek için gerekli olan kapının şifresini tuşladılar diğer aşamada ise aynı süreci renkler-
in ışığında yaşadılar.  Bu uygulamayla az görenleri empati yaparak anlamalarını sağlamayı amaçladık.

Işık; ya olmazsa? : Empati Parkuru
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Az görenlerin günlük hayata adaptasyonu için yapılan düzenlemeleri sosyal hayatta da kendilerine yer edinmelerini 
sağlayarak desteklemeyi amaçladık. Gençlerin çoğunlukla gündemlerini ve günlük sohbetlerini oluşturan vizyon filmlerini az 

görenler için uygun formatta düzenledik. Alt yazılı filmler için yazı boyutları büyütülen ve renk ayarları kontrast olarak yapılan 
filmlerin gösterimlerini gezici sinemamızla kampüslere taşıdık.

Sinemanın En Net Perdesi: Işığı Arttırılmış Filmler



Ne Yapıyoruz?
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Toplumda az gören sorunu hakkında gerekli 
farkındalığı yaratmak ve az gören bireylerin 
yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla 
yürüttüğümüz projemize dijital ortamda bir 
platform oluşturmak ve bu platformda 
projemizin amacından ve etkinliklerinden 
bahsederek az gören sorunu hakkında 
farkındalık sağlamak için wwww.banabiraz-
renkver.com sitesini hazırladık. 

Yaşamın En Net Hali : www.banabirazrenkver.com
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Bütçe

Renkli menülerin basımı,mekan düzenlemeleri, ışıklandırmalar, 
bankamatikler, dijital bordların yapımı ve 12 kampüse kurulumu

ETKİNLİKLER GİDERLER BÜTÇE

Kampüse Biraz Renk Ver Uygulamaları  

Kontrast Renklerin Gecesi: Defile Defile için Tuvanam’la anlaşılması kreyasyonun üretimi

Gündemin En Net Hali: www.haberlercok.net Domain ve hosting ücreti

Domain ve hosting ücreti

Sanatın Renkleri Artık Daha Net: 
        Çok Net Sanat Sergisi  Resimlerin özel boyalarla kontrast hale getirilmesi

En Net Kampüs Gazetesi: Kontrast Haber 

Kampüsün en net adresi: Akademi 

Kampüsün en renkli mekanı: Çarşı 

       Yaşamın En Net Hali : 
www.banabirazrenkver.com

Işık; ya olmazsa? : Empati Parkuru 

Mobilde de renkler çok net: Mobil Uygulama

                     Kendi renklerini anlat: 
Kampüsler Yakın Plan Film Festivali’nde Yarışıyor 

Sinemanın En Net Perdesi: Işığı Arttırılmış Filmler 

Ajans Bütçesi: 67.080 TL

Toplam Bütçe: 905.580 TL

Vizyon filmlerinin az görenler için düzenlenmesi 120.000TL

Ekipmanların sağlanması, festivalin organizasyonu 180.000TL

Mobil uygulamanın yaptırılması

Renkli çarşının kurulumu ve düzenlenmesi

Akademinin kurulumu oyun salonu, okuma salonu  ve üretim
           salonunun az görenlere göre düzenlenmesi

Gazetelerin basımı

Parkurun kurulması

30.000TL

2000TL

12.000TL

105.000TL

7.500TL

300.000TL

60.000TL

2000TL

17.000TL

3000TL

Ne Kadar Bütçeyle Yapıyoruz
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Etkinlik Takvimi

Etkinlikler

Kampüse Biraz Renk Ver 
        Uygulamaları 

Kontrast Renklerin Gecesi:
               Defile

Gündemin En Net Hali: 
www.haberlercok.net

Sanatın Renkleri Artık Daha Net: 
       Çok Net Sanat Sergisi

En Net Kampüs Gazetesi: 
       Kontrast Haber

Kampüsün en net adresi: 
            Akademi

Kampüsün en renkli mekanı: 
                 Çarşı

Kendi renklerini anlat: 
Kampüsler Yakın Plan 
Film Festivali’nde Yarışıyor

Mobilde de renkler çok net: 
         Mobil Uygulama

Işık; ya olmazsa? : 
Empati Parkuru

Sinemanın En Net Perdesi: 
   Işığı Arttırılmış Filmler

      Yaşamın En Net Hali : 
www.banabirazrenkver.com
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Ne Zaman Yapıyoruz?
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Projenin Değerlendirmesi

Değerlendirme

Projeyi Macnamara’nın Makro Modeli’ni kullanarak değerlendirdik. 
Değerlendirmemizi modelin; projenin bitimini takiben uzman görüşlerini alma, 
belirlediğimiz hedef alanlarındaki kısa ve uzun süreli hedeflere ulaşmada etki 
araştırmalarını yapma, mesajlara ve etkinliklere katılan kişi sayılarına göre 
yeniden gözden geçirmeden oluşan adımlarına göre yaptık.




