
 



4. ULUSAL ENGELLİLEŞTİRİLENLER SEMPOZYUMU 

“EVRENSEL TASARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR” 

19 - 21 KASIM 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLDİRİLER KİTABI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 

KONYA/TÜRKİYE 



T.C. 

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 

“4. ULUSAL ENGELLİLEŞTİRİLENLER SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI” 

 

Sempozyum Başkanı 

Prof. Dr. Ahmet ALKAN 

Editör Kurulu 

Prof. Dr. H. Filiz ALKAN MEŞHUR 

Doç. Dr. Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK 

 

Yayın Kurulu 

Prof. Dr. Ahmet ALKAN 

Prof. Dr. H. Filiz ALKAN MEŞHUR 

Doç. Dr. Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK 

Arş. Gör. İlknur ACAR ATA 

Arş. Gör. Merve ÖZKAYNAK 

Arş. Gör. Mihrimah ŞENALP 

Arş. Gör. Hüseyin ÖZDEMİR 

Kapak Tasarımı 

Arş. Gör. Hüseyin ÖZDEMİR 

Yayına Hazırlayan 

Arş. Gör. Merve ÖZKAYNAK 

 

ISBN: 978-625-7327-01-5 

Konya Teknik Üniversitesi, 2020 

© Her hakkı saklıdır. Bu eserin bir kısmı veya tamamı Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün izni olmadan hiçbir 

şekilde çoğaltılamaz, kopya edilemez. Yayınlanan çalışmalardaki görüş ve düşünceler yazarların kendilerine aittir. 

Yayınlanan çalışmalar sadece referans gösterilerek kullanılabilir.  



Sempozyum Onur Kurulu 

 

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK Konya Teknik Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Rahmi ERDEM 
Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım 

Fakültesi Dekanı 

Dr. Öğr. Üyesi Armağan GÜLEÇ KORUMAZ TMMOB Mimarlar Odası Konya Şubesi Başkanı 

 

 

 

Sempozyum Organizasyon Komitesi 

 

Prof. Dr. Ahmet ALKAN Konya Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. H. Filiz ALKAN MEŞHUR Konya Teknik Üniversitesi 

Doç. Dr. Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK Konya Teknik Üniversitesi 

Arş. Gör. İlknur ACAR ATA Konya Teknik Üniversitesi 

Arş. Gör. Merve ÖZKAYNAK Amasya Üniversitesi 

Arş. Gör. Mihrimah ŞENALP Konya Teknik Üniversitesi 

Arş. Gör. Hüseyin ÖZDEMİR Konya Teknik Üniversitesi 

 

 

 

Sempozyum Sekretaryası 

Arş. Gör. İlknur ACAR ATA 

 

Teknik Ekip 

Arş. Gör. Mihrimah ŞENALP 

 

  



Sempozyum Bilim Kurulu 

Prof. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğr. Tek. Eğt. Bölümü 

Prof. Dr. Mualla ERKILIÇ Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü 

Prof. Dr. Ayşe Nilay EVCİL Beykent Üniversitesi, Mimarlık Bölümü 

Prof. Dr. H. Filiz ALKAN MEŞHUR Konya Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

Prof. Dr. Ayşen ÖZTÜRK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü 

Prof. Dr. Erkan POLAT Süleyman Demirel Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

Prof. Dr. Osman TUTAL Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü 

Prof. Dr. Aysel USLU Ankara Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

Prof. Dr. Meltem YILMAZ Hacettepe Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 

Prof. Dr. Tülay ZORLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü 

Doç. Dr. Yasemin AFACAN İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Grafik Tasarım Bölümü 

Doç. Dr. Rabia KÖSE DOĞAN Selçuk Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 

Doç. Dr. Filiz TAVŞAN Karadeniz Teknik Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü 

Doç. Dr. S. Selhan YALÇIN USAL Haliç Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Engin KAPKIN Eskişehir Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü 

 

  



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 

Yaşadığımız çevrenin erişilebilir hale getirilmesi sürecinde; Türkiye’de 2005 yılında yasal düzenlemenin 

oluşturulmasına rağmen, bugün itibariyle istenilen noktaya gelinemediği görülmektedir.  Yapılması gereken mimari 

düzenlemelerle ilgili olarak sorumlulara verilen yasal süre ve sonrasında geçen zamana rağmen erişilebilirlik 

bağlamında henüz uygulama kültürü geliştirilemediği gözlemlenmektedir. Kentlerde bütüncül bir yaklaşımla 

erişilebilirlik uygulamaları bu kadar yavaş ilerlerken, tarihi yapı ve alanların erişilebilirliğinin sağlanması daha özenli 

ve zorlu bir süreci gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı, tarihi yapı ve alanları erişilebilir hale getirirken; özgün 

değerlerinin korunması, yaşanacak işlev değişikliğinde herkes için uygun çözümün sağlanabilmesi ve potansiyel 

kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte akıllı ve etkin çözümler üretebilmesi gibi ilave zorluklara 

rağmen, uygulamaların da kısa sürede mümkün olduğunun ortaya konulmasıdır. Yoğunlukla mevcut yapı stokunun 

erişilebilirliğinin tartışıldığı tıkanmış tekrar ortamında konuyu farklı bir vizyonda, tarihi yapı ve çevre üzerinden 

tartışarak daha hızlı yol alabilme fikri öne çıkarılmaktadır. Çalışma alanı olarak açık hava müzesi niteliğindeki tarihi 

kent merkezi ile Sivas kenti seçilmiştir. Günümüzde farklı işlevlerde kullanılmakta olan 4 Eylül Kongre Binası, 

Buruciye Medresesi, Keykavus Darüşşifası, Ulu Cami ve Gök Medrese gibi farklı dönemlerde inşa edilmiş önemli 

eserleri barındıran ve yenilikçi yaklaşımla kurgulanmış tam erişilebilir bir güzergâh sorgulanmıştır. Tarihi yapı ve 

alanların özel durumlarını gözeterek koruma kullanma dengesine saygılı, bütüncül bir yaklaşımla altı başlık 

belirlenmiş ve mimari dil bütünlüğü içerisinde çözümler üretilmesi hedeflenmiştir. Engelsiz saha, rampa ve korkuluk 

düzenlemeleri, tuvalet çözümlerinin geliştirilmesi, otopark düzenlemeleri, asansör ve platform çözümleri ve 

hissedilebilir yüzey-Braille alfabeli harita uygulamaları gibi mimari düzenlemeler tarihi yapılar ve kent genelinde 

araştırılmış ve tam erişilebilirlik fikri ortaya konulmuştur. Çalışma kapsamında evrensel veriler ışığında yürürlükteki 

standartlar sorgulanmış, ilgili ulusal standartların yetersizliği ve tarihi çevrenin erişilebilirliği noktasında yeni 

düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiş ve yerel yönetimler ile uygulayıcı sorumlulara eleştiriler getirilmiştir. 

Kısa süre içerisinde doğru yasal altyapı ve yürürlükteki standart güncellemeleri ile ‘tarihi çevrede dahi’ etkin sonuç 

alabilmenin mümkün olabileceği ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Engelli, Erişilebilirlik, Tarihi Yapı, Tarihi Çevre. 

 

DISCUSSING THE CONCEPT OF ACCESSIBILITY ON SIVAS HISTORICAL 

URBAN FABRIC 

ABSTRACT 

In the process of making the environment accessible that we live in; although the creation of the legal 

regulations in Turkey in 2005, ıt seems that the desired point cannot be reached nowadays.  It is observed that 

despite the legal period given to the responsible persons regarding for the architectural arrangements that need to 

be made and the time elapsed afterwards, the practice of realization culture in the context of accessibility has not 
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been developed yet. While accessibility practices in cities with a holistic approach progress so slowly, ensuring the 

accessibility of historical buildings and sites requires a more painstaking and difficult process. The purpose of this 

study, while making historical buildings and areas accessible; preserving original values, providing the appropriate 

solution for everyone in the change of function to be experienced and in spite of additional difficulties such as 

producing effective solutions, it is revealed that applications are possible in a short time. In a congested replay 

environment where accessibility of the existing building stock is heavily discussed the subject in a different vision. 

The idea of proceeding faster by discussing the historical structure and environment is emphasized. The historical 

city of Sivas, which is an open air museum, has been chosen as the study area. Using for different functions today; 

containing important works built in different periods such as 4 September Congress Building, Buruciye Medrese, 

Keykavus Darüşşifası, Ulu Cami ve Gök Medrese and a fully accessible route built with an innovative approach has 

been questioned. Considering the special conditions of historical buildings and areas, six headings were determined 

with a holistic approach that respects the balance of use of protection and it is aimed to produce solutions within 

the architectural language integrity. Architectural arrangements such as barrier-free field, ramp and guardrail 

arrangements, development of toilet solutions, parking lot arrangements, elevator and platform solutions and 

palpable surface-Braille alphabet map applications were researched throughout the city and historical buildings and 

the idea of full accessibility was presented. Within the scope of the study, current standards were questioned in the 

light of universal data. It was determined that new regulations were needed at the point of insufficiency of relevant 

national standards and accessibility of the historical environment. Criticisms have been brought to local 

governments and implementing officials. It has been revealed that it is possible to get effective results in a short 

time "even in the historical environment" with the correct legal infrastructure and current standard updates. 

Keywords: Disabled, Accessibility, Historical Building, Historical Environment. 

 

1. GİRİŞ  

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan bilimsel 

araştırmalarda sonucunda hazırlanan raporlarda, dünya nüfusunun yaklaşık olarak %8’i engelli 

bireylerden oluştuğu belirtilmektedir. Ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu’nca gerçekleştirilen 

araştırmalarda engelli bireylerin toplumun %12,29’luk kısmını oluşturduğu tespit edilmiştir. Türkiye’de 

yaklaşık olarak 10 milyon engelli insan yaşamaktadır. Engelli kullanıcılarımızı ve onlarla beraber 

çevredeki engellerle mücadele veren ailelerinin toplam yoğunluğu dikkate alındığı zaman, engelli 

bireylerin de herkes gibi kullanımına olanak sağlayacak mimari düzenlemelerin toplumumuzun oldukça 

önemli kısmını etkilemekte olduğu gözlemlenmektedir (Müftüoğlu, 2006).  

Çağdaş bir dünyanın temel şartı insanlar arasında eşitliğin sağlanmasıdır. Çağdaş ve medeni 

bir devlet; üzerinde yaşamını sürdüren vatandaşlarına eşit ve özgür imkânlar sağlamakla mükelleftir. 

Ancak yaşam standartlarının herkes için eşit olduğu bir ülkede kalkınmadan ve refahtan bahsedilebilir. 

Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 1975 yılı 9 Aralık günü yayınlanmış olan; “Engelli Hakları 

Bildirgesi”, “Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı” ve “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası” ilgili maddelerinde 

sıklıkla temel haklardan ve eşitlik kavramlarının vazgeçilmezliğinden bahsedilmektedir (Özcan, 2008).  

Kent içerisinde yaşayan her bireyin, Avrupa Kentsel Şartı’na göre; yaş, ırk, bedensel ve zihinsel 

kapasite durumlarından bağımsız olarak, yardım almadan kendi hür iradeleri ile kentin her noktasına 

ulaşabilme hakkına sahip oluğu belirtilmektedir. Engelli kullanıcılar kent yaşamına katılım sağlarken, 
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fiziksel engelleri bulunmayan bireylere göre farklı bir takım ihtiyaçlar duymaktadır. Hareket kabiliyetleri 

doğuştan ya da sonradan meydana gelen herhangi bir engel sebebiyle kısıtlı olan bireylerin, kent 

yaşamında karşılaştığı engeller, sınırlamalar, yanlış ve eksik uygulamalar sebebiyle toplum yaşamından 

kendilerini soyutladıkları görülmektedir (Keskin,2011). Bu sebeple engelli bireylerin de herkes gibi kent 

yaşamında her platformda yer edinip, aktif şekilde rol alabilmeleri için evlerinden dışarı çıkabilmelerine, 

eşit ve özgürce kentte var olabilmelerine olanak sağlanmalıdır (Meşhur ve Çakmak 2018). Eşitlikçi bir 

kent yaşamının ilk adımı, engelli bireylerin herkes gibi kentin her yerine ulaşabilmesine olanak 

sağlayabilmek ve “erişilebilirlik” kavramını yaşadığımız kentler için tam anlamıyla mümkün kılabilmek 

olmalıdır. Engelli bireylerin kentte kimseden yardım almadan özgürce istedikleri her noktaya tam 

erişimlerinin sağlanması mimari düzenlemelerle sağlanması gereken yasal bir zorunluluk olmasının yanı 

sıra aynı zamanda toplumsal açıdan etik bir gerekliliktir.  

Engellilik kavramı ortaya konulurken konuyla ilgili farklı kuramsal yaklaşımların da mevcut 

olduğu görülmektedir. Bu yaklaşımda engellilik durumu medikal ve sosyal model olarak iki başlıkta 

incelenmektedir. Medikal model; engellilik durumunu fizyolojik duruma bağlı olarak ele almaktadır. Bu 

modele göre tüm engelliler kısıtlı olarak kabul edilmektedir. Sosyal model ise yaşanılan çevredeki bütün 

bireylerin geçici bazı durumlarda ve özel gereksinim durumlarında o an için kısıtlı olarak kabul 

edilebileceğini savunmaktadır. Bu kişiler bazı durum ve gereksinimleri devam ettiği süreçte kısıtlı olarak 

kabullenilmektedir. Örneğin; hamile insanlar, çocuk arabası kullanan anne ve babalar, bavul veya paket 

taşımakta olanlar da bu kapsamda mimari düzenlemelere ihtiyaç duyan sınıfı oluşturmaktadır 

(Ünver,2016).  

Türkiye’de 1 Temmuz 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe giren “5378 Sayılı Engelliler Hakkında 

Kanun” ile birlikte kentlerin herkesin erişimine uygun hale getirilmesi, engelli bireylerin toplumsal yaşama 

ve kente katılımına olanak sağlayacak mimari düzenlemelerin yapılması yasal bir zorunluluk haline 

gelmiştir. 2005 yılında kamu kurumlarına, yerel yönetimlere ve engelli kullanıcıların yaşadığı çevrenin 

erişilebilir hale getirilmesi noktasında görevi olan bütün sorumlulara gerekli düzenlemeler için 7 yıl süre 

tanınmıştır. 7 yıllık sürenin tamamlanmasından sonra 1 Temmuz 2012 yılında ilgili kanun kapsamında 

yapılması gereken düzenlemelerin henüz tamamlanamadığı tespit edilerek, üç yıl ek süre verilmesi 

kararlaştırılmıştır. 1 Temmuz 2015 yılı itibariyle kesin olarak yürürlüğe giren kanun kapsamında; toplu 

taşıma araçlarının engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirilmesi gibi bazı alt konu başlıkları için 

istisnai süre uzatımları sağlanmış olsa da, yaşadığımız çevrenin herkesin erişilebilirliğine uygun hale 

getirilecek olması günümüz itibariyle kanunen güvence altına alınmış durumdadır.  

Yaşadığımız çevrenin herkes için erişilebilir hale getirilmesi noktasında önemli parçalardan birisi 

de tarihi yapı ve alanların ulaşılabilirliğidir. Engelli bireylerin yaşamlarında sportif ve kültürel faaliyetlerin 

önemli yer tuttuğu gerçeği, tarihi yapı ve alanların erişilebilir hale getirilme faaliyetlerinin bir an önce 

gerçekleştirilmesi gerekliliğini dikkate değer kılmaktadır.  
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Tarihi yapı ve alanlar, kültür mirası olmanın yanı sıra aynı zamanda geçmiş toplumların kültürel, 

sosyal ve ekonomik dinamiklerini günümüze yansıtan yerel ve ulusal kültürel kimlik niteliğindedir. Tarihi 

yapı ve alanlar günümüzde özgün işlevlerine uygun güncellemelerle ya da yeniden işlevlendirilerek 

kullanılmaktadır. Mimari korumanın temel kuralı bir yapıyı gündelik yaşama dâhil ederek, yaşatarak 

kullanabilmektir. Bu durumu sağlayabilmek için yapılması gereken ilk düzenleme, tarihi çevrenin ve 

yapının erişilebilir hale getirilmesidir (Foster, 1997). Tarihi yapı ve alanların erişilebilir hale getirilmesi 

şüphesiz kent içerisinde düzenlemesi en özel ve en zor bölgelerdir. Tescilli yapıların özel durumlarından 

kaynaklanan gereksinimler mevcut yapı stokundaki çözümlerden farklılaşmaktadır. Bu sebeple 

yapılması düşünülen her müdahalede yapı ve çevrenin özgünlüğüne zarar vermeden, herkes için bütün 

gereksinimleri karşılayacak akılcı ve pratik çözümler geliştirilmelidir (Güler ve Tutal, 2017).  

Çalışma kapsamında Sivas Tarihi kent dokusunda erişilebilirlik konusu ele alınarak tarihi yapı ve 

çevrelerin erişilebilirliği sorgulanmış, ilgili standartlar ve yönetmelikler kapsamında yapılması gereken 

mimari düzenlemeler tespit edilmeye çalışılmıştır. 

2. TARİHİ SİVAS KENT DOKUSUNDA ERİŞİLEBİLİRLİK 

Çalışma alanı olarak seçilen Sivas kenti tarihi kent meydanı ve farklı dönemlere ait birçok eseri 

barındıran kent merkezi ile açık hava müzesi niteliği taşımaktadır. Çok katmanlı tarihi kent meydanını 

içine alan, yakın zamanda hizmete girmesi beklenen hızlı tren projesi ile birlikte tarihi tren garından 

başlayarak kent merkezinde farklı işlevlerdeki anıt eserleri de kapsayan yaklaşık 3 km uzunluğunda tam 

erişilebilir bir güzergâh ortaya çıkarılması fikri ön plana çıkmaktadır. Tanımlanacak bu tam erişilebilir yol 

üzerinde yer alan tarihi yapı ve alanların erişilebilirlik problemleri ortaya konularak gerekli mimari 

düzenlemeleri önerecek çalışmalar için temel oluşturulmaya çalışılacaktır.  

 

Şekil 1. Tarihi Sivas Kent Meydanı Panoramik Görünümü (Sivas Belediyesi Arşivi.) 
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2.1. Sivas 4 Eylül Kongre Binası ve Etnografya Müzesi 

Sivas Valisi Memduh Bey tarafından 1892 yılında yaptırılan eser Sivas İdadisi olarak kullanılmaya 

başlamıştır. Milli Mücadele Döneminde 4 Eylül Sivas Kongresi bu binada toplanmış ve yapı milli 

mücadele karargâhı olarak kullanılmış önemli bir yapıdır. Yapının ortasında 7x14 metre boyutlarında ve 

1 metre duvar genişliğinde dikdörtgen avlu yer almaktadır. Avlunun kuzeydoğu-güneybatı istikametinde 

iki adet kapısı ve 14 penceresi bulunur. Sivas İdadisi Barok-ampir mimari tarzının önemli eserlerindendir 

(Bulut, 2007). 

 

Şekil 2. Sivas Kongre Binası Atatürk ve Etnografya Müzesi (Sivas Belediyesi Arşivi.) 

Yapı şehir merkezinde bulunmakta olup yapıya yakın bir noktada veya yapı bahçesi içerisinde 

engelli kullanıcıların erişimine uygun bir park yeri bulunmamaktadır. Tekerlekli sandalyeli kullanıcıları 

temel alan bir park noktası tasarlanmamış olup, yapıya en yakın konforlu park noktası yoğunluğa göre 

100-200 metre mesafede bulunabilmektedir (Şekil 3a). Engelsiz sahanın sağlanması noktasında 2019 

yılında tamamlanan onarım çalışmaları olumlu katkılar sağlamıştır. Yapıyı çevreleyen meydan ve 

sokakta erişilebilirliği engelleyen herhangi bir peyzaj elemanı, tretuvar veya yol çatlağı vb. engel 

bulunmamaktadır (Şekil 3b). Fakat yapının İstasyon Caddesi cephesinden erişimini sağlayan ana giriş 

kapısında rampa çözümü mevcut değildir. Engelli kullanıcılar için farklı bir noktadan metal malzemeden 

üretilmiş ve eğimi uygun olmayan bir rampa 2 basamak üzerine konulmuş, fakat bu rampanın 

devamında da yapının girişi yerine sadece bahçesine erişilebilmektedir (Şekil 3c). Yapının doğu 

cephesinde bulunan rampanın uzunluğu 14 metre olmakla birlikte ara sahanlık ihtiyacı nedeniyle 

standartlara uygun tasarlanamamıştır. Kullanılan korkuluk malzemeleri güvenli tutunmayı sağlayacak 

nitelikte çözümlenmemiştir (Şekil 3d). Yapı çevresinde kentsel donatılar sade şekilde yerleştirilmiş ve 

erişilebilirliğe engel teşkil etmemektedir, fakat engelli bireylerin yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesi için 

herhangi bir çözüm düşünülmemiştir. Yapı içerisinde sadece asansör üzerinde “engelli asansörü” ibaresi 

yer almakta olup, bunun dışında herhangi bir uyarı, yönlendirme veya bilgilendirme mevcut değildir 

(Şekil 3e). Yapının zemin ve birinci katı müze olarak kullanılmaktadır. Zemin katta bir adet satış birimi 

mevcuttur. Yapıda engelli bireylerin katlar arası erişimi için avlu içerisinde bir adet asansör yerleştirilmiş 

olup bu asansörün de giriş kapısı tekerlekli sandalyeli kullanıcıların geçiş mesafesi olan asgari 91,5 
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cm’den dar boyutlardadır. Ayrıca asansör paneli Braille alfabesi ve uygun yükseklik şartlarını 

taşımamaktadır (Şekil 3e). Engelli asansörü olarak tanımlanan asansör mevcut durumda çalışmamakta 

olup, bodrum kata ulaşım sağlanamamaktadır. Tuvalet çözümü bodrum katında düşünülmüş, fakat 

bodrum katı erişilebilir durumda olmadığından, yapıda engelli kullanıcılar için uygun bir tuvalet çözümü 

bulunmamaktadır (Şekil 3f). Yapının ana girişinde platform çözümü olmayışı ve banko önünde 2 adet 

basamak, engelli kullanıcılar için problem oluşturmaktadır. Mevcut durumda müze olarak kullanılan 

yapının iç mekânlarında sergi salonlarının büyük çoğunluğuna koridorlardan ulaşılırken, batı cephesinde 

bulunan ve özellikle yapının en önemli noktası olan 4 Eylül Kongresi toplantısının yapıldığı ana salona 

10 cm yüksekliğinde basamak nedeniyle erişilememektedir. Ahşap döşemelerde yapılabilecek küçük 

müdahalelerle yapının özgünlüğünü bozmadan her odayı hemzemin hale getirmek mümkün 

görünürken, anlamsız kot farkları erişilebilirliği yapı içerisinde bozmaktadır (Şekil 3g). Yapının 

bulunduğu şehrin en yoğun caddesi olan İstasyon Caddesinde hissedilebilir yüzey çözümü mevcutken, 

4 Eylül Kongresi Müzesi binasına görme engelli bireyleri yönlendirecek herhangi bir çözüm 

bulunmamaktadır. Ayrıca yapı içerisinde Braille alfabeli harita çözümü mevcut değildir. Müze içerisinde 

sesli anlatımların bulunduğu stantlar mevcuttur fakat görme engelli bireylerin kullanımına uygun; 

ultrasonik gözlük, farklı dijital yazılımlar veya az görebilen kullanıcılar için yenilikçi çözümler 

gözlemlenememiştir. 

 

Şekil 3. Sivas 4 Eylül Kongre Binası Erişilebilirlik Sorunları. 

2.2. Sivas Buruciye Medresesi 

Anadolu Selçuklu Sultanlarından III. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında 1271 yılında yaptırılmıştır. 

Devrin pozitif bilimlerinin okutulduğu eğitim yapısı olarak uzun yıllar hizmet vermiştir. Yapı kareye yakın 
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dikdörtgen planlı, üzeri açık avlu ve etrafında yer alan sütunlu revaklı ve bunların gerisinde yer alan 

hücrelerden meydana gelmektedir. Günümüzde avlu açık çay bahçesi ve avluya açılan odalar ise el 

sanatları kurs atölyeleri ve satış birimleri olarak kullanılmaktadır (Denizli, 1998).  

 

Şekil 4. Sivas Buruciye Medresesi. 

Yapı tarihi kent meydanı ortasında yer almaktadır. Bu alan içerisinde araç girişi olmadığından 

engelli kullanıcılar araçları ile kent merkezinde uygun noktalara park sağlayarak yapıya 

ulaşabilmektedir. Yapıya en yakın konumdaki Osmanpaşa Caddesinde engelli araçlar için ayrılmış özel 

bir park alanı bulunmamaktadır. Tarihi kent meydanını çevreleyen sokaklarda hissedilebilir yüzey 

uygulamaları mevcutken, tarihi meydan içerisinde görme engelli bireyleri yapıya yönlendirebilecek 

herhangi bir hissedilebilir yüzey uygulaması mevcut değildir (Şekil 5a). Saha genelinde, yapı çevresinde 

ve içerisinde herhangi bir yönlendirici, uyarıcı veya bilgilendirici levha görülmemektedir. Yapının 

avlusuna meydandan iki basamak yardımı ile ulaşılmaktadır. Mevcut durumda metal malzemeden imal 

edilmiş iki adet portatif rampa çözümü ile yapı girişi sağlanmaktadır. Bu rampaların genişlikleri 90 cm 

olan uygun ölçülerde olsa da ikinci azami eğim oranı olan %6’yı sağlayamamakta ve kış aylarının yoğun 

kar yağışlı geçtiği Sivas kentinin iklim şartlarına uygun olmayan niteliktedir (Şekil 5b). Ayrıca yapının 

eski fotoğrafları incelendiğinde kot farkının kent meydanı düzenlemesi sırasında daha da artırılarak 

erişilebilirliğin daha zor hale getirildiği tespit edilmiştir (Şekil 5c). Yapı içerisinde engelli bireylerin sadece 

avluyu deneyimlemesine izin verilmektedir. Avlu ile günümüzde oturma alanı, satış birimi ve atölye 

olarak kullanılan medrese hücreleri arasındaki kot farkları erişilebilirliği engellemektedir (Şekil 5d). 

Ayrıca yaz aylarında çay bahçesi olarak kullanılan avlu içerisindeki yoğun tefrişat engelli bireylerin 

hareket alanlarını kısıtlamakta ve yapının konforlu şekilde gezilmesine engel oluşturmaktadır (Şekil 5e). 

Yapıda bay ve bayan tuvaleti olarak adlandırılmış iki adet tuvalet mevcutken engelli bireylerin ve 

tekerlekli sandalyeli kullanıcıların kullanımına uygun bir tuvalet çözümü bulunmamaktadır (Şekil 5f). 

Yapıda küçük bir alanı kaplayan ve merdiveni ile ulaşılan üst kot depo olarak kullanıldığından ve ziyarete 

kapalı durumda olduğundan düşey sirkülasyon bağlamında bir çözüm gerekmemektedir.  



4. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu 

19 - 21 Kasım 2020 Konya Teknik Üniversitesi   

ISBN: 978-625-7327-01-5 

 
 

4. UKEM  113 

 

      Mehmet Akif Çelimli, Murat Oral 

 

 

 

Şekil 5. Sivas Buruciye Medresesi Erişilebilirlik Sorunları. 

 

2.3. Sivas Şifaiye Medresesi (İzzettin Keykavus Darüşşifası) 

Selçuklu Sultanı I. İzzettin Keykavus döneminde 1217 yılında şifahane olarak inşa edilmiştir. 

Özgün işlevi tıp medresesi olarak bilinmektedir. Günümüzde avlu ortasında bulunan havuz etrafı 

kafeterya olarak kullanılmakta olup, avlu etrafında Sivas el sanatları eserleri satış birimleri ve turistik 

hediyelik eşya satışı yapılan ticarethaneler yer almaktadır (Şekil 6). Darüşşifa 48x68 metre ebatlarında, 

dikdörtgen planlı ve kesme taştan yapılmıştır. Dört eyvanlı medresenin bir eyvanı türbe haline 

getirilmiştir. Orta avlulu ve revaklı olan medrese portal ve arka duvarlar boyunca uzanmaktadır (Denizli, 

1998).  

 

Şekil 6. Sivas Şifaiye Medresesi (Keykavus Darüşşifası) 

Yapı tarihi kent meydanı içerisinde, Şifahiye Sokak yanında yer almaktadır. Yapıyı çevreleyen 

sokaklarda araç park yeri bulunmamakta olup engelli kullanıcılar için erişim planı bulunmamaktadır. 
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Tarihi kent meydanına sadece ticarethanelerin servis araçları belirli zamanlarda izinle giriş 

yapabilmektedir. Tarihi kent meydanını çevreleyen hissedilebilir yüzey uygulaması bu yapı ile de ilişki 

kuramamakta ve görme engelli bireylerin yapıya yönelimini sağlayacak bir plan bulunmamaktadır (Şekil 

7a). Tarihi kent meydanı zemin kaplama malzemesi olan küp granit taş içerisinde hissedilebilir yüzey 

çözümü yer almazken, sahanın görme engelli bireylerin zihninde algılanmasını sağlayacak Braille 

alfabeli harita çözümleri de düşünülmemiştir. Darüşşifa etrafında veya içerisinde engelli bireyleri 

yönlendirici, uyarıcı veya bilgilendirici herhangi bir elemana rastlanılmamıştır. Yapı içerisinde satış 

birimlerinin sergi alanı olarak kullandığı tezgâhlar karmaşık şekilde yer almakta ve kullanıcıların hareket 

alanını kısıtlamaktadır (Şekil 7b). Avlu ve çevresinde yer alan ticarethanelerin tefrişatlarının oluşturduğu 

karmaşa herkesin kullanımına uygun hale getirilmesi için ivedilikle sadeleştirilmeye ihtiyaç duymaktadır. 

Yapının girişinde 20 cm’lik bir kot farkı ile çıkış ve tekrar aynı kota dönüşü sağlayan iki adet metal 

malzemeden üretilmiş portatif rampa yer almaktadır. Bu rampaların genişlikleri 80 cm olmakta birlikte 

tekerlekli kullanıcıların kullanımına uygun değildir (Şekil 7c). Mevcut rampaların sadece ticarethanelerin 

servis araçlarının geçişi için kullanıldığı gözlemlenmiştir. Yapının giriş kapısında erişilebilirlik 

sağlanamamaktadır. Yapı içerisinde de avlu ve eyvanlar arasında, avlu ile giriş bölümü arasında kot 

farkları mevcuttur (Şekil 7d). Engelli kullanıcıların yapının tamamını deneyimlemesine olanak 

sağlayacak çözümler mevcut değildir. Yapı içerisinde 2 adet bay ve bayan tuvaleti mevcut olup herkesin 

kullanımına uygun bir tuvalet çözümü mevcut değildir (Şekil 7e). Tek katlı olarak inşa edilen yapıda 

herhangi bir platform veya asansör çözümüne ihtiyaç duyulmamaktadır.  

 

Şekil 7. Sivas Şifaiye Medresesi Erişilebilirlik Sorunları. 
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2.4. Sivas Ulu Cami 

Anadolu’nun en eski camilerinden birisi olan yapı Danişment döneminde 1196 yılında inşa 

edilmiştir. Yapım yılından günümüze cami olarak halen hizmet vermektedir. Kesme taştan düz çatılı bir 

yapıdır. Üç girişi mevcut olup sade tasarımı ile dikkat çekmektedir. 54x33 metre iç ölçülerindeki yapı 

güney duvarına dikey düzenlenmiş 11 sahında 50 yığma ayağın birbirine sivri kemerlerle bağlanması 

ile oluşmaktadır. Yapı son olarak 2005 yılında kapsamlı onarım görmüş olup ibadete açık halde 

bulunmaktadır (Yinanç, 1991).  

 

Şekil 8. Sivas Ulu Cami. 

Tarihi yapı Uluanak Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Cami ve avlu 

sokak kotundan üç metre aşağıda yer almakta olup merdivenler yardımı ile yapıya erişim 

sağlanmaktadır. Yapı çevresinde engelli kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış ve ayrılmış bir otopark 

alanı bulunmamaktadır. Kentin merkezi bir noktasında bulunan yapı etrafında araç parkları mevcutken, 

cenaze araçlarının parkı için ayrılan özel bir park alanı dışında, engelli kullanıcılar için bir çözüm 

bulunmamaktadır. Hissedilebilir yüzey uygulaması sokak boyunca devam ederken yapının 3 adet 

girişinin hiçbiri ile ilişkilendirilmemiş ve görme engelli kullanıcıların erişilebilirliğine yönelik bir çözüm 

mevcut değildir (Şekil 9a). Camiyi çevreleyen sokaklarda, avlu, son cemaat bölümü ve iç mekânlarda 

yönlendirici, uyarıcı veya bilgilendirici levha ya da tabela görülmemektedir. Cami avlusunda ve ibadet 

mekânlarında engelli kullanıcılara özel herhangi bir kentsel donatı yer almamaktadır. Sokak kotundan 

avlu ve ibadet alanlarına erişimin sağlanması noktasında asansör ya da platform çözümü alanın müsait 

olmasına rağmen ihmal edilmiş durumdadır. Kamusal alandan yapıya herkes için erişilebilirlik ilk 

adımdan sağlanamamaktadır. Cami avlusu kentin yaşlı nüfusunun en fazla vakit geçirdiği mekânlar 

arasında yer almasına rağmen sokaktan avluya erişim sadece 21 basamaklı merdivenlerle 

sağlanabilmektedir (Şekil 9b). Yapı çevresinde sadece park alanına erişim sağlaması amaçlanan bir 

adet rampa çözümü mevcutken bu rampa da üzerine doğru gelişen peyzaj elemanı sebebiyle 

kullanılamamaktadır (Şekil 9c). Cami avlusunda çözümlenmiş tuvalet ve abdesthane avludan dört 

basamakla çıkılan kotta yer almakta ve herkes için erişilebilir durumda değildir. Bay ve bayan tuvaleti 
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olarak ayrılan ve içerisinde abdesthane bölümü de yer alan kısımlara engelli bireylerin ulaşımı imkânsız 

olduğu gibi yaşlı bireylerin erişimi de oldukça konforsuz durumdadır (Şekil 9d). Tarihi yapının dokusuna 

zarar vermeden farklı kotlarda bulunan cenaze namazı alanı, ibadethane, tuvalet ve abdesthane gibi 

alanlara asansör ve platform çözümleri ile erişilebilirliğin sağlanması gerekmektedir. Türkiye’de 

Eskişehir Hacı Hasan Cami örneğinde olduğu gibi görme ve işitme engelli bireylerin ibadetlerine imkan 

tanıyacak; lazer ezan uyarı ışığı uygulaması, cami içerisinde yazılı bilgilendirici projektör çözümleri gibi 

yenilikçi çözümler de geliştirilebilir (Tutal ve Topçu, 2018).  

 

Şekil 9. Sivas Ulu Cami Erişilebilirlik Sorunları. 

2.5. Sivas Gök Medrese 

Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır. Açık avlulu, iki katlı ve dört eyvanlı 

plan yapısına sahip bir yapıdır. Gök Medresenin cephesi 31,5 metredir ve taç kapısı cephenin üçte birini 

kaplamaktadır. Her iki yanı revaklı avlunun ölçüleri 25x14 metredir (Denizli, 1998). Uzun bir süredir 

devam eden restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelinmiş durumdadır. Özgün işlevi medrese olan 

eğitim yapısının onarım sonrasında müze olarak kullanılması planlanmaktadır. Sivas kentinin turistik 

potansiyelinin artırılması noktasında en etkili konumda bulunan tarihi yapının yeni kullanımı oldukça 

merak edilmekte ve erişilebilirliğinin sağlanması bu bağlamda önem kazanmaktadır  
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Şekil 10. Sivas Gök Medrese. 

Yapı tarihi kent meydanı ile Sivas tren garı arasındaki güzergâh üzerinde yer almaktadır. Ankara 

– Sivas hızlı tren projesinin hayata geçmesine sayılı günler kaldığı günümüzde yapının tren garında 

kenti gezmeye başlayacak turistler için ilgi çekici konumda bulunmaktadır. Sivas Merkez Kaleardı 

Mahallesinde yer alan Gök Medrese tamamlanmak üzere olan onarım çalışmaları sonrasında açılışa 

hazırlanmaktadır. Yenileme çalışmaları sonrası dikkat çeken ilk durum yapının etrafında yeni 

düzenlenen tretuvar üzerinde herhangi bir rampa ya da hissedilebilir yüzey çalışması yer almamaktadır. 

Yapı bir kaide benzeri traverten malzeme ile kaplanan tretuvar ile sokaktan soyutlanmış ve erişilemez 

hale getirilmiştir (Şekil 11a). Araç trafiğinin yoğun olduğu Gök Medrese Caddesi üzerinde ve yapı 

çevresinde engelli araç parkı için ayrılmış özel bir alan gözlemlenememektedir. Kent merkezinde birçok 

sokak ve caddede yer alan hissedilebilir yüzey uygulamaları Gök Medrese avlusu ve çevresinde yer 

almadığı gibi yapı ile ilişkili caddelerde de bu imalat yerel yönetimlerce ihmal edilmiş durumdadır. Turistik 

potansiyeli oldukça yüksek olan, çini bezemeleri ile dikkat çeken eseri deneyimlemeye gelmesi 

muhtemel engelli bireylerin yapıya ulaşabilmesi konusunda tarihi tren garı, tarihi kent meydanı ve bu 

yapı arasında herkes için erişilebilirliğin sağlanması gerekmektedir. Yapının onarım çalışmaları devam 

ettiğinden uyarıcı, bilgilendirici ve yönlendirici çalışmaların henüz hayata geçirilmediği görülmektedir. 

Yapının bahçesi içerisinde kentsel donatılar ve peyzaj çalışmaları tamamlanmış durumda olup, herkesin 

kullanımına uygun yapıdadır. Tercih edilen taş mazgallar tekerlekli sandalyeli kullanıcıların geçişi için 

uygun niteliktedir (Şekil 11b). Bahçe içerisinde yer alan üç adet rampa kuzey bölümde sergi alanı olarak 

kullanılan bölgenin de engelli kullanıcıların deneyimine olanak sağlamaktadır (Şekil 11d). Bu üç adet 

rampanın eğim ve kaplama malzemeleri standartlara uygunken korkuluk çözümlerinin eksik olduğu 

görülmektedir (Şekil 11c). Yapının avlusuna sokak kotundan 11 basamak aşağı inilerek ulaşılmaktadır. 

Bu noktada platform çözümü oldukça gerekli bir çözüm olarak düşünülmektedir. Sokaktan platformun 

başlayacağı noktaya erişim sağlanamadığından girişte yer alan tek basamaklı gereksiz kot farkı 

giderilmelidir. Yapı içerisinde düzenlemeler devam ettiğinden düşey sirkülasyonun sağlanma durumu 

incelenememiştir. Sivas kentinde yer alan diğer medrese yapılarından farklı olarak üst katında işlevsel 

mekânlar barındıran yapıda özel asansör çözümü yer alması gerekmektedir.  
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Şekil 11. Sivas Gök Medrese Erişilebilirlik Sorunları. 

Erişilebilirlik sorunları incelenmek üzere seçilen beş adet tarihi yapı, Sivas kent meydanı 

çevresinde yer almaktadır. İncelenen eserlerin kent merkezindeki konumları (Şekil 12)’de gösterilmiştir. 

Diğer yandan tam erişilebilirliğin sağlanabilmesi için tekil yapı çözümlerinin yanı sıra tarihi çevrenin de 

erişilebilir hale getirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda kentsel ölçekte incelemeler önem 

kazanmaktadır. 

 

Şekil 12. Sivas Kent Merkezinde Seçilen 5 Adet Tarihi Yapının Konumları (Google Earth üzerinde gösterilmiştir.) 
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2.6. Sivas’ta Kentsel Ölçekte Erişilebilirlik 

Erişilebilirliğin yapı ölçeğinde incelenmesinin yanında, kentsel ölçekte de sorgulamalar yapılmış 

ve yapıları birbirine bağlayan yollar üzerinde, tarihi kent meydanı çevresinde ve kent genelinde bütüncül 

bir yaklaşımla erişilebilirlik sorunları tespit edilmiştir. Kent meydanında yer alan ve umumi kullanıma açık 

durumdaki tuvalet, birçok tarihi yapının içerisinde ayrı tuvalet bulunmadığından yoğun kullanılmaktadır. 

Burada yer alan tuvalete, giriş kapısında hareket yönüne dik mazgallar sebebiyle erişim 

sağlanamamakta ve tuvaletin tasarımı da TS 9111 standartlarına uyum göstermemektedir (Şekil 13a). 

Kent meydanında zemin kaplama malzemelerinde meydana gelen deformasyonlar kısıtlı ve az 

görebilen bireyler için tehlike oluşturmaktadır (Şekil 13b). Kentin birçok sokağında olduğu gibi özellikle 

Gök Medrese ve Ulu Cami arasında bulunan yol üzerinde tretuvarlar üç yönlü ve uygun eğime sahip 

rampa standartlarını sağlayamamaktadır (Şekil 13c). Sivas sokaklarında yeni uygulanmış olmasına 

rağmen bazı noktalarda hissedilebilir yüzey uygulamalarının yanlış yapıldığı ve görme engelli bireyler 

için tehlike oluşturabileceği tespit edilmiştir (Şekil 13d). Hissedilebilir yüzey uygulamalarında kent 

genelinde kılavuz iz ve uyarıcı yüzey mantığının iyi kavranamadan imalatlar gerçekleştirildiği 

görülmektedir. Kent içerisinde akülü engelli araçlarının şarjı için uygun üniteler yer almamakla birlikte, 

özellikle tarihi kent meydanında bu ihtiyaca cevap verecek düzenlemeler gerekmektedir (Şekil 13e). 

 

Şekil 13. Sivas Kentsel Ölçeğinde Erişilebilirlik Sorunları ve Gerekli Düzenlemeler. 
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3. TARİHİ DOKUDA HERKES İÇİN MİMARİ DÜZENLEMELER 

Sivas kent merkezi tarihi dokusunda yapılan erişilebilirlik incelemelerinde tespit edilen sorunlar 

üzerinden tarihi yapı ve alanları erişilebilir hale getirmeye yönelik mimari düzenlemeler ana başlıklar 

halinde tespit edilmiştir. Ortaya konacak çözümler ortopedik engelli, görme engelli ve az görebilen, 

işitme engelli gibi grupların yanında bebek arabası kullanan, bavul veya eşya taşıyan ve belirli yaşın 

üzerindeki bulunan yaşlı bireylerin de yaşam standartlarını yükseltecek ve kent içerisinde yardım 

almadan her alana ulaşabilmelerine olanak sağlayacak kapsamdadır. Düzenlemelerin temel felsefesi 

herkes için ve evrensel nitelikte olmasıdır. Belirli bir gruba yönelik, ayrıştırıcı nitelikte değil; aksine kısıtlı 

olmayan bireylerle birlikte daha kolay kullanılabilecek çözümler üretilmelidir. Tarihi yapı ve alanları 

erişilebilir hale getirmeye yönelik çalışmalar için bu başlıklar araştırmacıları yönlendirici içerikte 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Kent içerisinde tespit edilen eksikliklerin çözümüne yönelik 6 başlıkta mimari 

düzenlemelerin belirlenmesi fikri Tablo 1’de ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

2020 yılı içerisinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü öncülüğünce erişilebilirlik kılavuzu hazırlanmış ve literatürdeki önemli ihtiyaca cevap 

vermeye başlamıştır. Erişilebilirlik uygulamalarının doğru ve eksiksiz olarak hayata geçirilmesi 

noktasında hazırlanan kılavuzlar, özellikle uygulayıcı konumundaki yerel yönetim ve diğer kamu 

kurumlarındaki teknik personellerin faydalanabileceği temel kaynaklar haline gelmektedir. Tarihi yapı ve 

alanlar için ülkemiz erişilebilirlik standartlarını ve mimari koruma kültürünü birlikte ele alarak 

hazırlanacak kaynaklar, alandaki önemli ihtiyacı karşılama potansiyeli taşımaktadır. Çalışma 

kapsamında belirlenen başlıkların bu bağlamda yol gösterici olması hedeflenmiştir.  
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Tablo 1. Tarihi yapı ve alanlar için gerekli mimari düzenlemeler. 

 

 

ENGELSİZ SAHA, RAMPA, KORKULUK ve KENTSEL DONATI DÜZENLEMELERİ 

Engelsiz saha kavramı hareket özgürlüğünü kısıtlayan yol çatlağı, deformasyon, kabartı, çöküntüler, yola taşan

ağaç kökleri, peyzaj elemanları, yangın ve sulama hidrantları, beton bariyerler ve trafik tabelaları gibi ögelerin

düzenlenmesini kapsamaktadır. Rampa ve korkuluk düzenlemeleri ile yapı girişlerinde ve kent içerisinde kot

farklarının standartlara uygun şekilde düzenlenmesi, kentsel donatıların özellikle tekerlekli sandalyeli bireylerin

kulllanımına uygun nitelikte ve hareket özgürlüklerini kısıtlamayacı konumda olması gerekmektedir.        

HERKES İÇİN TUVALET ÇÖZÜMLERİ

Engelli bireylerin sosyal yaşamda herkes gibi yer alırken tarihi yapı alanlarda temel ihtiyaçlarına cevap verebilecek

nitelikte uygun tuvalet çözümleri kapsamaktadır. Tekerlekli sandalyeli kullanıcı temel alınarak, herkesin yardım

almadan konforlu şekilde tuvalet ihtiyaçlarını karşılayabildiği çözümler geliştirilmelidir.

ENGELLİ ARAÇLARI İÇİN OTOPARK DÜZENLEMELERİ

Bütün mimari düzenlemelerde hedef kitle olarak engelli bireyleri belirterek ayrıştırıcı bakış açısı yerine, herkes için

uygun çözümler olarak adlandırılmaya çalışılmıştır. Bu durum otopark çözümü için istisna içermektedir. Bütün park

alanlarını engelli kullanımına uygun hale getirmek çoğunlukla imkansız hale geldiğinden engelli araçları için ayrılmış

standartlara uygun ve erişim ergonomisi açısından en doğru konumda özel bir alan kent içerisinde ve yapı

çevrelerinde ayrılmalıdır. 

ASANSÖR VE PLATFORM ÇÖZÜMLERİ

Birden fazla katta kullanımın olduğu yapılarda ve cami gibi genellikle yapı girişleri yüksek kotlarda bulunan

örneklerde düşey sirkülasyonun sağlanması önemli hale gelmektedir. Asansör tasarımında tekerlekli sandalyeli

kullanıcının antropometrik ölçülerini dikkate alan düzenlemeler yapılmalı ve platform tasarımda özellikle açık

alanlarda hareketli aksam güvenliğine dikkat eden çözümler geliştirilmelidir. 

HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY-BRAİLLE ALFABELİ HARİTA UYGULAMALARI

Görme engelli ve az görebilen kullanıcılar için kent içerisinde bağımsız hareket kabiliyeti kazandıran uygulamalarda

devamlılık ve belirli bir plan çerçevesinde uygulama esastır. Hissedilebilir yüzey uygulamalarında Sivas örneğinde

olduğu gibi birçok uygulamada devamlılık sağlanamadığı görülmektedir. Ayrıca hissedilebilir yüzey uygulamaları

yapıların deneyimlenebilmesi bağlamında braille alfabeli haritalar ile bütünleştirilmediğinde bir anlam ifade

etmemektedir. Görme engelli bireylerin kentin her noktasından yapılara ulaşımı kesintisiz sağlanmalı ve yapıların

planlarını algılayabilecekleri özel kabartmalı haritalar tasarlanarak tam erişilebilirlik sağlanmalıdır.

YÖNLENDİRİCİ, UYARICI, BİLGİLENDİRİCİ DÜZENLEMELER VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Tarihi yapı ve alanların turistik ziyaretçi yoğunluğu normal yapılara göre daha fazla olduğundan kısıtlı bireylerin

kısa zamanda ve en az enerji kaybı ile tarihi dokuyu deneyimlemesini sağlayacak yönlendirmeler önem

kazanmaktadır. Bu noktada bilgilendirici ve yönlendirici kentsel ögelerin en doğru nitelikte ve konumda kent

içerisinde yer alması sağlanmalıdır. Ayrıca Ultrasonik gözlük, akıllı baston ve dijital yazılımlı yenilikçi çözümlerin

de kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmaların yoğunlaştırılması gerekmektedir. 

5

6

TARİHİ YAPI VE ALANLARI HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR HALE GETİRECEK                      

MİMARİ DÜZENLEMELER

2

1

3

4
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4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Ulaşılabilirliğin kent kimliğine ve turizm potansiyelinin artırılmasına yapacağı katkı Sivas kenti 

üzerinden sorgulandığında olumlu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Mimari tasarımda koruma ve 

erişilebilirlik konularını bir arada ele alan literatürde kısıtlı çalışma mevcut olup, bu konuda yapılacak 

araştırmaların teşvik edilmesi gerekmektedir. Koruma ve erişilebilirlik konularının ulusal standartlar 

bağlamında ayrıca incelenerek bu konudaki boşlukların da ortaya çıkarılması gerekliliği tespit edilmiştir. 

Mevcut yapılarımız da erişilebilirliğin tam olarak sağlanamadığı günümüzde, tarihi yapı ve alanların 

erişilebilirliğinin tartışılması konuyu daha ciddi platformlara taşıma potansiyeli taşımaktadır. 

Erişilebilirlikle ilgili sorunların çözümüne yönelik standartların ötesinde tarihi yapı ve alanlara özel mimari 

çözümleri içeren özel çalışmalara ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Ayrıca TS 9111, TS 12460 ve TS 

12576 gibi ulusal standartların, hissedilebilir yüzey uygulamaları örneklerinde olduğu gibi dünyadan 

örneklerle karşılaştırıldığında, ihtiyaca cevap verememeye başladığı ve güncellemeler ile yenilikçi 

anlayışla üretilmiş yeni standartlara gereksinimler duyulduğu tespit edilmiştir. Farklı tarihi katmanlara ait 

yoğun tarihi yapı stoku ile Sivas kenti bu çalışma için bir laboratuvar niteliğinde olup burada ortaya 

çıkarılabilecek farklı model önerileri konuya önemli katkılar sunabilir. Yerel yönetimler başta olmak üzere 

sorumlular için yaptırımlar güncellenmeli, 5378 sayılı Kanun gereği kent bütününde olduğu gibi tarihi 

yapı ve alanlarda da tam erişilebilirlik sağlanabilmelidir. Uluslararası uygulamalardan beslenen, yerel 

dinamikleri de göz ardı etmeden bütüncül bir koruma yaklaşımı ile tarihi yapı ve alanların erişilebilirliğinin 

sağlanması için çalışılmalı ve yenilikçi çözümler üretilmelidir. 
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