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GİRİŞ
Kentsel miras, geçmiş toplumların zengin yaşam kültürlerini yansıtan, bu bağlamda kültürel kimliğin
ayrılmaz bir parçasını oluşturan yeri doldurulamayan bir kaynaktır. Dünya mirası olarak kabul edilen
doğal alanlar, anıtlar ve sitler ya da yerel ölçekte korunan her türlü değer toplumların zenginlik ve
özgünlüklerini yansıtırlar. Özellikle tarihi yapılar, insan eliyle yapılmış olmaları ve döneminin
günlük yaşam aktivitelerine ev sahipliği yapmaları açısından büyük önem taşır. Bu yüzden bu
yapıların korunması ve gündelik yaşamla bütünleşmesi sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Kaldı
ki, bir toplum için geçmişten beri şekillendirdiği sosyal ve kültürel varlıkları gündelik yaşamla
buluşturması sürdürülebilir bir gelecek için bir kaynağa dönüşmektedir (Güler ve Tutal, 2017:351).
Bu dönüşüm sürecinin koruma-kullanma dengesini birincil lehine olduğu kadar eşitlik, erişilebilirlik,
ziyaret edilebilirlik ya da kullanılabilirlik gibi kavramlar üzerinden evrensel tasarım ölçütlerini
sağlaması da beklenir. Böylece, tarihi yapıya yapılacak müdahalelerin koruma temelli olması kadar
bu çevrenin tanımlanan sınırlar içinde gündelik yaşama katılımı da sağlanacaktır.
TARİHİ YAPILAR VE EVRENSEL TASARIM
Sanatsal değeri olan bir yapının, bir kültür ve tarih belgesi olarak bütün özgün nitelikleriyle ömrünün
uzatılmasını sağlayan teknik ve mimari müdahalelerin tümü restorasyon etkinliğini oluşturmaktadır
(Kuban, 2000:9). Tarihi alan ya da yapılar, açık alanlardan sivil mimarlık örneklerine, tekil yapıdan
yapı komplekslerine kadar bağımsız olarak ya da mevcut yapılaşmış çevreyle birlikte restorasyon
sürecinin zeminini oluşturmaktadır. Her durumda, korunacak değeri bulunan yapılı çevre
halihazırdaki özgün durumlarını koruyarak, kimi zaman mevcut yapıya çağdaş eklerle, kimi zaman
bünyelerine eklemlenen eklerden arındırılarak ya da bazı değişikliklere uğrayarak orijinal
işlevleriyle, yeniden işlevlendirilerek veya karma işlevlerle gündelik yaşama dahil olmaktadırlar. Bu
yapılar, toplumların kendi varlıklarını ifade ettikleri bir aktarım aracı olduklarından birikimseldirler
ve genellikle de koruma temelli bazı değer yargılarıyla ilişkilenirler. Öyle ki tasarımsal yaklaşımlar
korunacak değer(ler)i yanındaki, karşısındaki ya da yakın çevresindekilerle birlikte ele alırken
koruma-kullanma dengesini de birincil olan sağlandıktan sonra ikincinin gerçekleşebileceğine ikna
etmeye çalışırlar. Her ikisinin birbirini tamamlayan bir süreç olduğu genellikle dikkate alınmaz.
Durum böyle olunca gündelik yaşamda erişilebilirliğin, ziyaret edilebilirliğin ya da kullanılabilirliğin
kapsayıcı olması yerine ortalama kullanıcı gruba hizmet etmesi yeterli görülür. Her iki durum da
tarihi yapılara yapılan müdahaleleri tasarım değeri açısından tartışmaya açılmaktadır.
Ülkemizdeki yaygın tasarım anlayışı ortalama kullanıcıların gereksinimlerine göre şekillenmektedir.
Bu yüzden tasarımın kapsayıcı olduğunu söylemek tekil örnekler dışında çok da mümkün değildir.
Hatta tarihi yapıya müdahale sınırlarının mevzuatla tanımlandığı ve koruma-kullanma dengesinin
birincil lehine olduğu bir ortamda bunu gerçekleştirmek neredeyse olanaksızdır. Hatta dünyada
evrensel tasarlama (universal designing), (Steinfeld and Tauke, 2002:165), daha fazlası için tasarım
(design for more) (Herssens, 2013) ve ortalama (kullanıcıları) olmayan tasarım (design for the noso-average) kavramları tartışılırken uygulama pratiği bulunmayan bir ülkede evrensel tasarım
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üzerinden düşünceler üretmek veya tasarımı insanlık durumları üzerinden evrensel kılmaya çalışmak
abartı bile sayılabilir. Bu yüzden, tarihi çevrenin erişilebilirliğini, ziyaret edilebilirliğini,
kullanılabilirliğini herkes için sağlamak, bir başka ifadeyle tasarımı kapsayıcı kılmak mevcut yapı
stokunda yer alan diğer yapılarla karşılaştırıldığında şüphesiz çok daha zordur. Mevzuattan tasarıma
çok geniş bir perspektifte değer yaratacak ya da değer katacak müdahaleleri gerektirmektedir.
Yapılacak her türlü müdahalenin yapının özgünlüğüne zarar vermeyecek şekilde ve potansiyel
kullanıcı gereksinimlerini de dikkate alarak pratik ve akılcı çözümlerle gerçekleştirilmesi esastır.
Dolayısıyla tarihi çevrede ya da tarihi yapılarda kapsayıcı tasarım düşüncesine temellenen düzeyli
uygulamaların sayısı sınırlıdır. Hâlbuki koruma-kullanma dengesi gözetilerek tarihi alan ve yapıların
ziyaret edilebilirliği ya da kullanılabilirliği öncelikle erişilebilir olmasına bağlıdır.
Erişilebilirlik, her insanın gündelik yaşama, bu yaşamın geçtiği iç mekanlardan kentsel dış mekanlara
kadar uzanan yapılaşmış çevreye, ürün ve hizmetler ile bilgiye zorluk çekmeden, mümkün olduğunca
bağımsız bir şekilde ve herkesle birlikte eşit şekilde erişebilmeyi ifade etmektedir. Kaldı ki yalnızca
insan olmanın yeterli olduğu bir dünyada herkesin tarihi yapıları da kapsayan yapılaşmış çevreye,
ürün ve hizmetler ile bilgiye ayırımcılığa uğramadan, bağımsız olarak, herkesle birlikte eşit
koşullarda erişmesi beklenir. İşte bu yüzden, yapılaşmış çevreye özellikle de müdahale kısıtlılığı
bulunan tarihi alan ve yapılara erişebilirlik, bu mekanları herkes için tasarlamak, gündelik yaşam
alanı ve sınırlarını ancak erişebilirlikle genişleten ve etkileşimde oldukları sosyal, kültürel ve yapısal
çevre erişilebilir olduğu sürece gündelik yaşama katılabilen insanlar için temel haklardan biridir.
İnsanların diğer haklarını kullanabilmesinin bir aracı da olan erişilebilirlik, bağımsız yaşamanın ve
tarihsel yapılar gibi yaşamın tüm alanlarına tam olarak katılabilmenin de temel koşuludur. Bu
koşulun gerçekleşebilmesi için planlama esasları, tasarım ölçütleri, kullanıcı gereksinimleri, koruma
kullanma dengesini sağlayan koruma kurulu kararları, uygulama esasları vb. yanında erişilebilirlik
çalışmalarına dayanak olacak yasal düzenlemelerin de yapılması ve hayata geçirilmesine gereksinim
duyulmaktadır.
Tarihi çevreye veya bu çevre içinde yer alan yapılara kentsel ölçekte ya da yapısal ölçekte yapılacak
en küçüğünden kapsayıcı olana müdahaleler, her tasarımın tarihi çevreyle/yapıyla ilişkisi, uyumu ya
da aykırılığı, işlevselliğini tartışmaya açmaktadır. Özellikle erişilebilirlik, ziyaret edilebilirlik ya da
kullanılabilirlik gibi bazı düzenlemeler için uyulması zorunlu imar koşulları veya standartlar ile
koruma kurul kararları gibi koruma öncelikli yaklaşımlar koruma-kullanma dengesi açısından tarihi
yapıları genellikle erişilemez hale getirmektedir. Halbuki tarihi yapıya yönelik herhangi bir
müdahale ya da yapılacak herhangi bir düzenlemenin daha başından korumacı bir tavırla
reddedilmesi yerine düzenlemenin gerekliliği ve neden yapılması gerektiği üzerine odaklanması
erişilebilirliğin sağlanmasını olanaklı kılacaktır.

Resim 1-2-3. Vallette'de Büyük Liman ile Şehir Surlarının Üst Kısmını Bağlayan Merdiven ve Asansör
(URL 1)

Malta'nın başkenti Vallette'de Büyük Liman ile 16. yüzyıl şehir surlarının üst kısmında bulanan
Barakka Bahçeleri ve Şehir Kapısı arasındaki 50 metreyi aşan kot farkı, surların dışında inşa edilen
yirmi katlı merdiven ve asansörün özel olarak tasarımı sayesinde erişilebilir hale gelmiştir (Resim 12-3). Korumacı bir tavırla reddedilmesi mümkünken, limanın bulunduğu sahil ile şehrin tarihi ve
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turistik yapıları arasındaki erişilebilirlik sağlanamadığı için engellenen çok sayıda ziyaretçinin
hareketini kolaylaştıracak şekilde bağlanması erişilebilirlik, ziyaret edilebilirlik ve kullanılabilirlik
açısından yapım gerekçesini net bir şekilde ortaya koymuştur. Benzer şekilde, Atina’da yüksek bir
kayalık üzerinde bulunan mimari ve tarihi önemi olan birçok antik yapı kalıntılarını içeren
Akropolis’e erişim engellenenler için düzenlenen rampa, güvenli yürüme yüzeyleri, lift ve merdiven
asansörü kullanılarak sağlanmıştır. Böylece ziyaretçiler için antik Yunan yapılarına ev sahipliği
yapan ve Partenon Tapınağının da yer aldığı Akropolis’in zirvesine kolaylıkla erişim olanağı
sağlanmıştır (Resim 4-5-6).

Resim 4-5-6. Akropolis Erişilebilirliği için Tasarlanan Merdiven Asansörü ve Güvenli Yürüme Yüzeyi (URL
2)
Tarihi çevrenin ve yapıların erişilebilirliğini sağlayan önemli kentsel tasarım örneklerinden biri de İspanya’nın
kuzeyinde yer alan bir ortaçağ kasabası olan Vitoria yerleşimi tarihi merkezinin erişilebilirliğin sağlanmasına
yönelik düzenlemedir (Resim 7-8-9). Kentin modern bölgesi ile Katedral arasındaki erişim sorununa bir
tasarım yarışması ile çözüm aranmıştır. Yapılan uygulama kentsel ölçekte erişilebilirliğin düzeyli örnekleri
arasına girmiştir.

Resim 7-8-9. Vitoria Yerleşimi Tarihi Merkezinin Erişilebilirliği (URL 3)

Tarihi çevrede kapsayıcı tasarım Türkiye gibi uygulama pratiği olmayan ülkelerde için sürdürülebilir
kılınmadığı için tarihi yapılar müdahale sınırları içinde erişilebilir, ziyaret edilebilir ya da
kullanılabilir özelliklere sahiptir. Müdahaleleler ya da restorasyon uygulamaları kapsayıcı olmadığı
için mevcut yapıların erişilebilirlik düzeyi de Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği
çerçevesinde belirlenmektedir. Yönetmelik ekleri arasında yer alan EK 1: Binalar İçin Erişilebilirlik
İzleme ve Denetleme Formu bir yapının erişilebilirlik düzeyini ortaya koymaktadır. Formda; binanın
özellikleri, yakın çevresi, (varsa) bahçe girişi, bahçe yolu, otopark, bina girişi, iç kapılar, tuvaletler,
bina içi yatay dolaşım, bina içi dikey dolaşım, acil durum ve bina tesisatı, yönlendirme ve
işaretlemeler, hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri ile ilgili toplam 673 soru bulunmaktadır.
Herhangi bir yapı için hazırlanan bu formda tarihi çevre ya da tarihi yapılarla ilgili Korunması
Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğe göre bina
tescilli midir? şeklinde yalnızca bir soru bulunmaktadır (Erişilebilirlik, 2017:4). Bina tescilli ise,
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farklı mevzuatlara tabi olduğundan herhangi bir işlem yapılamamaktadır. Bu çalışma tam da tescilli
bir yapıda evrensel tasarım düşüncesiyle neler yapılabileceğini ortaya koymakta ve tartışmaya
açmaktadır.
EVRENSEL TASARIM VE ESKİŞEHİR HACI HASAN CAMİ
Hacı Hasan Cami Eskişehir Odunpazarı Kentsel Sit Alanı içinde yer almaktadır. Yapım tarihi kesin
olarak bilinmemekle birlikte on üçüncü yüzyıla tarihlendirilmektedir. Yapının restorasyonu sırasında
yapılan sıva raspası sonucu çıkan izler yapının küçük bir mescitten camiye çevrildiğini doğrulamakla
birlikte bugünkü haliyle de caminin tipolojik özellikleri, dini mimariye nazaran, konut özelliklerine
ve sivil mimariye daha yakındır (Cerasi,1999:136).
Cami, giriş kapısından mihrap yönüne dikdörtgen planlıdır. Ana ibadet mekanı kareye yakındır ve
üstte kadınlar mahfilini de taşıyan ahşap direklerle giriş mekanından ayrışır. Giriş mekanının solunda
kadınlar mahfiline çıkan ahşap bir merdiven yer alır. Girişin sağında ise minareye ulaşımı sağlayan
kapı bulunur.
Ana ibadet mekanının üzeri iç içe iki karenin oluşturduğu kırlangıç tavanla örtülüdür. Cami giriş
mekanını zemin katta giriş kapısının iki yanında yer alan birer küçük pencere, üst katta yer alan
kadınlar mahfilini ise, doğu ve batı ceplerde yer alan birer küçük pencere ile girişteki pencerelerin
üzerinde yer alan iki küçük pencere aydınlatır. Caminin giriş bölümünü ve kadınlar mahfilini
aydınlatan pencereler dışında iç mekan batı ve doğu cephelerinde yer alan ikişer büyük pencere ile
mihrabın üzerinde yer alan iki küçük pencere tarafından aydınlatılmaktadır. Pencereler dikdörtgen
formlu ve kemerlidir. Yan aynalıkları geometrik panolarla süslü olan mimber, bir niş şeklinde olan
mihrabın hemen sağında konumlanır. Caminin beden duvarları taş malzeme olmasına rağmen
minaresi ve pencere kemerleri tuğladandır. Beden duvarları tuğladan yapılmış kirpi saçak
uygulaması ile sonlandırılmıştır. Çatı kiremit kaplıdır. Yapının kuzey-batı köşesinde yer alan
tuğladan silindir minare, kesme taş kare kaide üzerine oturmaktadır. Tek şerefeli olan caminin şerefe
altı, beş sıra testere dişi şeklinde tuğla dizileriyle tezyin edilmiştir. Zaman içinde büyüklü küçüklü
tadilatlar geçirmiştir. Evrensel tasarım yaklaşımı ile ele alındığı son kapsamlı müdahale Vakıflar
Genel Müdürlüğü Kütahya Bölge Müdürlüğü’nce çizilen ve Eskişehir Koruma Bölge Kurulu’nca
onaylanan proje doğrultusunda 2011 yılında Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılmıştır (Tutal,
2012:129).
Bu kapsamlı müdahale öncesi caminin küçük bir avlusu bulunmakta ve avluya sokak cephesinden
bir avlu kapısıyla girilmektedir. Avlu içinden cami duvarına bitişik bir merdiven ile imam evine
ulaşılmaktadır. Cami girişi merdiven altında yer almaktadır. Dolayısıyla caminin giriş cephesi,
yapının çatı yüksekliğini de aşan ve yapıya müştemilat olarak eklenen imam evi tarafından, caminin
doğu cephesinin bir bölümü de yapının doğusunda yer alan bahçe içindeki müştemilatlarla kapatılmış
durumdadır. Cephesi zaman içinde sıvanarak özgün karakterinden uzaklaşmış olan caminin minaresi
de kaide bölümünde mozaik, minare gövdesinde ise seramik kaplanmıştır.

Resim 10-11. Restorasyon öncesi ve sonrası cami avlusu ve bina cephelerinin durumu.
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Yapının batı cephesi dışındaki cepheler yapıyla ilgili belgelere dayanılarak restorasyon müdahaleleri
sırasında mevcut müştemilatlardan arındırılmış ve açığa çıkarılmıştır. Dış cephede yapılan raspalar,
yapının sıvalı dış yüzeyinin altında almaşık (taş-tuğla) duvar sisteminin, farklı renklerde seramik
kaplı minarenin de tuğladan inşa edildiğini ortaya çıkarmıştır. İç mekanda kimyasal ve mekanik
yöntemlerle yapılan raspada ise, duvar yüzeylerinde kalem işi izlere rastlanmıştır. Yüzeylerin üzerini
örten yağlı boya, macun ve su bazlı boya katmanları bezeme yüzeyinden arındırıldıktan sonra XIX.
yüzyıl sonu ve XX. başı batılılaşma dönemi bezeme etkilerini taşıyan tüm süsleme unsurları motif,
renk ve kompozisyon olarak açığa çıkarılmıştır. Yağlı boya ile boyanmış ahşap dikme, kiriş ve
döşeme elemanları ile tavan, koruma ve onarımına yönelik yüzey temizliği, rötuş ve tümlemenin
üzerine koruyucu uygulaması yapılarak özgün haline getirilmiştir. Tespit edilen yapısal çatlaklar ve
özgün sıvalar sağlamlaştırılmıştır. Dış mekanda ise, taş ve tuğla duvar sistemi ile tuğla minare sıvalı
yüzey ve seramik kaplama yüzeyden arındırılarak özgün dokusuna kavuşturulmuştur. Orijinal
cephelere sonradan eklenen bütün malzemeler temizlenmiş, bakımları yapılarak gerekli yüzey
bölümleri için tümlemeler ve koruyucu yüzey uygulamaları yapılmıştır (Alabay, 2011:1).
Caminin restorasyonu sırasında herkes için tasarım/evrensel tasarımla ilgili çalışmalar da başlatılmış
ve standartlara uygun şekilde caminin erişilebilirliği, ziyaret edilebilirliği ve kullanılabilirliğine
yönelik projeleri de hazırlanmıştır. Rampa, engelli tuvaleti ve asansöre indirgenen yaygın
erişilebilirlik uygulamaları yerine farklı engel gruplarına göre neler yapılabileceği ayrı ayrı ele
alınmış ve alınan kararlar restorasyon projesine entegre edilmiştir. Tasarım sürecinde, standart
uygulamaların dışında, ortalama kullanıcı gruba yönelik tasarım anlayışı reddedilerek “herkes
için/evrensel tasarım”, “herkes için erişilebilirlik” ilkesi benimsenmiştir (Tutal, 2013). Farklı engel
gruplarına yönelik erişilebilirlik çözümlerinin uygulandığı tarihi bir yapının restorasyonu olarak
özelleşen süreçte cami de erişilebilirlik adına sayısız örnek içinde seçkinleşmiştir. Restorasyon
sürecinde caminin erişilebilirliğiyle ilgili çalışmalar İşitme Engellilere Yönelik Düzenlemeler,
Görme Engellilere Yönelik Düzenlemeler ve Ortopedik Engellilere Yönelik Düzenlemeler olarak üç
kategoride yürütülmüştür. Yapılan uygulamalar başta eşitlik ve erişilebilirlik olmak üzere, çevre
koşullarından ve kullanıcı yetilerinden bağımsız olarak, mekanda yeterli boyutu dikkate alıp
gerektiği kadar çaba harcayarak mekanın erişilebilirliği ve kullanılabilirliğine odaklanmıştır.
İşitme Engellilere Yönelik Düzenlemeler
Erişilebilirlik açısından işitme engellilere yönelik İndüksiyon Döngü (İD) Sistemi, İşaret Dili ve
Yazılı Bilgilendirme ile Ezan Uyarı Işıklarından oluşan üç farklı düzenleme yapılmıştır (Dorken,
2012). İndüksiyon Döngü (İD) Sistemi, basit anlamda manyetik indüksiyon dalgaları ile
çalışmaktadır. Ses kaynağı İD amplifikatörüne bağlanmakta, amplifikatör de sinyali düşük voltajlı
elektrik akımı haline çevirerek mekana döşenen kablolar aracılığıyla manyetik indüksiyon
dalgalarına çevirmektedir. Bu dalgalar mekanda dolaşırken işitme cihazının içinde bulunan ‘telecoil’
mekanizması tarafından algılanmakta ve işitme cihazının amplifikatörü tarafından tekrar sese
dönüştürülmektedir. Sinyal bu şekilde, cami içinde konuşmacıdan dinleyiciye hiçbir bozulmaya
uğramadan ulaşmaktadır. Uygulamada sürecinde, Hacı Hasan Cami özelinde sistemin uygulandığı
diğer mekanlardan farklı olarak iki önemli nokta dikkat çekmektedir;
1. Birincisi, sistemin çalışabilmesi için mekanın büyüklüğü ve kullanım amacına göre döşenen
kabloların mekanı kullanıcıların secde pozisyonunda işitme cihazı kullanıcısının başını kablonun
üzerine koyması durumunda çok yüksek bir ses ve parazit duyacak olması nedeniyle, kablolama
perimetre bazlı yapılmıştır.
2. Mekanı kullananların sesleri yalnızca dikey değil, yatay pozisyonda da duymak zorunda olması
nedeniyle rükû ve secde pozisyonlarında mekanda işitme cihazı kullanan engellilerin sesleri
duyabilmesi için bu pozisyonlara dik bir kablolama yapılmıştır. Kablolar yalnızca yere değil aynı
zamanda duvara da döşenerek seslerin kesintisiz olarak işitme engellilere ulaşması sağlanmıştır.
Yazılı bilgilendirme ve işaret dili kullanma, projektör sistemi ile vaaz ve hutbelerin perdeye
yansıtılması ve uzman müezzin tarafından işaret dili kullanılarak anlatılmasıdır. İşitme engelliler bu
iki iletişim yolunu kullanarak ibadete katılmaktadır. Projektör sistemi ile yansıtma, işitme engelliler
tarafından Kuran-ı Kerim öğrenmek amacıyla da kullanılmaktadır.
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Resim 12-13. İşitme engelliler için yazılı bilgilendirme, işaret dili ve ezan uyarı ışığı.

Ezan uyarı ışıkları ise, minarede şerefe üzerinde yer almaktadır ve ezan süresince yanıp sönerek ezan
sesini duymayanlar için ezan okunduğunu görsel olarak haber vermektedir. RGB ışık sistemi ve gün
ışığında emilim düzeyine göre en iyi şekilde yansıması nedeniyle uyarı ışıkları yeşil olarak seçilmiş
ve LED ışık sistemi olarak uygulanmıştır.
Görme Engellilere Yönelik Düzenlemeler
Caminin görme engelliler kadar az gören kişiler tarafından da etkin bir şekilde kullanılabilmesi için
Hissedilebilir Yürüme Yüzeyleri düzenlenmiştir. Yüzey malzemeleri az gören kişiler tarafından da
kolaylıkla ayırt edilebilmesi amacıyla mevcut zemin döşemesine zıt renklerde tercih edilmiştir.
Hissedilebilir yürüme yüzey malzemeleri cami önündeki kaldırımdan itibaren avlu, cami girişi ve
yan işlevlere (şadırvan, tuvaletler vb.) kadar döşenmiş ve görme engelliler için mekan erişilebilir
kılmıştır. Kaldırımdan cami iç mekanı ve yan işlevler arasındaki bağlantı hemzemin yapılarak
ortopedik engelliler için olduğu kadar görme engelliler için
de engelsiz bir kullanım sunulmuştur. İç mekanda cami
zeminine döşenen ve görme engellilerin safları
algılayabilmesini mümkün kılan halı da ayak tabanı ile
hissedilebilecek biçimde dokunmuştur. Camiye Eskişehir
Müftülüğü tarafından sağlanan Braille Kur’an seti, harf
karakteri büyük Kur’an-ı Kerim Türkçe meali, harf
karakteri büyük Arapça Kur’an ve diğer temel dini bilgileri
içeren yayınlar da kullanıma sunulmuştur. Bununla birlikte
cami kitaplığına sesli yayınlar da satın alınmıştır.
Resim 14. Hissedilebilir yürüme yüzeyi

Ortopedik Engellilere Yönelik Düzenlemeler
Restorasyon çalışmaları sırasında iç ve dış mekanların tamamında seviye farkları hemzemin hale
getirilerek cami alanında gerek dış mekanda gerek iç mekanda engelsiz bir yürüme yüzeyi
oluşturulmuştur. Dış mekanda kaldırım erişilebilir kılınırken cami avlusunda ise, gerek cami girişi
ve iç mekanı gerekse yan işlevler olarak avlu, abdest alma mekanı, engelli tuvaleti ve anneler için
emzirme odası ile bebek bakım odası erişilebilir şekilde düzenlenmiştir. İç mekanda caminin birinci
katıyla düşey ulaşılabilirlik merdiven asansörüyle sağlanmıştır. Mevcut cami cemaati arasında da yer
alan tekerlekli sandalyeliler için cami içine araçlarıyla girmeleri ve isterlerse tekerlekli sandalyeleri
üzerinde namaz kılabilecekleri erişilebilir bir ortam sunulmuştur. Caminin giriş bölümündeki
avludan geçilen yan avluda engellilerin de kullanabileceği bir tuvalet ile bayanlar için abdest alma
mekanı ve gerektiğinde kullanılabilecek bir süt odası da düzenlenmiştir.
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Resim 15-16-17. Ortopedik engelliler için erişilebilir giriş, ibadet mekanı ve cami üst kat erişimi.

SONUÇ
Çağdaş restorasyonda kullanılan tekniklerin mekana yansıyan bilimsel yanı kadar yapılaşmış çevreye
olan duyarlılık açısından evrensel boyutları bulunmaktadır. Restorasyon çalışmaları sonrasında tarihi
yapıyı kullanarak yaşatacak insan için evrensel boyutların evrensel tasarım düşüncesiyle ele alınması
bütüncül bir yaklaşımın ortaya konması açısından önemlidir. Tarihi yapıya müdahalelerin ve
tasarımın ortalama kullanıcı grup için yapılandan farkı da bu yaklaşımla ortaya çıkmaktadır. Seçkin
örnekler, koruma kullanma dengesini dikkate alarak, koruma konusunda ödün vermeden ve hatta
mevcut tarihi yapıya ve çevreye değer katacak yaklaşımların evrensel tasarımla sağlanabileceğini
göstermektedir. Bunun için hem koruma hem de evrensel tasarım konusunda politikaların üretilmesi
ve mevzuatın bütüncül bir şekilde ele alınması zorunludur. Bu zorunluluk, tasarım okullarındaki
eğitimden Ar-Ge çalışmalarına, bilgiye ve sağlanan hizmete erişimden tarihi yapının fiziki erişimine
değin geniş bir ölçekte planlamanın ve tasarımın kapsayıcı olması ile sağlanacaktır. Hacı Hasan
Camiine evrensel tasarım düşüncesi ile mevzuat çerçevesinde müdahale etmek mümkün olmuştur.
Kapsayıcı düzenlemelere ev sahipliği yapacak nicelerine.
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