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ÇAĞDAŞ ŞEHİR, ULAŞILABİLİR ÇEVRE, 
MUTLU İNSAN

GÜNÜMÜZÜN DÜNYASINI İYİ ANALİZ ETMELİYİZ.

Bilim gelişiyor. Bilgi durmadan parçalanıp çoğalıyor. Dünya sistemi bir kısım bilgi ve 
teknolojiyi tüketimin hep ilerlemesi için dünyaya hemen yaymaya uğraşırken bir kısım bilgiyi 
de kumandayı elden kaçırmamak için kendinde tutmaya çalışıyor. İletişim korkunç bir hızda. 
Devreye sokulmasına karar verilen bilgiler ve gelişmeler hızla dünyanın birçok yerine 
aktarılıyor. Refah düzeyi yükseliyor. Ama şimdi kritik anlar da yaklaşıyor ve çok duyarlı 
olmak gerekiyor, çünkü dünya hızla eskitiliyor. Tüketmeye ayarlanmış çağdaş insan 
kaynakları sorumsuzca tüketiyor. Yoksulluk da bir yandan gelişiyor. Havamız, toprağımız, 
suyumuz, gıdamız insan bedenine tehlikeler taşıyan vasıflarda şimdi. Modem hayat çok 
cömert gözüküyor ama insanın elinde olanları ansızın ondan alabileceği de giderek daha çok 
hissediliyor. İletişimin parlak gücü ilk anda her imkânın her bireyin elinin altında olduğu 
kanısını vermişti. Ama her hayat süreci karmaşıklaştı, yapaylaştı, yabancılaştı ve birey aslında 
büyük gerilemelerin kendisini tehdit ettiğini de fark etmeye başladı.

Dünyada ve ülkemizde etkin ve belirgin şekilde ortaya çıkmış bulunan şehirleşme, binalaşma 
ve yapılaşma sürecinde çevrenin makul sayılamayacak bir ölçüde zorlanması, tabiatın şehirsel 
çevre ile bütünleşmesinin engellenmesi ve yeryüzünün dev kütle inşaatları ile kirletilmesi söz 
konusu olabilmektedir. Bilimsel bilginin, yöntemlerin ve yaklaşımların çok daha sistemli bir 
şekilde yeryüzündeki insan topluluklannm hayatına hakim olmaya başladığım kabul etmemiz 
gereken bir ortamda ; rasyonel olmayan yerleşim kurma, şehirleştirme, inşa edilmiş çevre 
oluşturma ve binalaştırma tablolan şüpheye mahal bırakmayacak şekilde “Mutlu etmeyen 
şehirler” olarak karşımıza çıkabilmektedir. İnsan sürekli olarak çevresini değiştirmeye ve 
dönüştürmeye çabalamaktadır ama elde ettiği sonuçlar birçok kere kendisini memnun 
etmemektedir. İnsanın daha kolayı, daha rahatı, daha haz verici olanı arayışı sürmekte ; 
dünyanın yüzeyi devamlı değiştirilmekte ; ama insana her türlü doğal kaynaklanyla bir hediye 
gibi sunulmuş bulunan yeryüzü ve tabiat çok zaman geriye çevrilemez şekilde bünye 
kırılmalanna uğratılabilmektedir.

İNSAN, YARATILIŞI GEREĞİ KOLAYCA MUTLU OLMAYA ÇALIŞTI.

İnsanlar yeryüzünün kendileri için en uygun bulduklan güzel köşelerini seçtiler ; belli iklim 
kuşaklarında, belli sahil bantlannda, belli rahat hareket güzergâhlarında, belli tabiat zenginliği 
noktalarında yerleşip etkinliklerini sürdürmeye devam ettiler. Tarih boyunca dünyanın birçok 
güzel köşesinde devletler ve uygarlıklar kuruldu ; yerleşim yerleri ve şehirler tesis edildi. 
Ama sonra da bunların bir kısmı yıkıldı, kayboldu, terk edildi. Çünkü belki o noktalarda 
insanlar yeryüzünü fazla sömürdüler, kirlettiler ve güçlerim birbirlerine kabul ettirmek için de 
çatıştılar. Yani nesiller, neticede sınırlı imkânlar ve kaynaklar sunan bir yeryüzünü tam bir 
sorumluluk içinde kullanmadılar. Dünya da tasarruflu kullanılmayıp beklenenden daha hızlı 
şekilde eskitilerek günümüze gelmiş oldu.
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Günümüzde hava da, su da her zamankinden daha kirli durumda ; doğal kaynaklar ise büyük 
ölçüde kemirilmiş bulunuyor. Çevre felâketlerinin çok uzağında olmadığımızı söyleyen bilim 
insanları var. Gerçi iletişimin gücü ve bilgi akışının hızı sayesinde insanlık fiziksel çevredeki 
durum ve gidişattan bugün her zamankinden daha fazla haberdar ; ama insanın bencilliği yine 
de durdurulamıyor ; hemen bünyeye aktarılması istenen, kötü gidişi hızlandıracak çıkarlar ve 
sahte bir refahı hemen sağlayacağı sanısı yayılan anlık bireysel kolay çözümler yoğun 
baskılarım sürdürüyorlar ; hayat ortamlarımıza kötü ve tehlikeli çizgiler eklenmesine devam 
ediliyor.

BİZDEN SONRA NASIL BİR DÜNYA BIRAKMA İHTTMAT İMİ7 VAT? f

Günümüzün dünyasındaki yerleşimlerde, şehirsel ve inşa edilmiş çevrelerde durum ne ? 
Elbette geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerdeki şehirleşme süreçlerinde ve şehirlerin 
oluşması sırasında daha büyük sorunlarla karşı karşıya geliyoruz. Çünkü bu noktalarda 
toplumsal bünyeler sağlıklı değil ; sosyal sınıflar ve bireyler kaynakları paylaşırken daha 
yoğun bir panik yaşıyorlar ve kendi çıkarlarına gömülmüş dürümdalar. Ülke ve bölge 
ölçeğinde gelişmiş planlama anlayışları kurulamıyor. Bilimsel bilginin birikimi ve akışı da 
yeterli düzeyde değil. Ama gelişmiş ve zengin ülkelerde de şehirlere eklenen çizgiler 
bakımından manzara pek parlak değil. Birtakım fanteziler ve parlak olduğuna inanılan 
fikirlerle metropollerin ve şehirlerin çehrelerine yeni düzenler getiriliyor. Çünkü çağdaş 
anlayış, yapay bir biçimde de olsa, ülkelerin vitrinleri olan şehirlerin sürekli olarak yeni ve 
çekici hâlde bulundurulması gerektiğini vurgulamaya devam ediyor. Buralarda tarih, toplum 
ve geçmiş çok zaman dikkatlerden uzaklaştınlmâktadır. Gerçi bir şehrin tarihî, doğal ve 
kültürel değerleri de önemli çekim unsurlarıdır ama bunlar bir metropolün, bir şehrin hızla 
dönüştürülmesine, büyük iş ve ticaret etkinlikleri için gerekli yatırımlara hazır hâle 
getirilmesine birtakım engeller de oluşturabilirler. Oysa çağın dünya sisteminde hiçbir olgu 
büyük iş, ticaret ve alış veriş merkezi olmanın çıkar genişliğine, çekiciliğine ve yarattığı 
tatmin duygusuna rakip olamaz. Şehirler yalnızca, yaşanan ana ait üretim ve tüketimin en 
güçlü noktalan olarak şekillendirilmek istenmektedir.

Neticede dünya şehirleri insanlık ölçeğinde planlama, tasanm ve biçimlendirme 
sorumluluğuna yeterince sahip olmadıklanm düşündüren ellerde tarih içindeki yürüyüşlerine 
devam ediyorlar. Bu şehirlerin insanlan ve bu şehirlerdeki sosyal sınıflar da kendilerine 
sunulan küçük ve hızlı menfaatlerle ; dünyayı çirkinleştiren, insanın ruhuna ve bedenine ağır 
yükler taşıyan yerleşim anlayışlarına, fiziksel duruşlara, çevre düzenleme süreçlerine ve 
yapılaşmalara yeterince karşı çıkmaktan vazgeçirilebiliyorlar.

ŞEHİRLER KAYNAKLARI MUAZZAM ŞEKİLDE TÜKETİYOR.

Günümüzde metropollere sürekli olarak büyük yatırımlar yapılması gerekiyor. Metropolü 
oluşturan sistemler çok fazla ve karmaşık olduklarından, bunları işler hâlde tutabilmek 
insanlığa hayli pahalıya mal oluyor. İstanbul’da da gördüğümüz bu : Şehrin pek çok 
köşesinde pek çok inşaat, pek çok yenileme, pek çok rehabilitasyon devam etmekte. Hep yeni 
planlara, projelere ve uygulamalara ihtiyaç var. İnsan zaman zaman bir kısır döngüden 
kuşkulanmıyor da değil : Sıkışan trafik için muazzam paralar harcanarak inşa edilen yeni bir 
kavşak, sonra daha ilerde bir başka sıkışma ve başka bir kavşak inşası ihtiyacı... Belki hayatın 
kendisi de hep böyle bir arayış ve aldanış. Ama görünen şu : Bu metropole büyük kaynaklar 
akıyor ve üstüne üstlük belli tabiat parçalan artık geriye dönülemez şekilde kapatılıyor, 
dolduruluyor, betonlamyor. Acaba bizden sonraki nesiller kendilerine bıraktığımız İstanbul’u
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nasıl bulacaklar ? Politikacılar, yöneticiler, plancılar, şehirciler, tasarımcılar büyük 
sorumluluklarının yeterince farkındalar mı ? Oysa İstanbul için çok düşünmek gerekirdi. 
İstanbul gibi ; tarih derinliği, coğrafî konum, topografya değişkenliği ve doğal zenginliklerin 
tümü birlikte düşünüldüğünde, yeryüzünde bir eşi daha bulunmayan bir şehre, bir dünya 
metropolüne en küçük çizgiyi ilâve ederken bile insan kendisini çok özenle davranmaya 
mecbur hissetmeliydi.

GEZEGENİMİZDE SİMDİ HER TASARIM VE İNŞA BİR SORUMLULUK.

Bu düşüncelerden sonra, insanın çevresindeki yapılanmayı örerken çok dikkatli ve özenli 
davranması gerektiği sonucuna varıyoruz. Gezegenimizde mademki imkânlar sınırsız şekilde 
emrimize verilmeyecek, o hâlde içinde yaşanacak şehirleri kurmakta rol alacak bütün meslek 
mensuplarının görev ve sorumlulukları daha da önemle vurgulanmalıdır.

İnsanlığın tarihteki en önemli yerleşim noktalarından birisi olan İstanbul örneği için 
tartışılacak pek çok konu var. Bu şehir belki artık insanın mutlu olamayacağı bir mekânlar ve 
sosyal ortamlar şeklinde gelişmektedir. Ama hayatta hiçbir zaman mutlak umutsuzluklar ve 
mutlak umutluluklar söz konusu değildir. Öte yandan bir hekim gibi şehir plancısı, mimar, 
tasarımcı ve sosyolog da bilimsel bilgi ve sevgi ile her metrekare için son saniyeye kadar daha 
güzel bir şehirsel çevre ve daha mutlu bir hayat için çabalarını sürdürme 
sorumluluğundadırlar.

Gezegenimizin kaderinin nasıl şekilleneceğini bilemeyiz. Bize düşen önümüzde beliren 
sorunu bilgi ile çözmeye çalışmak ve elimizdeki maddeyi en güzel şekle getirmeye 
çabalamaktır.

ÇAĞDAŞ ŞEHİR ULAŞILABİLİR ÇEVRELERDEN İBARETTİR.

İstanbul’da bazı yanlışlar ve kaynak israfları çok belirgin olarak ortaya çıkıyor. Bazen büyük 
harcamalardan sonra şehirdeki hayatı daha da zahmetli hâle getiren şartlar ortaya çıkabiliyor. 
Sorunlara daha toplumsal bakış açılan ile ve olgun hayat felsefeleri ile eğilmeliyiz. Teknik 
bilgiler de arandıklarında kolayca elde edilebilirler. Belli rasyonel yöntemler hemen akla 
gelebilir. Şehirsel çevreye biçim verirken belirsizlikler ve karanlıklardan geçmemize gerek 
bulunmamaktadır.

Günümüzde huzurlu ve mutlu yaşanabilen modem şehirsel çevrenin ulaşılabilir mekân, 
imkân, toplum tablosu ve hayat akışlarından oluştuğu anlayışı kabul görmektedir. Çağdaş 
şehir ulaşılabilir çevrelerden ibarettir.

I Ulaşılabilirlik , ilk çerçevede mimarî bir kavramdır ve bir varlığın, en çok da insanın bir 
I fiziksel çevreyi, bir şehirsel çevreyi, bir inşa edilmiş çevreyi, bir mekânı, bir binayı, bir yapıyı 

oraya engellenmeden girerek kullanabilmesi ile ilgilidir. Bir inşa edilmiş çevrenin, bir 
mekânın, bir binanın ulaşılabilirliğe sahip olması onun insanları engellememesi, hayatın 
akışım olumsuz şekilde kesmemesi, özgürlüklerin bir bölümünü ortadan kaldırmaması 
demektir.ah

Ulaşılabilir oluştaki en önemli bir ölçü de bir mekânın, binanın ya da yerin sakatlar ve yaşlılar 
tarafından da kullanılabilir şekilde düzenlenmiş bulunma derecesidir. Tekerlekli sandalyenin 
geçemediği dar kapıları ve yaşlıların kullanamadığı dik merdivenleri bulunan bir bina 
gerçekte “ulaşılabilir” değildir.
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KAVRAMLAR FELSEFÎ TEMELLERE OTURTULDUKÇA GÜÇLENİRLER...
Aslında “ulaşılabilirlik” kavramı felsefî bir temele oturtulursa daha geniş bir çerçeve ve 
kavrayış şekli elde edilir. Ulaşılabilirlik ; ülkelerin, şehirlerin, mekânların, binaların; 
toplumsal bünyelerin, toplumsal konumların, çalışma hayatının, sosyal faaliyetlerin; yani 
kısaca hayatın doğal akışında temel kabul edilecek bütün alan, çerçeve, yer ve süreçlerin ve 
bütün mutluluk tablolarının bütün insanlara açık bulunması olarak anlaşılmalıdır.

Böylece ulaşılabilirlik ; insanların birbirlerini benimsemeleri, birbirlerinin hayat serüveninde 
yer aldıklarım fark etmeleri, çalışma ve paylaşmada adaletli davranmaları, hayatın zorlayan ve 
direniş isteyen akışında yardımlaşmaları ile elde edilebilen geniş bir çerçeve ve özellik hâline 
gelir. Ulaşılabilirlik, çok zaman, insan için doğru olan, doğal olan durumu da içermektedir. 
Hangi insanlık durumlarında bulunurlarsa bulunsunlar, bütün insanların hayatın tamamına 
katılmalarını sağlamaya yönelmiş çabalar toplumun yararınadır. Bu çabaların ve faaliyetlerin 
bir kısmı toplumsal bünyedeki yapılanmalarla ilgilidir. Bir kısmı ise inşa edilmiş çevrenin en 
uygun şekle dönüştürülmesi, yani fiziksel çevrenin en doğru şekilde düzenlenmesi sürecini 
oluşturmaktadırlar.

Ulaşılabilirlik, genel olarak, insan için doğru olan, doğal olan durumu da içermektedir. Hangi 
insanlık durumlarında bulunurlarsa bulunsunlar, bütün insanların hayatm tamamına 
katılmalarım sağlamaya yönelmiş çabalar toplumun yararınadır.

Bu fikirler çerçevesinde, ulaşılabilirliğin insanın gelişimi, özgürlüğü, bağımsızlığı ve 
mutluluğu için taşıdığı önem daha iyi anlaşılabilir. Geliştirilmiş geometrilerle kuracağımız 
inşa edilmiş çevremiz (The built environment) veya şehirsel çevremiz ; hayatı, dünyayı, 
insanlığı, şehrimizi ve birlikte yaşamakta olduğumuz insanlarımızı daha iyi kavramamıza da 
yardımcı olabileceklerdir. Bütün yetersiz alt yapılar gibi, ulaşılabilir olmayan bir şehirsel 
çevre de insanların birbirlerine saygısız davranmalarına yol açmaktadır. Çünkü böylesi 
özellikler taşıyan ortamlarda insanlar birbirleriyle ve şehirle çarpışarak yaşamaya mecbur 
kalmaktadırlar. Dar sokaklar, dar kaldırımlar, yetersiz bekleme alanları, kalabalık istasyonlar, 
kuyrukta beklemeyi gerektiren faaliyet ve organizasyonlar, kalitesiz ve yetersiz yeşil alanlar, 
şehirdeki otomobil baskım ve trafik kaosu, şehirdeki sertleşen tabiat şartlarından ve doğal 
afetlerden kaçabilmek için gerekli sığınma yerlerinin azlığı, özürlülerle ileri yaşlardaki 
ihtiyarların kullanmakta zorlandıklarından zaman zaman diğer insanları engelledikleri binalar 
ve alanlar ; hep insanın şehirde birlikte yaşadığı hemcinsini rakip ya da istenmeyen varlık 
olarak görmesine yol açâbilen durumlar ya da tablolardır. Şehirsel çevrenin kalitesi insan 
ruhunun ve ilişkilerin olgunlaşmasında büyük rol oynamaktadır. Özlediğimiz şehirler ve bu 
şehirlerdeki adaletli toplum manzaraları ulaşılabilir yapılar tarafından örülmektedir.

ULAŞILABİLİRLİK MODERN VE ZAMAN tCİNPE GELİŞEN BİR KAVRAMDIR,

Ulaşılabilirlik ; bir nesnenin, bir yapımn, bir alanın olabildiğince çok sayıda insan tarafından 
kullanılabilme yeteneğidir. Küçük bir eşyadan büyük bir binaya ya da şehirsel çevreye kadar 
her bünye ya da oluşum için ulaşılabilirlik vasfından söz edilebilir. Ulaşılabilir olan ; daha 
adaletlice paylaşılan, daha toplumsal olan, yani insanca olandır. Bu büyük değişkenlik 
çağında, bu çok belirgin ve tanımlı çerçeve rasyonel tavrı da temsil ediyor. Ulaşılabilir 
olmayan, uzakta kalan daha kolayca reddedilebilir olandır. Ulaşılabilir olmayan ; nimetlerden 
az istifade edebilen, israf edendir. Ancak ulaşılabilir bünyelerden ve kurgulardan meydana 
gelmiş rejimler zamana direnebilir. Karanlık cepheler, güçlükle geçilen kapılar, dünyayı 
özgürce seyrettirmeyen pencereler, yorucu merdivenler, girilemeyen odalar ve bedenleri rahat 
ettirmeyen sandalyelerin ardındaki rejimler zamana direnemeyeceklerdir.
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ÖZÜRLÜLER, TOPLUM TABLOLARI VE 
MİMARLIK

SAKATI,İĞİMİN İLK YILLARINDA İSLER ÇOK DAHA ZORDU.

Sakatlığımın ilk yıllarına (1964) göre dünyada ve ülkemizde çok şey değişti. Şimdi bir sakat 
olarak yaşamak daha kolay. O tarihlerde standart basit bir tekerlekli sandalyeye sahip olmak 
bile iyi bir şanstı. Bu sandalyenin herhangi bir kırılma durumunda hayat alt üst olurdu. 
Ortalıkta pek bir sakat gözükmediğinden sokağa çıkmak da önemlice bir psikolojik baskıyı 
sırtlanmak demekti. Herhangi bir şehirsel mekânda ikinci bir sakata rastlamak nadir bir işti. O 
yıllarda yollarda rastlanan ve daha çok da kör olan özürlüler büyük ölçüde dilenen insanlar 
olarak algılanıyorlardı. Körlerin hiçbiri şu anda bilinen kör bastonu taşıyor olmazdı. Onların 
ellerinde yalnızca bir baston veya sopa bulunurdu. Bedensel özürlüler ise sokaklarda ancak 
yere çok yakın, sandık şeklinde ve basit ahşap tekerlekli arabalarda görülürlerdi.

Sağlık yok, meslek yok, eğitim yok, para yok...Bunlardan birisi sakatlarca elde 
bulundurulabilse diğerlerine ulaşmak mümkün olabilirdi o yıllarda. Ama elde bunların hiçbiri 
olmayınca bunaltan bağlardan kurtuluş söz konusu olamıyordu. O yıllarda bir sakat ya da 
özürlü için bir tek mekân vardı : bir oda veya bir ev. Sakat insanın sokaktaki hayata 
katılabilmesi için birçok şart, düzenleme, araç, gereç, cihaz gerekmektedir. Mekânlar, 
merdivenler, kapılar, yüzeyler sizi öyle kolay bırakırlar mı ? Sakat kişi hayatım 
kolaylaştıracak nesnelere, cihazlara ve araçlara sahip olamıyordu. Bu yüzden bazen evde bir 
odadaki yatağında oturuyor, yatıyor ve gün geçiriyor durumda kalıyordu. Bir ara ben de bir 
odadaki yatakta günlerimi geçirmiş, baş ucumdaki dolapta bulunan kitaplar ve teyple kendimi 
meşgul etmeye çalışmıştım. Bir evin içinde dolaşmak bile bir hürriyettir. Uygun tekerlekli 
sandalye bulunmazsa, kapılar ve eşikler izin vermezse elli metrekarelik bir alan bile sizin için 
ulaşılabilir olmayabilir. Demek ki, o yıllarda sakat ya da özürlü kişi karşısında mekân olarak 
bir oda ya da bir konutu buluyor ve onunla boğuşuyordu. Aksi gibi birtakım standartlar da 
şimdikinden çok düşüktü. Gerçi şimdi de cahilce yapılmış çok dar kapılar ve ıslak mekânlara 
sık sık rastlıyoruz, ama o yıllarda neredeyse her yer böyleydi. Bu yüzden de kendi 
ihtiyaçlarım yardım almadan karşılamak isteyen sakat kişinin çabalan boşa çıkıyordu. Sırf 
mekânların bu elverişsizliği sebebiyle bunalımlar yaşanıyordu. Şehrin, sokakların ve uzaklann 
özürlünün hayatına biraz girmesi için epey yıllar gerekmiştir.

Günümüzde de kısmen hafifleyerek süren bir durumdur bu. Hiçbir ek masraf söz konusu 
olmadığı hâlde, sırf bilgisizlik ve duyarsızlık yüzünden ortaya çıkmış bulunan yetersiz 
mekânlar, yanlış mimari elemanlar ve kötü tasarımlar gereksiz şekilde hayatları zahmete 
çevirebilmektedir. Hiçbir özel sebep yokken mimann yarattığı bir basamaklık bir kot farkı sizi 
bir anda hayatın dışmda bırakabilir. İki metrekare yer kazanmak için yapılan dönel ya da 
spiral merdivenler ev kazalarım arttıran bir etmen olarak ortaya çıkabilir. Dar bir asansör sizin 
bir binayı kullanmanızı engelleyebilir. Uygun şekilde yapılmış bir kaldırım rampası 
bulunmayan caddelerde yardım bekleyen insanlar hâline gelebilirsiniz.

Tekerlekli sandalyeyi uzun yıllardır kullanmakta olan bir kişi olarak bir rampanın, şu basit 
eğik düzlemin özgürlüğe nasıl bir bağlanış olduğunu çok iyi hissettiğim anlar olmuştur. 
Almanya’da bir müzeye girmek için, tarihî olan binanın esas girişi imkân vermediğinden 
binamn yan cephesinde düzenlenmiş olan ve epeyce bir mesafe tekerlekli sandalye sürmemi
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gerektiren bir yan girişin bile beni ne kadar memnun ettiğini hatırlıyorum. Bağımsız olmak 
isteyen bir özürlü için önemli olan tek başına yapabilmektir. Hayat herkes için aym kolaylıkta 
geçmeyebilir. Ama siz bana tek başıma tekerlekli sandalye ile geçebileceğim, uygun malzeme 
ile kaplanmış muntazam yatay düzlemler ya da uygun eğimli rampalar verirseniz ; ben uzun 
mesafeleri bitirip, geç de olsa istediğim yere ulaşmayı özgürleştirici ve huzur verici 
bulabilirim. Bağımsızlık büyük bir mutluluk çerçevesidir. Almanya’da kaldığım özürlüler 
yurdunda çok ağır sakat bir kız vardı. Kolları da felçli olduğundan, yalmzca çenesiyle 
kumanda edebildiği bir akülü tekerlekli sandalye ile gezebiliyordu. Bu kızı sabahleyin 
bakıcıları bakımını yaptıktan sonra yedirip giydirip arabasına oturtuyorlardı. Yurdun 
civarındaki şehirsel çevre hem uygun topografyaya sahip hem de çağdaş şekilde düzenlenmiş 
olduğundan, bu genç kız akülü tekerlekli sandalyesi ile üç kilometre kadar uzaktaki bir alış 
veriş merkezine bile tek başına gidebiliyordu. Çok ağır sakat olmasına rağmen günün belli 
saatlerinde o da özgür ve bağımsız sayılabilirdi. Bu sayede kendisine ihtimal ki, her gün yeni 
hayat renkleri edinebiliyordu.

TÜRKCENİN DOĞAL AKIŞINI BOZMAMALIYIZ...

Ben bu satırları yazarken oturma pozisyonundayım ve özgürce yazıyorum. Yani hiçbir şekilde 
“Engelli” değilim. Ama bünyemdeki sakatlık hep benimle. Şu anda yazı yazıyorum, sakatım, 
ama engelli değilim. Evimde de engellenmeden dolaşabiliyorum. Yani evimde de engelli 
değilim. Oysa, bir insana “Engelli” dendiği zaman onun mutlak, sürekli ve aralıksız olarak 
dışlanmış ve kısıtlanmış olması gerekir. Böyle bir varlık dünyada mevcut değildir. Bir varlık 
ancak belli bazı anlarda ve durumlarda engelli olabilir. Şöyle bir cümle de çok saçmadır : 
“Engelliyi engelleme!”. Çünkü “Engelli” hakkında karar verilmiş, işi bitmiş, defteri dürülmüş 
bir kişidir. Ama, “Sakatı, özürlüyü engelleme!” denilebilir. Bu, birtakım şehirsel çevre ve 
toplum yapılanması şartlarının oluşturulması hâlinde bu insanların da bağımsız ve 
engellenmeden yaşayabileceklerine ilişkin bir ifadedir ve mantıklıdır.

Sakatlık daha çok hareket organlarındaki bir eksiklik, hasar veya fonksiyon kaybıdn. “Belim 
sakat” tam bir Türkçedir. Şu cümlede de yalmzca sakat kelimesi kullanılabilir : “Bir trafik 
kazası sonucunda sakat kaldı.”. Özürlülük ise daha geniş bir anlam çerçevesi olarak da 
kullanılabilir. Daha çok da duyu organlarındaki hasar, noksan veya işlev yoksunluklarına 
işaret eder. “İşitme özürlü”, “Görme özürlü”, “Zihinsel özürlü” mantıklı ifadelerdir. Burada 
da sakat kelimesi o kadar doğal gelmiyor.

Özürlü, sakat, felçli, kör, sağır dediğimiz zaman nesnel bir değerlendirme yapmış oluruz. 
Yani burada hepimiz aym insanlık durumunu, aym hayat gerçeğini, aynı tabloyu aklımıza 
getirmekteyizdir. “Engelli” dediğimizde ise bir yorumda, kötümser bir yorumda bulunmuş 
oluyoruz. Gelişmiş bir toplumda özürlü ve sakat insanlar yine bulunacaktır ama elde edilmiş 
olan ideal şehirsel ve mimarî çevre şartlarının sonucunda bunlar engelli olarak 
yaşamayacaklardır. Özürlüler ve sakatlar yalnız her mekâna, yere ve inşa edilmiş çevreye 
değil, bütün toplumsal konum ve katmanlara da engellenmeden girebileceklerdir. Demek ki, 
bir insanın engelli oluşu geçici bir durumdur. İnsanüstü bir gücün bilinçli bir şekilde inşam 
“engelli” durumda bırakması ise, felsefî olarak, yaratılışın yapısına ve güzelliğine , evrenin 
anlamına aykırıdır.

Türk dilinde; sakat, sakatlanmak, sakatlık, kör, sağır, dilsiz, kötürüm, felçli, âmâ, topal, çolak, 
özürlü gibi bir insanın fiziksel durumu ile ilgili pek çok kelime vardır ve bunların 
kullanılmamalan ya da dilden atılmaları söz konusu olamaz. Öte yandan, bir insanın fiziksel 
ya da bedensel durumunu anlatan bir ifade onun insan olarak değeriyle yakından uzaktan ilgili
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değildir. “Engelli” kelimesi ise bir insan için kısıtlı bir dünya erişimi, dışlanmışlık, 
genişletilemeyen yetenekler ve basit çerçevelere indirgenmiş bir hayat tablosunu 
çağrıştırdığından ve bir kadere isyan rengi taşıdığından küçültücü sayılabilir.

ULAŞILABİLİR MEKÂNLAR VE HAYATLAR İÇİN TASARIMA DOĞRU...

Önce mesele daha basit bir çerçeve içinde ortaya konuluyordu : “Özürlülerin, sakatların ve 
ağır yaşlıların varlıklarının ve sorunlarının farkına varılmıştır ve bu sosyal gruplar için 
toplumsal düzenlerin duyarlı ve çağdaş davranmaları artık bir zorunluluktur” denilmeye 
başlanmıştı. Bu arada mimarlık ve tasanmcılık mesleklerine düşen ; birtakım insan, mekân ve 
malzeme bilgileri ışığında özürlüler, sakatlar ve yaşlılar için de ulaşılabilir ve yararlanılabilir 
olan şehirler, inşa edilmiş çevreler, binalar, mekânlar ve nesneler hazırlamaktı. Belki işe böyle 
başlamak mecburiyeti vardı ama zamanla bu tek düzlemli anlayışın yeterli olmayacağı 
görülecekti. Çünkü sorun burada bütünden koparılarak, hayatın zenginliğinden ve 
dinamikliğinden uzaklaştırılarak çözümlenmeye çalışılıyordu. Yani burada daha çok şöyle bir 
anlayış hakimdi : Evet, orada bizden farklı birtakım insanlar var ; biz de şimdi onlar için bir 
şeyler yapalım. Bu bizim görevimizdir.”

Aynı anlayış büyük ölçüde günümüzde de geçerlidir. Ama en az dikkatli olan bile şunun 
farkım ucundan hissetmiştir : Özürlüler, yaşlılar, hasta bünyeli insanlar, kadınlar ve çocuklar 
için de ulaşılabilir şehirler, mekânlar, binalar ve nesneler yaratmaya yönelirken hayatı herkes 
için de eskiye nazaran daha bir özgürleştirmekteyizdir. Yeni bir çevre felsefesi 
şekillenmektedir. Aslmda bütün insanlar tek bir kişiydi ve yalnızca başa gelen birtakım farklı 
insanlık durumları vardı : “Şu hasta koğuşundan içeri başım uzat; orada yatmakta olanların 
hepsi aslında sensin. Burada Mevlânâ’nm diriltici kitabı Mesnevi’sindeki ünlü hikâyeyi bir 
kere daha hatırlamak yararlı olabilir :

Adam sevgilisinin evine gitmiş, kapışım çalmıştır. İçeriden sorulur: “Kim o?”. Adam cevap

verir: “Ben”. İçeriden seslenilir: “ Bu cevap henüz gelişmemiş bir ruhun işareti; gidiniz 
olgunlaşınız da öyle geliniz.”. Adam hayatı birkaç yıl dolaşır, coğrafyalar gezer, sonra tekrar 
sevgilisinin kapışma dayanır, kapıyı çalar. İçeriden sorulur: “Kim o?”. Adam yine, “Ben.” 
cevabını verir. Sevgilisi ise içeriden, “Hâlâ olgunlaşmamış ve arınmamışsınız. Hakikati bulup 
öyle geliniz.” şeklinde karşılık verir. Adam hayatı birkaç yıl daha adımlar, tecrübeler kazanır. 
Soma tekrar sevgilisinin kapısına gider. Kapıyı çaldığmda içeriden seslenilir: “Kim o?” Adam 
sevgilisine şu karşılığı verir: “SEN”. Bunun üzerine de kapı açılır.

“Hayatın büyük sorunları rasyonel çözümlere imkân vermezler.” denilmiştir. Büyük sorunlar 
için asıl çözümler rasyonel olmayan yaklaşımlarda, yani “BEN” yerine “SEN” olmakta 
bulunmaktadır.
Herkese uygun tasarım fikri ideal tarafsız bakışı da düşüncenin içine çağırır : Bir Merihli 
dünyaya ilk kez inseydi, bir ayırım ve seçim içine girmesi mümkün olmayacağından, etrafına 
baktığında şunu söyleyebilirdi : “Dünya isimli gezegende pek çok farklı yaratık tipi, giysi 
şekli, konuşma tarzı, tapınma türü, insan bedeni biçimi, yaşama alanı ve iş görme şekli 
varmış. Bunların hangisinin hangi anlamı taşıdığım belki çok somaları öğrenebilirim.” Biz de 
bu Merihliden şunu öğrenebiliriz : Bütün insanları aynı tablo içinde görmekle gerçek tarafsız 
bakışı elde etmiş olacağımıza dair önemli bir işaret var... Böylece mimarlık da diğer meslekler 
gibi bütün insanlar için bir duyarlılık ve sorumluluk etkinliği olarak ortaya çıkmaktadır. 
Tasarımcı en az riskli olam, insanlar için en faydalı olanı seçmelidir. Hatta şimdi insanın
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madde ve mekânla kurduğu irtibatları ve üç boyutu da bileşime sokan, daha gelişmiş bir 
demokrasi ve insan haklan anlayışının da hayata yükselmesi gerektiğini söyleyebiliriz. 
Maddeyi ve mekânı biçimlendirirken insana saygı mertebemizin belirlenmesine de katkıda 
bulunmaktayız. Herhangi bir insanlık durumu mekânlarda yüz üstü bırakıldığında demokrasi 
ve insan haklanndan uzaklaşmış olunur.

Mimar, çok yönlü tasarım için temel bilgilerim normal insan hareketliliğine ve normal duyu 
organlarına sahip olmayan insanlarla ilgili tablolardan çıkarır. Birçok mimarlık kitabında 
bütün özür gruplan ile ilgili tanımlar, sınıflandırmalar, kültürel anlayışlar ve toplum 
yapılanmalan ile ilgili bilgilere de bazen yer verilmekte ise de bunların önemli bir kısmı 
sosyal alanda çalışmakta olanların üzerinde derinleşmesi gereken konulardır. Mimar, bedensel 
ve görme özürlüler için tasanma ait bilgilerle de zenginleştiği zaman daha esaslı bir meslekî 
yaklaşıma ve tasavvura kavuştuğunu hissedebilir. Doğuştan kör bir insanın yeryüzü algılan 
biz görenlere olabildiğince aktarılmaya çalışıldıklarında hayat hakkında çok fazla şey 
bilmediğimiz de ortaya çıkar. Zaman, mekân, ses ve kokunun çok farklı şekilde 
algılandıklarında da gerçek bir dünya kurmayı sağladıklan gerçeği şaşırtıcıdır. Bir gören kişi 
olarak doğuştan kör birinin benim için büyük bir üniversite olduğunu düşündüğüm çok 
olmuştur. Tekerlekli bir araçla yer değiştirebilen bir sakatın şehirsel çevredeki kaygılan da 
mimarın daha geniş düşünmesine yardımcı olur.

TOPLUM, ŞEHİR VE YAŞLILAR
İnsanın Ömür süresi bellidir. Bu süre tarihin en eski zamanlarından beri pek değişmemiştir. 
Yalnızca ortalama yaşama süresi artmıştır. İnsan ömrünün olabilecek en uzun süresi 100 yıl, 
bilemedin 120 yıldır. Bu yaşlara kadar yaşayan insan sayısı artmıştır. Bunların içinde 
kadınların sayısı erkeklerden fazladır. Ruhsal gerilimler, hızh bir yaşama temposu, kötü 
alışkanlıklar, aşın sıcak ve soğuk yanında kötü çevresel şartlar da bedendeki kimyasal 
değişimleri hızlandırarak yaşlanmayı çabuklaştırırlar. Canlı bir bünyenin hayatta bulunduğu 
süre içinde geçireceği değişimler, ulaşacağı safhalar ve bunların tarihleri hücre düzenince 
belirlenmiştir. Yani bir görüşe göre bunlar embriyonda mevcuttur. Ve doğumla birlikte 
yaşlanma ve değişimler başlamaktadır. Canimin ölümlü oluşu da bununla ilgilidir. Yaşla 
birlikte doku ve organlardaki esneklik azalıp sertlik artınca kan basmcı da yükselir. Kalpteki 
bu değişiklikler insanın kaderidir. Yani bir hastalık veya rahatsızlık sonucu oluşmaz. Damar 
sistemlerindeki direnç arttığından kalbin işi zorlaşmaktadır. Yaş ilerledikçe göz merceğindeki 
elastikiyet azalır. Göz, karanlığa uyum göstermekte de zorlanır. Gençken frekansı 20000 olan 
sesler duyulabilirken 65 yaşından sonra bu rakam 5000’ e düşer. İlerleyen yaşla birlikte 
beyinde de birtakım kimyasal değişiklikler ortaya çıkar. Ortalama beyin ağırlığı erkeklerde 
1400, kadınlarda 1250 gram kadardır. Çok ileri yaşlarda bu ağırlık azalır. İnsanın 
organlarındaki hücre sayısı yıllarla birlikte azalmaya başlar. 80 yaşındaki bir insanda 
hücrelerin neredeyse yansı yok olmuştur denebilir. Çünkü hücreler bölünerek 
çoğalmaktadırlar ve birtakım bölünmelerden sonra bir sııura vanldığmda da ölmektedirler. 
Ancak bu yaşlanma ve yıpranma kişiden kişiye değişir.

Geniş bir şehirsel çevrede yaşlı bir insan, kırsal çevrede olduğundan çok farklı etkiler ve 
baskılar altındadır (Telâşe, dinlenememe, fazla zorlanma, gerilimler, meslekî heyecanlar, 
gürültülü ortamda çalışma, yetersiz uyku, yetersiz ışık ve bazı ilaçlann aşın kullanılması 
sonucu doğan ruhsal ve fiziksel hasarlar, sürekli şehirsel çevrenin yapay şartlarında 
yaşama...). Şehir plânlamada bu olumsuzluktan büyük yeşil alanlarla, yeşil kuşaklarla, taşıt 
araçlanmn giremediği bölgeler yaratarak aşmaya çalışmaktayız. Belli yerlerde bir sükûnet 
ortamının yaratılmasına çaba göstermekteyiz. Büyük şehirlerdeki çağdaş iş bölümü ve çalışma
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düzenine göre hayatın birden kesintiye uğraması anlamına gelen emeklilik, yaşlı insan için bir 
dönüm noktası haline gelmektedir. Çalışma hayatı sona erince her türlü imkân sağlanmış olsa 
bile yaşlı insanların çok uzun yaşamadıkları anlaşılmaktadır. Yaşlılar; kapasitelerine, 
bilgilerine ve güçlerine göre toplumda faal bir durumda bulunmalıdırlar. İhtiyarların 
tecrübeleri bir toplumsal değer haline getirilmeli, usta - çırak ilişkisi şeklinde gelişen bir bilgi 
aktarma düzeni modem toplumlar için de geçerli olmalıdır. İhtiyarların tecrübelerinden 
faydalanılamayışı, bunların bir değerinin bulunmayışından çok (Hayat tecrübelerinin işe 
yaramadığı bir an olabilir mi ?), çağımızda her şeye üstünkörü, derinliklere önem 
verilmeksizin ve panik içinde bakılmasmdandır. Doğal olarak yaşlı insan belli ölçülerde kendi 
tecrübelerini genç insanlara aktaracaksa, bu çalışma ortamının onun daha önce çalıştığı ve 
yaşadığı yerlerin uzağında olması beklenmez. Büyük işletmelerin bazılarında böyle 
programların bulunduğu görülüyor. Yaşlı insan belki emekli olmuştur ama evinden veya 
bakıldığı kurumdan istediği zamanlarda ve sürelerde ayrılarak arzu ettiği ölçüde belli öğretim 
ve üretim faaliyetlerine katkıda bulunabilmektedir.

Çağımızın imkânları içinde çok daha sağlıklı ihtiyarlıklar yaşanması mümkünken, birçok kere 
bunun tam tersi olabilmektedir. Yaşlılar itilip kakılabilmektedirler. Büyük şehirlerde bu 
durum daha da belirgindir. Çağdaş toplumlarda emeklilik adı altında inşam çok sınırlandıran 
bir dönem tarif edilmiştir ve bununla bazı değerli insan tecrübeleri hayat alanından 
uzaklaştırılmaktadır. Aslında çağımızda bedensel güce dayalı işler oldukça azaldığına göre, 
bilgi ve tecrübe ile kendini sunması beklenen yaşlı insanın dünyamızda daha önemli bir işlevi 
olması beklenirdi. Otomasyon çağında tecrübe daha da öne çıkmalıdır. Bazı işlerde denetim 
ve gözetim ayrı bir önem taşıyor. Ama öte yandan otomasyon aynı zamanda, gittikçe daha az 
insana ihtiyaç gösteren bir çalışma hayatı da getirdiğine göre, işsiz insan sayısı artacağından 
genç de olsa yaşlı da olsa işe çağıracağımız insanlar azalabilecektir. Bu durumda yaşlılar 
kendilerinden hiç yararlanılmayan (Hatta neredeyse kendilerine yol bile sorulmayan) bir 
sosyal grup haline gelebilirler. Yaşlıların onlara destek olacak ailelerine gittikçe az 
rastlanmaktadır. Toplumsal değişimlerin hızından dolayı aym ailenin genç ve yaşlı bireyleri 
artık birbirlerini çok daha az anlamaktadırlar. Genç insanlar bazen yaşlı büyüklerine yeterince 
destek olamadıklarından, onlara vakit ayıramadıklarından bir vicdan azabına da 
düşebilmektedirler. Ama aslmda karşılıklı sevinçlere dayalı olmayan bir birliktelik ve 
yalnızca kendi hayatından çalarak fedakârlık yapmaktan ibaretmiş gibi gözüken bir insana 
yaklaşma süreci ne derece devamlı olabilir? Hayat yanlış yaşandığı için yaşlılar gençleri, 
gençler yaşlıları istemez hâle geliyorlar. Çünkü insan ruhunun tadına varmak zorlaşmıştır. Bu 
durumda ortaya yaşlı bakım kurumlan çıkmaktadır. Halbuki, her insan gibi yaşlı da 
bağımsızlığı sever. O, hayatını kendisi kurmalıdır. Sevdiği mekânlar, insanlar ve hayat tarzları 
içinde ömrünü istediği gibi düzenleyebilmelidir. Toplumdaki temel değer kabulleri yıkılınca 
yaşlılar gençlerin davranış ve kıyafetlerini taklit etmeye başlarlar. Çünkü geleneksel 
toplumlarda yaşlı saygı görür. Modemizmde ise yaşlılar yararsız bir sosyal gruptur. Bu 
durumda yaşlı insan toplumdaki sarsılmış konumunu değiştirmek için hep öne çıkarılan 
gençlerin yaptığım yapmaya çalışır.

Belli mecburiyetlerden kurtulunduğu zaman insan farklı bir hayatın önünde belirdiğini 
hissedebilir. Yaşlı insan artık vaktini kendisi için daha özgürce kullanabilir. Parasal sorunlar 
ve kazanç kaygıları da muhtemelen bir parça geride kalmıştır. Ama eğer geçmiş yıllardan 
kalma bir birikim hiç mevcut değilse yeni güzellikler yaratmak zor olabilir. Yani aslında insan 
hayat yolunda hep kendini geliştirerek, yeni ilgi ve meraklarla zenginleştirerek yürümekteyse, 
yaşlılıkta da bu çizgiyi daha hür olarak devam ettirmesi kolay gerçekleşecektir. Öğrenme 
eylemi ise ömür bitene kadar devam eder.
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EK : YAŞLILARIN BARINMA SORUNLARI İÇİN BİR ÖRNEK

İNGİLTERE’DEN YASLILARLA İLGİLİ SOSYAL TABLOLAR YE GİRİŞİMLER

1970’li yıllar boyunca İngiltere’de yaşlılar için özel konutlar inşa edilmesi fikri hakimdi.
Fakat 1980 yılından itibaren bu tür konutların ihtiyaca yetecek sayıda inşa edilemediği 
görüldü. İlâveten de, birçok yaşlının oturmakta oldukları evlerde yaşamaya devam etmek 
istedikleri anlaşıldı. Burada gereken şey, bu insanların evlerinde bazı iyileştirme ve 
onarmaların yapılması idi. İngiltere’de yaşlı insanların çoğu oturdukları evin sahibidirler. Bu 
evlerin bir kısmı 19. yüzyılda inşa edilmişlerdir ve günümüzün şartlarına uydurulabilmeleri 
için bir hayli masraf gerekmektedir. Toplumsal projede, kendileri için zorunlu olan 
iyileştirmeleri bizzat yapamayan yaşlı insanlara çeşitli şekillerde yardım sağlanması vardır.
Başka bir yere göçme yaşlı insan için zorsa da, bir kısım yaşlı insan kendilerine daha gerçekçi 
gözüken çözümler için başka bölgelere ve konutlara taşınmayı tercih etmişlerdir.

İngiltere ve Galler’de yataktan yardımsız çıkamayan 185000 ve zihinsel fonksiyonlarında 
bozukluk olan 700000 civarında 65 yaşından büyük insan yaşamaktadır. İngiltere’de yaşlı 
insanların onda birinden azı bir bakım kurumunda veya çeşitü hizmetlerin karşılandığı bir 
barınma yurdunda kalmaktadır. Devlete bağlı kuruluşlar ve kazanç amaçlı olmayan bazı 
örgütlenmeler yaşlı insanlara onlara uygun daire ve konut sağlamaya çalışıyorlar. Ancak 
burada ortaya çıkan önemli bir sorun yaşlı insanların bir hayli düşük olan gelir düzeyleridir.
Yaşlı insanlara kendi alıştıkları muhitlerinde ve evlerinde yaşamaya devam edebilmeleri için 
gelişmiş bir örgütlenme ve daha geniş maddî imkânlarla yardım edilmesine artık yeni 
projelerde mutlaka yer verilmektedir. Buna “Staying Put” programı denilmiştir (Evinde 
Kalma). Yaşlı insanlara, uygun yaşama şartlarının kurulabilmesi için; inşaat işlerinde, yasal 
sorunların çözümünde, sağlık problemlerinde, gereken yardımların alınmasında, bakım 
hizmetlerinin sağlanmasında; danışmanlık, eleman desteği ve fiilen işlemlere katılma 
şekilleriyle güçlü bir destek sunulmaktadır. Bu desteği alıp evlerini kendilerine uygun hale 
getirten ve hayatlarım yeni baştan düzenleyen yaşlılardan %17’si birkaç yıl sonra kendilerine 
sorulduğunda, başka bir yere taşınmaya karar vermemiş olmalarının kendileri için iyi 
olmadığım düşündüklerini söylemişlerdir. Bu pişmanlığa dört sebep gösterilmiştir : Bu yaşlı 
insanlar evlerini ve bahçelerim kendi başlarına idare edememektedirler, evlerim kendileri için 
fazla büyük bulmaktadırlar, ısınma masraflarım ve evin diğer sabit harcamalarım karşılamakta 
zorluk çekmektedirler, kendilerine gerektiği gibi bakamadıklanndan daha iyi şartlan 
bulacaklan başka bir yere gitmek istemektedirler. 85 yaşındaki bir yaşlı kadın burada güzel 
bir örnektir. Bu kadın, eşi ölünce koca bir evde yalnız kaldı ve zemin katındaki tek bir odada 
yaşamaya başladı. Daha soma “Staying Put” projesinden evinin onanmı için yardım talep etti. 
Bu programın yardımıyla evde 11000 sterlinlik onanm yapıldı. Ev iyi bir duruma getirildi 
ama yaşlı kadın aslmda daha kolay idare edebileceği başka bir daireyi tercih etmekteydi. “Bu 
evle uğraşmak zor. Açıkça söylemek gerekirse kapısı bekçili bir apartman dairesini daha çok 
isterdim.” dedi yaşlı kadın. Belki bir zaman ve para kaybı söz konusuydu burada. Ancak bu 
gibi durumlan önceden görmek de mümkündür. Isıtmanın, temizlemenin yaşlılara zor 
geleceği büyük evlere ve dairelere gereksiz şekilde onanm parası akıtmak doğru bir iş 
sayılmaz. O halde sayılan az da olsa bir kısım yaşlının yer değiştirmesi daha doğru bir seçim 
olur. Bu da “Moving On” yöntemidir (Taşınma). Danışman kurum, yaşlı insana uygun yeni 
yerleşim birimim ve konutu, tercihlerin ışığında temin etmeye çalışır.

İngiltere’de yaşlı insanların sahip olduklan evler birbirlerinden farklı yapıdadırlar; bazılan 19. 
yüzyıldan kalmadır, bazıları 1920-1960 arasında yapılmıştır. Genellikle iki katlı müstakil
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evlerdir. Bu evlerde rahatça oturulabilmesi için geniş ölçüde tamir ve yenilemeler 
gerekmektedir. Bu evlerin sahiplerinin gelir durumları hayli farklıdır. Stcrying Put (Evinde 
Kalma) programı Moving On (Taşınma, yer değiştirme) programı ile birlikte yürütülmektedir. 
Proje uzmanlan her ele alman evi ziyaret ederek sorunları ve şartlan saptarlar. Evde kalmak 
ve taşınmakla ilgili bütün seçenekler ortaya konmaya çalışılır. Önce yakın bölgelerdeki, sonra 
ülkenin başka yerlerindeki iskân imkânları, bunlar sistemli bir bilgi halinde elde edilerek, 
irdelenir. Karan müşteri, yani yaşlı insan verecektir. Kendisine kurmak istediği hayat tarzma 
ve maddî durumuna göre mevcut evini satması da söz konusu olabilen yaşlı insan bir müstakil 
konuta, kiralık bir daireye veya bir bakım yurduna taşınabilir. Proje uzmanlan müşterinin 
evini satmasına, taşınmasına ve kendisi için gereken bakım hizmetlerini ve sosyal destekleri 
yeni çevresinde temin etmesine de yardımcı olurlar. Bir insanın, kendisine başka bir yerde 
yeni bir hayat kurabilmek için pek çok bilgiye ihtiyacı vardır. Hayatlannda değişiklik yapmak 
ve yeni ortamlarda yaşamaya başlamak genç insanlar için de zordur. Birçok yaşlı insan 
yerlerini değiştirmeyi arzu ettikleri halde uygun bir hayat ortamını sağlamaları zor 
gözüktüğünden oturdukları yerden ayrılamamışlardır. Yaşlı insanlar genel olarak kendi 
evlerini satıp daha küçük dairelere yerleşme temayülünde olduklarından, bu toplumsal proje, 
yani Moving On (Taşınma, başka bir yere ya da kuruma geçme), daha büyük evlerin daha 
büyük aileler tarafından kullanılmasını sağlayacağından, kaynak israfını da bir ölçüde 
engelleme potansiyelini taşıyor sayılabilir. Bütün bu projeler sonunda yaşlıların ihtiyaç 
duydukları sosyal yardımlar ve bakım desteklerinin önemli değişiklikler göstereceği tahmin 
edilebilir. Meselâ, bazı müşterilerin (Proje sırasında çeşitli yardımlar alıp başka bir yere 
taşman veya tamir edilen evinde oturmaya devam eden yaşlı insan “Client ” [ müşteri, hizmet 
talep eden ] terimi ile anlatılıyor.) akrabalarının bulundukları yere taşınmaları sonunda bakım 
ihtiyaçları azalmıştır.

Fakat onarılan ve şartlan iyileştirilen evinde oturmaya devam edecek olan yaşlının ihtiyaç 
duyacağı hizmet desteği artabilecektir. Öte yandan yaşlı insanların büyük bir kısmı hangi 
hizmetlerin elde edilebilir olduklarım bilmediklerinden bir istekte bulunmamaktaydılar. 
Sorunlanyla kendi başlarına mücadele etmeye çabalayıp durmaktaydılar. Ama şimdi sosyal 
destek programlan, onlara kendi varlıklannı da hatırlatarak, daha çok yardım ve bakım 
talebinde bulunmalarına zemin hazırlamaktadırlar. Bu proje için ülke çapında bir bilgi 
birikimi de gereklidir.
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EVLER, KONUTLAR

Özürlülerin ve yaşlıların daha rahat yaşayabilecekleri, ama normal sağlığa ve hareketliliğe 
sahip insanların da genel olarak daha rahat kullanabilecekleri için tercih edebilecekleri evler 
ve konutlarla ilgili olarak bu sayfalarda birtakım düşünce, tavsiye ve öneriler yer alıyor. 
Buradaki bilgilerin bir kısmı, Almanya Mekân Düzenleme, Bayındırlık ve Şehir İnşası 
Bakanlığı’mn daha önce izin alarak çevirdiğim bir kitapçığından alınmıştır.

YASLI NÜFUS ARTIYOR VE YALNIZLAŞIYOR...

Yüzyılımızın ilk yarısında yaşlı insanlar hâlâ büyük aile çatısı 
altında yaşamakta idiler. Bugün ise genellikle yalnız kalmışlardır 
ve kendilerine yetebilmeleri, bağımsız yaşayabilmelerinin elden 
geldiğince uzun sürdürülebilmesi için çevrelerinin yaşlı insanlara 
uygun düzenlenmiş olması istenmektedir.

Aslında yaşlılık değil, kendilerine uygun olmayan konutlar ve 
şehirsel çevreler yaşlıların tek başlarına yaşayabilme güçlerini za
yıflatmaktadır.

Yaşlı yurtlarına veya huzurevlerine ihtiyaç duyulması biraz da 
> yaşlılar için yeterli ve uygun nitelikte konutların bulunmayışmdan- 

dır. Çok büyük yahut donanımı yetersiz (banyosuz, yeterli mutfak- 
sız, ısıtılması yetersiz, tesisatı yanlış düzenlenmiş) konutlar nor
mal ve modern de gözükseler kötü planlandıklarından hayatı zor
laştırmaktadırlar.

Bu durumda bazı tadilât, evin yaşlıya uygun hale getirilmesin
de en önemli husustur. Küçük noksanlar (kötü bir merdiven ay
dınlatma, çok kaygan bir zemin, çok alçak bir yatak, bir tutunma 
kolu eksikliği vs.) tehlike ve kaza kaynağı olabilir.

Bu durumda; noksanlıkları farketmek, bunları gidermek; en
gelleri ve tehlike kaynaklarını bertaraf etmek; küçük yardımlarla 
kolaylıkları sağlamak; tedbirleri vaktinde alıp en basitinden tat
biklerle çözüme ulaşmaya çalışmak planlarımızın ana çerçeveleri
dir.

Yaşlılıktan kaçınmak mümkün değildir. Fakat yaşanan çevreyi 
yaşlı dostu kılmak mümkündür. Emniyeti, rahatlığı ve bağımsızlı
ğı mümkün olan en kolay ve en ekonomik tarzda sağlamak isti
yoruz.

SAKATLARI VE ÖZÜRLÜLERİ ÖZGÜRLESTİRMELİYÎZ...

İş, trafik, spor ve ev kazaları ; savaşlar, çatışmalar veya hastalıklar sebebiyle sakat kalan, 
özürlü hâline gelen insanlar şimdi toplum hayatında daha çok yer almak ve üretken olmak 
istiyorlar. Onların daha az yardım almaya mecbur kalmaları ve daha bağımsız olabilmeleri 
için anlayışlı bir topluma, uygar ve ulaşılabilir bir şehirsel çevreye ve binalara ihtiyaçları var.



HAYATIN ZORLARINA KARSI DİRENMEK İÇİN EN ÖNEMLİ HAZIRLIK 
NOKTASI EVDİR.

Bütün insanlar için de büyük ölçüde öyledir ama, bilhassa özürlüler için ev, hayatın akışına 
katılmak ve insanca bir var oluş için en önemli hazırlık noktasıdır. Ev özürlü için bir 
rehabilitasyon merkezidir, kendine güvenin kazanıldığı ortamdır, bir eğitim ve öğrenim 
alanıdır ve belki de bir iş yeridir. Özürlü kişi bir kaza veya hastalık sonucu kaybetmiş 
bulunduğu bazı beden ve zihin güçlerini ve kapasiteleri önce rehabilitasyon merkezlerinde ve 
kuramlarda tekrar elde etmeye çalışır ama rehabilitasyonun hayat boyunca devam edeceği asıl 
mekân evdir. Bir sarsıntıya uğramış hayat güçleri zaman içinde evde yerine konmaya çalışılır. 
Daha sonra da yeni uyum çerçeveleri ile kendine güven yeniden elde edilir. Bir öğretim 
kurumuna gitmekte zorlanan kişi evinde eğitilerek, çalışarak, öğrenerek de başarılı olabileceği 
bir meslek edinebilir. Evdeki öğrenim de rehabilitasyon gibi bir ömür boyu sürecektir. Öte 
yandan günümüzdeki iletişim imkânlan ve teknoloji ile her insan evinde de bir iş sahibi olup 
üretken hâle gelebilir. Özürlü için en ulaşılabilir iş yeri evdir. Meslekî güç ve donanımım 
tamamlamış bir özürlü evinden de iş hayatına katılabilir.
Bu düşünceler çerçevesinde özürlü için konut tasarımının büyük önemi ortaya çıkar. Özürlü 
kişi, ulaşılabilir mekânlardan oluşmuş bir konutta yaşamalıdır. Bu konuttaki eşya ve donanım 
da gelişmiş anlayışlarla yerli yerine konmalıdırlar. Özürlü için rasyonel bir eşya edinme 
kültürü gereklidir. Kendisine uygun tasarımlanmış bir evde güne başlayan özürlü böylece 
evdeki veya şehrin başka bir noktasındaki işi için gereken sürece hazırlanmış olur.

ULAŞILABİLİRLİK MERTEBESİ. YANİ HERKES İÇİN ULAŞILABİLİRLİK 
KONUT STOKLARININ DEĞERİNİ ARTTIRACAKTIR...

İnsanın kalçasının kırılması ve bir tekerlekli sandalyede 3-5 ay dolaşmaya mecbur kalması 
durumunda bir evin ne kadar zahmetli yaşanabilir bir yer olabileceği düşünülmelidir. Ya da 
meselâ, yaşlı bir babanın bakılması gerektiğinde bir evin tuvaletinin nasıl yetersiz kalabileceği 
akla getirilmelidir. Bir evi, konutu her yaştaki ve her türlü insanlık durumundaki insan 
için tasarlarsak konut israfını azaltmış oluruz. Böylece insan yeni bir durum doğunca 
başka bir yere taşınmak zorunda kalmaz. İnsanın alıştığı sosyal çevreden sırf dairesindeki bir 
yetersizlikten dolayı ayrılmaya mecbur kalması kabul edilemez bir durumdur.Yaşlıya ve 
özürlüye bakmanın zor olduğu evler kötü mimarlık örnekleridir. Çağın akışı herkese 
uygun, yani evrensel tasanma doğrudur.

BÜTÜN İNSANLIK DURUMLARINA UYGUN TASARIM ÇOK ZOR DEĞİL..._

Bir insanın hayatı boyunca 5-6 değişik konuta ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır. Yani rahat 
edebilmek için hayatın farklı dönemlerinde farklı özellikler taşıyan konutlar söz konusu 
olmaktadır. Ama bu şekilde ev değiştirebilmek birçok yönden gerçekleştirilemez gibi 
gözükmektedir. O halde tasarlanan her evin insanın türlü yaşlarındaki ve durumlarındaki 
ihtiyaçlarına mümkün olduğunca uygun gelmesi yerinde olacaktır. Bazı mimar ve şehirciler 
bir insana her türlü durumunda (Çocukluk, yetişkinlik, orta yaşlılık, sakatlık, ihtiyarlık....) 
uygun gelecek evlerin tasarımı üzerinde durmaktadırlar. Böyle bir tasarım için ek bir alana 
ihtiyaç duyulacak ise de; bir araştırmada bu ilâve alanın tek yataklı daire için 2,5 m2, dört 
yataklı bir daire için 7 m2 kadar çıkması, elde edilecek büyük fayda yamnda ek maliyetin pek 
de önemli olmadığım ortaya koymaktadır ( Spinal Injuries Association, Newsletter 1992 - 65, 
İngiltere). İnsan birbirine eklemlenmiş birtakım sosyal çevrelerde yaşamaktadır. Evi, sokağı, 
dostlarıyla buluştuğu lokali, kıraathanesi, üye olduğu demeği, alışverişini yaptığı esnaf
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değiştirilmesi zor olan ve böyle bir kopuşta sorunların yaşanacağı sosyal çevrelerdir. Bir 
aidiyet ve insanlar tarafından bilinmeyle kazanılan bir kimlik sahibi olma rahatlığından, 
yalmzca evin giderek olumsuz şartlar taşımaya başlaması yüzünden vazgeçmeye mecbur 
kalmak istenmeyen bir durum olsa gerek. Başka bir eve, başka bir semte taşınmak hatıraların 
kaybı ve sosyal uyumsuzluk demek olabilir. Yer değiştirmek genç insan için fazla külfetli 
olmayabilir ama bir ihtiyar için huzursuzluk demek olabilir. Bu durumun pratik sonuçlarından 
birisi bazı semtlerde yalnız yaşlı insanların oturmakta olmalarıdır. Ya da meselâ, genç 
insanların şehre göçmeleri, bir köyde yalmz yaşlıların kalmalarıdır. Yaşlılar şehre gitmek 
istememektedirler veya şehirlerde onlara yer yoktur. Sonunda köyler yaşlılar yurdu haline 
gelmektedir. Demek ki köy evlerinin yaşlı insanların yalnız başlarına veya birlikte 
yaşayabilecekleri tarzda inşa edilmiş olmaları günümüzde çok önemli hale gelmiştir. Bir köy 
evi en az bir apartman dairesi kadar her yaştaki insana uygun şekilde tasanmlanmalıdır.

ŞEHİRSEL ÇEVREDEKİ HAYAT TANIDIK BİÇİMLERLE KOLAYLAŞIR...

Bir tarihte Berlin’de bir köre rastlamıştım. Bastonuyla her iki tarafım hızla yoklayarak normal 
insan yürüyüşünün çok üstündeki bir hızla ilerliyor; kaldırımları, yollan geçiyor, park edilmiş 
arabalann arasından maharetle sıyrılıyordu. Hayretler içinde kalmıştım. Bunu nasıl yapıyordu. 
Bu şuada onun bazı insanların selâmlarına karşılık vermesi ve biriyle de kısa bir sohbette 
bulunması dikkatimi çekti. Daha sonra o kör adam bir metronun yer altına inen 
merdivenlerine doğru uzaklaşıp hızla gözden kayboldu. Bu durumu kendime şöyle izah ettim: 
O adam hep aynı güzergâhı izleyerek yıllardır bir yere gidip geliyordu. Bunu o semtte birçok 
tanıdığı bulunmasından çıkarmak mümkündü. Bütün istikametleri, yollan, kaldırım 
çizgilerini, arabalann park ettikleri yerleri, merdivenleri adeta ezberlemişti. Bütün bir çevreye
sanki birtakım farklı algılarla “yerleşmişti”....Metropollerdeki insan hayatı alışkanlıklar ve
tekrarlarla kolaylaşmakta ve devam etmektedir. Metropol bir bakıma dünya sisteminin 
değişim odağıdır ama bir yandan da birtakım sabit bağlantılann örgüsüdür. Medenî bir 
metropolde ya da şehirsel çevrede mantıklı geometriler hakimdir. İnsan bunları bir kere 
öğrenirse hareketleri daha kolay hale gelir. Berlin’deki o kör adamın kimseye ihtiyaç 
hissetmemesi ne kadar güzeldi. Ama bnakın böyle bir inşam, her gün yeniden kazılan ve 
çukurlarla donatılan ülkemizin şehirlerinde kazaya uğramadan genç ve sağlıklı insanlar bile 
yürümekte zorluk çekmektedirler. Rahat ve huzurlu bir yaşlılık üzerine bir şeyler karalarken, 
ülkemizde ilkin şehirsel çevredeki olumsuzluklardan başlamak gerekiyor belki de. ihtiyarların 
şehirdeki yürüyüş özgürlükleri hayatlarının önemli bir parçasıdır. Yaşlı bir insan için 
şehirdeki yürüyüşler hayattan kopmamış olduğunu hissettiği anlardır. Tıp da bize yürümenin 
sağlık için çok faydalı olduğunu öğretiyor. Buna mukabil günümüzde insanlar belki gelişmiş 
ülkelerde de daha az yürür olmuşlardır ama bizim şehirlerimizde çevre adeta 
bizi yürümekten vazgeçirecek şartlan taşımaktadır.).

SADELİK EVDE RAHAT ETMEMİZE YARDIMCI OLUR...

Evdeki hayatm kolaylaşması için de, insan azalan görme yeteneğine bağlı olarak birtakım 
ayrıntılardan ve gereksiz eşyadan kurtulmaya çalışmalı. İşlevsel olam hayatm her döneminde 
tercih etmemiz gerekir. Ama yaşlılıkta bu daha da önemli ( İnsan için özgürlük her şeyden 
değerli sayılmalı. Özgürlük için yaşlı insan daha farklı ve basit bir hayatı, hatta belki birtakım 
basit zevklerden vazgeçmeyi niçin kabul etmesin?). Yaşlanmayla birlikte ağu işitme de ortaya 
çıkar ama bu zaafı azaltmak için de birçok cihaz geliştirilmiştir. Fazla eşya, fazla ayrıntı enerji
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kaybıdır. Gereksiz şeyler atılmalı. Bu sadelik aslmda değişimler için bir hazırlıktır. Hep 
alışılmış şeyleri ve bildik biçimleri tekrarlamak kolaydır ama, bunlarda da eski başarılar, 
çözümler ya da tatminler yakalanamayabilir. Meselâ, üzerinde yata yata neredeyse kendiniz 
olmuş bir yatak belki de aslmda rahatsızlık yaratmaktadır. Yeni bir yatak, yeni bir koltuk, yeni 
bir aydınlatma düzeni rahatlıklar ve mutluluklar demek olabilir. Yaşlılıkta daha çok üşündüğü 
için giysilerde de değişiklikler yapılabilir. Değişimlere ve yeni düzenlere uyamama tehlikesi 
yaşlı insanlar için sorun olmaz. Çünkü değişimi gerçekleştiremezlerse alıştıkları, çok iyi 
bildikleri eski tarzlarına geri dönebilirler. Evdeki ve sokaktaki hareketler daha dikkatli ve ağır 
olmalı. Çünkü eskisi kadar hızlı ama aynı zamanda dengeli davranılıp, meselâ bir kazadan 
sıynlmamaz. Evdeki kazaları azaltıcı hususlar da ayrıntılı olarak düşünülmelidir.

Binanın önünde otomobilden rahat şekilde inilebilmesi için yeterli bir genişlik ve park yeri 
bulunmalı. Kötü hava şartlan için kapının üstünde bir saçak bulunması da arzu edilir.

GİRİŞ KAPISI VE HOLÜ HAYATA GÖSTERDİĞİMİZ ÖZENİ GÖSTERİR...

Ülkemizde güzel giriş kapılarına ve giriş hollerine, ne yazık ki, az rastlıyoruz. Oysa, güne 
başlarken ve yuvamıza sığınırken kullandığımız bu mekân çok önemli. Bu buluşma ve 
görüşme alanının sosyal fonksiyonu var. Eşya taşırken, seyahate çıkarken, pazar dönüşü alış 
veriş arabaları ile durup soluklanırken, yağmurlu havada bekleşirken, komşumuzla iki kelime 
sohbet ederken ; tekerlekli sandalye, çocuk arabası ve yürüteçle girilirken geniş bir hole 
ihtiyaç duyarız.
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EV GİRİŞİ

Evin girişi acele etmeyi gerektirmemek için rüzgâr ve yağmurdan korunmuş olmalıdır. Girişte 
daha sonradan bir rüzgârlık yapılabilir. Anahtar deliği kolay bulunabilmelidir. Hareketleri 
kısıtlı el durumu için cepte taşınacak anahtar çevirme yardımcıları da imal edilmiştir. 
Otomatik kapı kapayıcılar faydalıdır. Ancak bunlar kapıyı açışta zorluk teşkil etmemeli, fazla 
güç kullanmaya gerek bırakmamalıdır. Bunların istendiği gibi ayarlanması da çoğu zaman 
mümkündür. Daha sonradan otomatik kapı açıcılar da takılabilir. Kapıyı açıp kaparken, 
bastonun konabileceği ve düşmeden durabileceği ( Özürlü, yaşlı ya da hasta bünyeli kişi yere 
düşecek bastonu almakta zorlanır.) bir kanca veya oyuk kapının açılması sırasında yararlıdır.

AYDINLATMA

Merdivenler, yaşlılar ve özürlüler için zorluk çıkaran yapı 
elemanları olabilirler. Uygun düzenleme veya sonradan yapılacak 
bir tadil önem taşır. Basamaklar birbirlerinden net bir şekilde 
ayrılmalıdır. Aydınlatma karşıdan ve gölge meydana gelmeyecek 
şekilde yapılmalıdır. Ek aydınlatmalar gerekebilir. Basamakların 
ön kenarlarına renkli profiller yapıştırılarak net bir şekilde 
birbirlerinden ayn algılanmaları sağlanabilir. Aşınmış basamaklar 
değiştirilmeli veya tamir edilmelidir. Kaygan basamaklar ve 
üzerlerine yapıştırılmadan halı serilen merdivenler tehlike arz 
ederler. Bütün basamak yüzeyine yapıştırılmış tüysüz halılar iyi bir 
uygulamadır. Bu yapıştırma da her zaman yapılabilir.

Aydınlatma

Küpeşte
İkinci bir küpeşte merdivenlerde ve 

bilhassa dönel olanlarda büyük fa'yda 
sağlar. K üpeşte duvara daha sonra
dan da m onte edilebilir. Elle kolay 
kavranır bir profile sahip olmalı ve du
vardan uzaklığı da 4 ,5-6  cm. arasında 
bulunmalıdır. Böylece el sıkışmalarını 
önlemiş oluruz. Küpeşte merdivenin 
başlangıcından sonuna kadar aralıksız 
devam  etm elidir;Köşeler yuvarlak dö
nülmelidir. Halat şeklinde uygulama
lar doğru değildir.

Sahanlıklarda yeterli alan m evcutsa buralarda yaşlılar için o tu
rulabilir yerler sağlanabilir (Belki kaldırılıp duvara dayatılan). 
A sansörde ve kapı önünde de bu tür katlanır oturma yerleri isten
mektedir.

Baston ve koltuk değneği kullananlar yedek baston ve koltuk 
değneklerini merdivenin başında veya sonunda bırakabilirler. Bu 
şekilde iki elleri de serbest kalacağından merdivenin iki tarafında
ki küpeştelerden tutunarak inme ve çıkmaları mümkün olacaktır 
(Baston ve koltuk değneği için duvarda bir askı veya halka olabi
lir). Merdivenleri tırm anm ak ağır gelmeye başlam ışsa aynı ap art
m anda başka bir daireye veya başka bir eve taşınm ak gerekebilir. 
Binanın dışındaki az sayıda basam aklar az eğilimli bir ram pa ile 
aşılabilir. Tekerlekli koltuktakiler için piyasada seyyar ram palar da 
mevcuttur.



GÜVENLİ VE RAHAT MERDİVEN

O

©  ^  

O

1- Koridor :
2- Aydı nlatma
3 -  Yöneltme Bölgesi
4- Küpeşte, Korkuluk
5- Kati anır Oturak 

(yaşlı hastanın 
sahanlıkta dinlenmesi)

6- Kamaşma Yaratmayacak 
Pencere Konumu

Merdivenlerde basamak ve 
rıht değerleri 29-33 cm ve 
15-17,5 cm arasındadır. En 
az net gen iş l ik  120 cm 
olmalıdır. Yanda ve duvar 
tarafında küpeşte 
bulunmalıdır. Gölge 
meydana geti rmeyen bi r 
aydınlatma gerekir.
Merdivendeki basamakların 
kolay algılanabilmesi iç in  
uygun malzeme ve kontrast 
renkler kullanılmalıdır.
Pencereler mümkünse yan 
taraflarda  
konumlandı rıİmalıdı r. Bu
şekilde ı ş ı k  tam karşıdan gelmez ve rahatsızlık yaratmaz.

C

BASAMAKLARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞLERİNDE GÖRME ÖZÜRLÜLER İÇİN 
HİSSEDİLİR YÜZEYLER VAR.
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Hareket sinyali
Hareketi haber veren sinyal kolay

lık sağlar. Girişte birisi yaklaşırsa bu 
cihaz hareketi kaydeder ve otomatik 
olarak ışığı açar. İlave bir cihazla da 
konuta sinyal göndererek haber ver
mek mümkündür.

Otomatik şalter
Kapı arasındaki otomatik şalter 

apartm ana girildiğinde otom atik 
olarak merdiven evinin ve korido
run aydınlatılmasını sağlar. Böyle- 
ce düğme aram ak ve elindeki p a 
keti bir yere koym aya çalışmak ge
rekmez. Hemen sönmeyip ağır ağır 
ışığını azaltan bir merdiven lam ba
sı fonksiyoneldir. Böylece ilerdeki 
düğmeye ulaşm ak mümkün olur.

Düğme (Şalter)
Fosforlu veya altında minik bir ışığı bulunan geniş yüzeyli düğ

meler tercih edilmektedir. Küçük düğmeler büyüklerle değiştirilebi
lir. Bunların bulunması ve yakılması kolaydır.

Merdiven ışıklarının dairelerin içinden de yakılıp söndürülebil- 
mesi emniyet cihetinden faydalıdır.

Böylece daire kapısı önünde duran birini tanım ak mümkün ola
caktır.

Daire kapısı,
Geniş açılı 
goz deliği

Her kapıya konulması mümkün 
olan geniş açılı bir göz deliği etrafı 
seyretmenizi mümkün kılar.
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Ev zili
Tiz sesler duyulm adığından yaşlılıkta kapı zilinin sesi farkedil- 

meyebilir. İki farklı tonda çalan bir zil bu sorunun çözüm ünde yar
dımcı olur.

Paspas
Kapı önlerindeki paspaslar takılıp düşmeye sebep olabilirler. Bu 

bakım dan çıkıntı teşkil etmemeleri ve kaygan m alzem eden yapıl
mış olmamaları gerekir.

Emniyet tertibatı
Kilidin silindiri emniyet sebebiyle, yani dışarıdan kurcalanmaması 

için, kapının daire tarafından yerleştirilip vidalanır. Emniyet zincirleri ve 
bazı ilave kancalı kilitler güvenliği artınriar.

Cam kapı gibi dar çerçeveli kapılarda yalnızca emniyet zincirleri 
kullanılabilir. Kanca tertibatlı kasa kilitler daha iyi bir güvenlik sağlar
lar. Burada kapı bir ayakkabı
nın giremeyeceği kadar arala
nabilir veya parça aşağı bastı
rılıp düşey hale getirilirse tam 
sürgülenmiş olur. Her iki emni
yet sistemi yalnız içerden veya 
her iki taraftan açılabilen ola
rak temin edilebilir. İkinci bir 
anahtarla gerektiği zaman, ila
ve olarak konan sürgülerin dı
şardan açılabilmesinin sağlan
ması tavsiyeye şayandır.

Bu sayede bir organizas
yonda veya güvenilen bir şa
hısta bulunan bu anahtarla acil 
durumlarda veya hastalık hal
lerinde eve girilmesi mümkün 
olur. Ayrıca, bir alarm sistemi 
de söz konusu olabilir. Diğer 
güvenlik tedbirleri uzmanlar
dan ve emniyet teşkilatının ba
zı bürolarından öğrenilebilir.
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Konuşma tesisatı
Yaşlr insanlar bazı dolandırıcılar veya saldırganlar tarafından d a 

ire kapısında rahatsız edilebilmektedirler. Konuşma tesisatı, isten
meyen ziyaretçilerin daire kapısına kadar ulaşmalarını önler. Basit 
konuşm a tesisatında sıra ile konuşulur. Buna mukabil karşılıklı ko
nuşm aya imkan veren elektronik akşamlı tesisatlar da vardır.

Video konuşma cihazı
Dairenin içindeki şahıs kapıda bulunanı seyredip onunla konuşabi

lir. Yani dairenin içinde bir ekran mevcuttur. Hayli pahalı bir sistemdir.

Koridor, Hol
Kira evlerinin çoğunda koridor kısa 

ve dardır. Geride yeterli alanın kalm a
sı için ancak en gerekli eşyaları bura
da tutmalıyız. Burada bir boy aynası 
bulundurmak faydalıdır. Bu aynanın 
eni 20 cm. de olsa yeterlidir. Anahtar, 
el çantası, posta vs. için bir raf veya 
dolap da bulunmalıdır. Telefon kori
dorda ise bir oturma ve yazma köşesi 
de istenir. Şüphesiz telefonun oturma- 
yazma hacimlerinde bulunması daha 
doğrudur. Gardropta, aynada, telefon
da iyi bir aydınlatma gereklidir.

Eşikler
Eşikler daire kapılarından ses ve soğuk ha

vanın geçmemesi için gerekli elemanlardır. Ta
kılıp düşmeye sebep olabileceklerinden tehlike 
de oluşturabilirler. Kapı kanadının altına veya 
arkasına tespit edilebilen bazı yalıtım profilleri 
eşiklerin mevcudiyetini lüzumsuz hale getirebi
lir. Ev içindeki eşikler de tekerlekli koltuk ve 
servis arabası için engelleyici olup ayrıca, yine 
düşm eye yol açabileceklerinden istenmezler. 
Yeni bir zemin kaplaması yapılırken genellikle 
bu eşikler kaldırılır.
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KAPILARDA İLAVE KOLLAR
Özürlülerin ve yaşlıların kapıyı peşlerinden kapamaları zor 
olabilmektedir. Bu zorluğu aşmak için kapılarda birtakım ek kollar 
kullanılır. Bu kollar 3,5 -  4 santim çapında yuvarlak borulardır. 
Kapıdan uzaklıkları 5 - 6  santim olmalıdır ( Çabuk hareket 
edemeyen elin sıkışmaması için ). Çarpmalara karşı kapının alt 
kısmına 40 santim yüksekliğinde bir metal levha kaplanması da 
yararlı olur.

EŞİKLER

EN FÂZLA 6 MM

EN FAZLA 12 mm 12 MM LIK EŞİK OLURSA

EŞİKLERİN TAMAMEN 
KALDIRILMASI ~  
EN İYİSİ
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Oturma-Yatma Mekânlar!
Günün büyük kısmını burada geçirdiğinden yaşlı insan için bol 

gün ışığı ve güneş büyük önem taşımaktadır. Bunu sağlam ak için 
belki güneydoğu veya güneybatıya bakan başka bir oda (yatak 
odası, çocuk odası) oturma odası haline getirilebilir.

Döşeme kaplaması
Oturma ve yatak odalarının döşemesi sıcak ve temizlenmesi 

kolay olan; aynı zamanda yürümede, yer değiştirm ede zorluk çı
karm ayan bir malzeme ile kaplanmalıdır. Bir uzmanın yardımı ile 
muhtelif sakatlık ve yaşlılık durumlarına uygun döşem e m alzem e
sinin seçimi sağlanabilir.

Parke, Ahşap hol
Eski parke ve ahşap döşemeler iyi durumdalarsa verniklenebilirler. 

Toz ve rutubeti gidermek yeterlidir. Başka bir işleme gerek kalmaz.

Tekstil (Dokuma) döşeme kaplaması
Eski döşem e kaplaması değiştirilecekse, halı tipi bir kaplama 

basit ve tavsiye edebilecek bir çözümdür. Yeni örtü mevcut zemin 
kaplamasının üstüne gelebilir. Halı tipi kaplama yaşlılara uygundur, 
çünkü psikolojik sıcaklık ve rahatlığı yanında ses em m e bakımın
dan da idealdir. İsıl yalıtımı da güçlendirir. Kısa tüylü, karışık renk
li dokum a türü ve çok açık ya da koyu renk olm ayan halı tipi kap 
lam a malzemeleri tavsiye edilir. Bunlardaki lekeler tek renkli halı
larda olduğu kadar gözükmez. Yürüme güçlüğü içinde olanlarla
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tekerlekli koltuktakiler için Rips denen daha ince dokumalı ve düz
gün bir halı ve keçe tipi malzeme daha uygundur. Kaplam a m alze
mesi saf yün değil de suni veya suni olanla karışık bir doku halin
deyse, bunun statik elektrik yükü biriktirmemesi önemlidir. Malzeme
nin imalinde buna dikkat edilmiş olması gerekir. Aksi takdirde, m ese
la, bir kapı sürgüsüne dokunulduğunda insanı rahatsız eden bir darbe 
halinde elektrik boşalması olur. Bu bakımdan kaplama malzemesi sa
tın alınırken markaya ve işaretlere dikkat etmelidir. Halının damgaları 
üzerinde, kullanılan malzeme ve uygunluklar hususunda bilgiler veril
miştir. Ortada bağlantısız veya yapıştırılmadan duran halılarla saçak
ları bulunanlar takılıp düşmeye yol açabilirler. Kaymayı' engelleyen 
bazı halı altlıkları vardır. Bunun dışında halıları döşemeye tespit için 
bazı özel malzeme de piyasada mevcuttur.

Elektrik tesisatı-Aydmlatma
Genellikle yaşlı insan bir gençten daha fazla ışığa ihtiyaç duyar. Ya

ni yeterli bir genel aydınlatma şarttır. İşıklara yaşlı insan yalnız kapı 
yanlarından değil, oturduğu yerden ve yatağından da kumanda edebil
melidir. Oturma köşesinde, yatakta ve çalışılan, okunan ve yazılan 
noktalarda yöneltilmiş bir aydınlatma ayrıca istenir. Yazı ve çalışma 
masalarında, yüzeyin gün ışığını ve yapay ışığı yansıtmaması gerekir. 
Çünkü, yaşlıların gözleri bundan çok etkilenir. Masa için yüksekliği 
ayarlanabilen tavandan sarkmış bir ışık uygun sayılabilir. Bu ışık çeşit
li faaliyetler için ayarlanabilir. Televizyonun arkasındaki bir ilave aydın
latma, gözün fazla zorlanmamasını sağlar. Aydınlatmayı istendiği gbi 
azaltıp çoğaltabilmek çokları tarafından istenen bir durumdur. Bu ayar
lamanın oturulan veya yatılan yerden de yapılabilmesi tercih edilir.
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OTURMA ODASI
Oturma odasımn evde çok vakit geçiren yaşlılar ve özürlüler için ne kadar değerli bir dünya 
olduğunu söylemeye gerek var mı? Buradaki mobilyalar zevke göre seçilirler. Ama 
işlevselliği ve kullanılış kolaylıklarım da ön sırada tutmak şart. Kolay uzanılacak konumlar, 
rahat dolaşabilmek için gerekli genişlikler, kaza riskini azaltan düzenler ve kazanın ağırlığım 
azaltıcı tedbirler... Yaşlı insanlara uygun plânlar büyük genişliklere ihtiyaç duyulmadan 
geliştirilebilir. Zaten de büyük dairelerin hizmeti fazladır ve yaşlıları daha fazla yorar. İnsan 
şöyle hoş bir oturma odası mekânı bulunca neden bunu mobilya ile doldurmaya kalkar? Oysa 
herkes için ama önce de yaşlılar için rahat hareket edebilmek her şeyden daha önemli değil 
mi? Türkiye’deki eşya edinme ve tefriş kültürü de hayli irrasyoneldir söz aramızda. Hantal 
koltuk takımları, masalar, büfeler ortalığı doldurur. Bunlar yangın güvenliğini bile azaltırlar. 
Mimar Christa Osbelt salonlardaki küçük halılar için de şu tavsiyede bulunuyor : “Bunları 
temizletin ve bir dekoratif parçalar olarak duvarlara asm!”. Halılar genel olarak tekerlekli 
koltuktaki insanlar için de engelleyen eşyalardır. Halıları takılıp düşme bakımından kaza 
ihtimalini en a za indirecek şekilde yerleştirmeliyiz. Ailedeki insan sayısının azalması ve 
içinde yaşayacak yalnızca bir ya da iki yaşlı insan kalması durumunda fazla gelecek genişliğin 
nasıl halledileceği hususunun daire plânım düzenlerken düşünülmesi gerektiğini söyleyen 
yaşlılar olmuştur. Artık bu fazla geniş gelmekte olan daireyi idare etmek zor olduğuna göre, 
acaba bazı mekânlar başka bir daireye bağlanamaz mıymış? Yoksa yaşlı insan ya da yaşlı çift 
buradan taşınmaya mecbur mu kalacaklarmış?

Mobilya seçimi konusunda bugün önümüzde çok fazla imkân bulunuyor. Yaşlı insanlar için 
gelişmiş ülkelerde artık pek çok özel mobilya var. Yeni taşınılan bir daireyi hem zevkli hem 
de çok kullanışlı olarak düzenlemek mümkün. En rahat uzanılacak yükseklikler ve uzaklıklar 
her yaşlı için farklı şekilde saptanabilir. Yaşlı en kolay ve dengesi bozulmadan nerelere 
uzanabilmektedir? En çok ihtiyaç duyulacakları en yakma, zaman zaman gerek duyulan 
nesneleri de uzak köşelere koymalıyız. Nadiren kullanılan çok uzak köşelerdeki eşyaları da 
bir başkası yaşlı insanın önüne indirebilir.

Hayat özürlü için az çok bir düzene girdi mi, artık her santimetre önem taşımaya başlar; bütün 
özellikler aynı kalsın istenir. Meselâ, tekerlekli sandalyedeki bir insan yatağa hep aynı açıyla 
yaklaşmak ister. Yatak yüksekliği biraz değişse hareketler bozulur. Yaşlı insanlar için 
kendilerini yormayan eşyalar sadık dostlardır. Yaşlıların genel olarak daha yüksek sandalye 
ve koltuklan tercih ettikleri anlaşılmaktadır. Bunlardan daha kolay doğrulabilmektedirler. 
Yüksek bir koltuktan ayaklar aşağı sarkmasın diye de ayakların altına bir tabure konması 
yerinde olmaktadır. Yaşlandıkça belki yıllardır çok rahat ettiği koltuğunu beğenmemeye 
başlayacaktır insan. Oturduğu köşesinde farklı özellikler arayacaktır. İçine çok gömülünen 
yumuşak koltuklar oturup kalkarken zahmet verebilir.
Yani sertçe bir kaplama malzemesi yaşlı insan için daha uygun olabilir. Koltuk yüksek olmalı 
ama ayaklar da oturunca yere değmeli. Üstelik diz kapağının arkasıyla koltuğun minderinin 
kenarı arasında biraz aralık kalmalı. Oturma düzlemi ve sırt dayama yeri arkaya doğru hafif 
eğimli olmalıdır. Oturma yüzeyi arkaya doğm fazla derin olmamalı ki doğrulma kolay olsun. 
Kol dayama yerleri yeterli genişlik ve yükseklikte olursa bunlardan koltuktan kalkışta kuvvet 
alınabilir. Son yıllarda yaşlılar ve özürlülerin daha rahat kullanabilecekleri birçok eşya gibi 
koltuk tasarımı üzerinde de çok duruluyor
Oturma odalannda ve salonlarda hah tipi döşeme malzemesi kullanmak; sıcak bir etki, daha 
az gürültü ve kolay bakım cihetlerinden insana uygun gelebilir. Ancak tekerlekli mobilyaların 
ve tekerlekli sandalyenin üzerinde rahatça hareket ettirilebilmesi için bu malzemenin yere çok 
iyi yapışmış, sert dokulu ve az tüylü olması gerekir. Yumuşak ve çok tüylü halılar bastonla 
gezen insanlar için de uygun değildir. Halı tipi malzemenin tekerlekli sandalye için o kadar
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Prizler
Evlerde yeteri sayıda priz bulunmalıdır. 

Çünkü, ortada serbest bırakılmış her uzat
m a kablosu takılıp düşm e tehlikesi getir
mektedir. Bilhassa çeşitli cihazların her an 
takılabilmesi imkanı için, oturulan yerin ve 
yatağın yakınında kolay ulaşılabilen prizle
rin bulunması yerinde olur.

Kırmızıötesi, üzaktan kumanda
Elektronikte istenen bir 

noktadan kırmızıötesi-uzaktan 
kumanda ile aletleri ve cihaz
ları açıp kapam ak  imkan da
hilindedir. 4-8 kanallı bir el ku
manda aleti ile televizyonda 
yaptığımız gibi, muhtelif cihaz 
ve aletleri açıp kapayabiliyo
ruz, ayarlayabiliyoruz; ışıkları 
istediğimiz m ertebede aydın
latma seviyelerine getirebili
yoruz.

Geceleyin yataktan sık sık 
kalkması gerekenler için yata
ğın civarındaki döşemeyi ay
dınlatacak bir yön bulma ışığı 
faydalıdır. Bu ışık harekete du
yarlı bir alıcı tarafından şahıs 
yataktan doğrulunca otomatik 
olarak yanar, belli bir süre 
sonra da kendi kendine söner.

Havalandırma
Bir evin günde en az iki kere havalandırılması hastalıklardan 

kurtulm ak için gerekli olmaktadır. Artan oda nemi pencerelerden 
havalandırm a ile uzaklaştırılmalıdır. Bu, bilhassa kış aylarında 
önemli olur. Aksi halde duvarlarda su halinde yoğunlaşm a ve küf 
m eydana gelebilir. Vasistas veya yatay eksenli pencerelerden sü 
rekli havalandırm a tercih edilmemektedir.
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uygun olmadığı, zamanla lekelendiği, statik elektrik yükü biriktirmeye ise müsait olduğu 
belirtilmiştir.
Isınma yaşlılar için önemli bir konudur. İhtiyarlar sırf yetersiz ısınmadan dolayı bir evden, 
hatta bir şehirden taşınmayı düşünebilirler. Birçok emekli hayatlarının son yıllarını daha sıcak 
bir iklimde geçirmeyi tercih etmişlerdir. Şimdiki modem pencere kasaları ve yüzeyleri iyi bir 
yalıtım sağlıyorlar ama odaların havası da daha ağır oluyor. Rita E. Biebricher’in kitabında 
sabahlan, akşamları ve gerekirse öğlenleri pencereyi 5-10 dakika açmanın yeterli bir 
havalandırma sağlayacağı belirtiliyor. Pencerenin altında radyatör veya gaz sobası varsa bu 
da bu esnada kapatılmalı (Pencere kollarına da bu arada mutlaka değinmek gerekiyor: Yaşlı 
insanların uzanabilecekleri bir noktada ve onların güçlerini ya da hareket kabiliyetlerini 
kaybetmiş elleriyle de açabilecekleri şekilde tasarımlanmış pencere kollarına ihtiyaç var. Bazı 
yaşlılann tekerlekli sandalyede yaşadıklarını, pencerelerin tekerlekli sandalyedeki insan 
tarafından da açılabilmesinin istenebileceğini unutmayalım.) Yaşlılar için en uygun ısınma 
şekillerinin elektrik veya gazla ısınma olduğu anlaşılmaktadır. Bir yakıtın sürekli olarak temin 
edilmesinin ve bunun içinde yanacağı bir sobanın idare edilmesinin gerektiği ısınma türleri 
yaşlı insanlar için uygun değildir.

ALMAN STANDARTLARINA GÖRE DOLAP KONUMLARI
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Çerçevede havalandırma kanalı
Trafiği çok olan caddelerdeki ve bazı zemin katlardaki konutlar

da pencerenin açılması genellikle zor olur. Burada bir sürgü ile 
kontrol edilebilen havalandırma kanalları uygulaması çözüm olabil
mektedir. Bu kanallar ses yalıtımlı pencerenin tamamlayıcı kısımla
rıdır. Pencere kasasında yer alırlar. Kullanılmaları kolaydır. Bu hava 
giriş çıkışının sağlanması elektrikle işletilebilen bir cihazla da olur.

Hava değişikliği
Hava cereyanından rahatsız olan 

yaşlı, bir hava değiştirici edinmeyi dü
şünebilir. Yalnız, bunun için dış duvar
da iki yer delmek gerektiği için mal sa
hibine sormak gerekir. Hava değiştirici 
dışarıdan temiz havayı odaya doğru 
emer ve kullanılmış havayı da dışarı 
atar. Burada, içerideki kullanılmış ha
va, bir ısı değiştiricinin yardımı ile dışa
rıdan emilen soğuk havanın ısıtılma
sında kullanılır. Bu şekilde temiz hava
nın dışarıdan emilip pis havanın atılması ve bundaki ısının kullanılma
sı sistemi pahalı bir yatırımı gerektirir. Ama, ısıyı tekrar kullandığımız
dan kendini bir süre sonra amorti eder. Bu tesisat bir uzman usta tara
fından kurulabilir.

Jaluziler
Yazın rahatsız edici şekilde ge

len güneş ışınları, en iyi dışarıda 
bulunan jaluzi ve markizlerle (ten
te, pencere, kapı üstünü örten ya
tay eleman) engellenebilir. Perde
ler ve içeriden konan jaluziler ye
terli olmazlar.

Elle kontrol etm ek zor geliyor
sa, elektrik motorlu bir cihaz jalu
zi, markiz, sarılan panjur gibi ele
manları kum anda etm ede kullanı
labilir.
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Mobilya
Bir m ekana kişilik ve bireysel zevk 

havası kazandırm ada önemli olan 
mobilyanın yaşlı insanın ruh ve beden 
sağlığında çok etkisi vardır. Burada 
emniyet ve rahatlık etmenleri de dik
kate alınacaktır. Fazla mobilya, kıy
metli hareket alanlarını işgal ederek 
tehlikeye yol açabilir. Çarpmalar, düş
meler m eydana gelebilir. Bu yüzden 
yaşlı insan en gerekli olanların dışın
daki mobilyaları uzaklaştırsa yeridir. 
Mekandan mekana her türlü geçişin 
rahat, engelsiz olması istenir. Komo

dinler, sağlam duran masalar, koltuk arkalıkları dayanm ak ve tutu
narak evin içinde dolaşmak için yaşlıya yardımcı olabilirler. İhtiyaç 
halinde bazı özel mobilyalar da söz konusu olabilir (Dinlenme kol
tuğu, küçük servis masası...).

Örnek olmak üzere burada, yaşlı insanın en önemli ve kendisiy
le en çok beraber bulunduğu mobilyası olarak koltuğunu, taşıması 
gereken özellikleri bakımından inceleyebiliriz.

Oturma yeri
Oturması için kullandığı mobilya

lar yaşlı insanın hem sırt kaslarının 
rahatlamasını sağlamalı hem de do
ğal ve dik bir omurga pozisyonu ile 
arkasına destek olmalıdır. İnsan bu 
koltuktan kolay kalkabilmeli, buna 
kolay oturabilmeli. Yeni bir koltuk 
satın alırken buna oturup kalkma 
tecrübeleri yapmak doğru olur.

Oturma yüksekliği
Oturma yüksekliği 40 cm .’den fazla olmalı ve baldır uzunluğun

dan da 3-8 cm. aşağıda bulunmalıdır. Böylece ayak döşem e üzeri
ne rahatça yerleşir. Bu şekilde engellenmemiş bir kan dolaşımı da 
sağlanmış olur. Üyluk kemiği ise hiçbir zaman koltuğun yuvarlan
mış ön kenarı üzerine gelmemelidir.
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Bir ayak taburesi veya aralıksız iskemle bacakları rahatlatm ak 
için yararlı olabilir.

Oturma yüzeyi
Oturma yüzeyi, oturma derinliği hafif

çe arkaya doğru düşen bir eğime sahip ol
malıdır. Arkaya yaslanıldığmda da diz ka
pağının arkası ile koltuğun ön kenarı ara
sında 4-5 cm. aralık bulunmalıdır.

Çok derin oturma mesafeli koltuklar
dan kalkm ak zordur.

Sırt dayama yeri
Sırt dayam a yeri yukarıda hafifçe 

arkaya çekilmelidir. Yani geriye doğru 
eğim li olmalıdır. Sırt dayam a yerinin 
şekli, bel ve boyun omurlarına destek ola
cak  tarzda düzenlenmelidir. İstendiği gibi 
açısı değiştirilebilen bir sırt dayam a yeri, 
en raha t konum u bulm asında şahsa 
yardım cı olur. Okuma ve dinlenme için 
farklı açılar söz konusu olabilir.

Kol koyma yeri
İyi bir kum aş ve dolgu malzemesi ile 

uygun  şekil önemli hususlardır. Kol 
koym a yeri yeterli genişlikte ve öne doğru 
iyice uzamış olarak ele iyi oturan bir bitiş 
şekline sahip olmalıdır. Ayağa kalkmakta 
ve koltuğa oturm ada bu tutuş rahatlıkları 
önemlidir. Hoş profilli bir kol koyma yeri 
ve başı, parm aklar için de bir oyalanma, 
hareket ve egzersiz nesnesidir.

Döşeme
Koltuğun döşem esi sağlam  ve yeterli derecede kalın olmalıdır. 

İnsan oturduğunda gömülmemeli ve iç yapıyı da hissetmem eli. 
Kaba dokulu kum aştan ve kaldırılıp konulabilen minder ve yastlar 
pratiktir. Bunlar istendiği gibi alınıp düzeltilip veya temizlenebilir.
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Yalnız bu minder ve yastığın kaymaması 
da istenir. • Bu da bir yapışan bant veya 
halılardaki gibi kaymaz tabanla sağlan
abilir. Koltukların kol koyma yerine bir de 
çanta iliştirilebilir. Buraya gözlük, gazete, 
kitap vs. konur.

Küçük dolap
Koltuktan uzanabilecek bir yerde bir sehpa veya komodin, 

küçük bir m asa ve dolap olarak hizmet görebilir.

Özel sandalyeler. Koltuklar
Eklemlerinde rahatsızlık bulunan, kalça ve bacak kireçlenmesi 

ile. karşı karşıya kalan insanlar için eğik oturma düzlemine sahip 
koltuklar yapılmıştır. Bazı koltuklarda oturma yerinin sağ veya 
solu eğik hale getirilebilir. Otururken bu koltukların tekerleklerine 
kum anda edebilmek gerekir.

Sırtı veya bacağı sakat olanlar için yapılmış ayağı kaldırma 
koltuklarında düğmeye basılarak oturma yeri, sırt ve kol koyma 
yerleri eğik hale getirilebilir ve oturan kişi ayağı kaldırılabilir.

Günün büyük bölümünü oturarak ve yatarak geçirenler için 
yatm a koltuğu düşünülmüştür. Bir düğmeye basılarak böyle bir 
koltuk elektrikle veya bir başkasının yardımı ile arzu edilen oturma 
ve yatm a konum una getirilebilir.
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YATAK ODASI

Her insan için uygun olan yatak yüksekliği deneme ile bulunabilir. Bir tekerlekli sandalye 
sakatı olarak bana 48-50 santimetrelik bir yatak yüksekliği daha uygun geliyor. 58 cm yatak 
yüksekliği öneren uzmanlar da var. Gereken yükseklikleri elde etmek için somyanın ayaklan 
altına parça konur veya bu ayaklar biraz kesilir. Yatağın kenarı somya ya da yatak 
çerçevesinden biraz dışarı taşmalıdır ki, yatağın kenarına oturulduğunda uylukta bir basınç 
meydana gelmesin. Elektrikle hareket ettirilebilen yatak baş kısmı okuma ve yemek sırasında 
kolaylık sağladığı gibi yataktan kalkmayı da kolaylaştım. Baş kısmıyla birlikte ayak kısmı 
kumanda edilebilen yataklar da vardır. Ancak yaşlı insanların bu kumandalar sırasında hataya 
düşebildikleri için bazen kendilerini çok rahat hissetmedikleri saptanmıştır. Baldır altına 
konan bir yastık çoğu kere ayaklar için daha emniyetli bir pozisyon değiştirme yöntemidir.

Bir yatağın mümkünse yalmzca baş tarafı bir duvara dayanmış olmalı, iki yanında ve 
ayakucunda serbestçe dolaşılabilmelidir. Yaşlı insanın yataktan kalkma ve yatma esnasındaki 
sorunlarına birtakım basit düzenlemelerle önemli rahatlıklar getirildiği gözlemlenmektedir. 
Burada en çok üstünde durulması gereken husus, günlük hayatın hangi noktalarda ve ne gibi 
sebeplerden aksadığının saptanmasıdır. Meselâ, yatağından kalkıp yürümeye başlamakta 
zorluk çeken yaşlı bir kadına yatağımn hemen yanma yerleştirilen bir koltuk çok faydalı 
olmuş; ona ilk kalkışta hem bir dayanma yeri teşkil etmiş, hem de, ilk ayağa dikilme anındaki. 
dengesizliği sırasında yere düşebileceği şeklindeki korkusunu giderdiği için psikolojik bir 
destek sağlamıştır.

Hareketleri kısıtlı insanları yataktan yan taraftaki koltuğa veya tekerlekli sandalyeye 
geçirebilmek için kullanılan basit bir alet de çevirme diskidir. Yaşlı insan yatağının baş 
tarafını kaldırır. Sonra dönerek ayaklarını yataktan aşağı sarkıtır. Kan dolaşımının normal bir 
duruma gelmesi için böyle biraz bekler ve yerde hemen yatağm yamnda bulunan çevirme 
diski (plağı) üzerinde ayağa kalkar. Bir yardımcı belinden tutup kendisini çevirme diski 
üzerinde kolayca doksan derece çevirerek oturacağı yere yavaşça bırakabilir. Ne var İd, 
günlük hayatta kolaylık sağlayacak bazı değişiklikler konusunda yaşlı insanı ikna etmenin zor 
olduğu durumlar da çoktur.

Yatağın yarımdaki komodin, üzerine bazen yaslamldığmda devrilmeyecek kadar ağır 
olmalıdır. İyi bir aydınlatma yatakta kitap okunabilmesi ile kalkmadan odanın 
aydmlatılabilmesini de sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Daha önce de değinildiği gibi, 
tekerlekli küçük masalar yatak odasında da bazen iyi hizmetler sağlarlar ama yaşlılar için 
birtakım tehlikeler de yaratabilirler. Yatak odasındaki komodinler ve dolaplar hareket 
alanlarını fazla daraltmamalıdırlar. Evin her tarafında olduğu gibi burada da keskin köşeli 
mobilyalardan kaçınılmalıdır. Gardırop kapılan odanın içine doğru açıldıklarında fazla yer 
tutuyorlarsa sürme veya akordeon kapılar da kullanılabilir. Tekerlekli sandalyedeki bir insanın 
da bir gardırobu kullanabilmesi için gardırobun tabam döşemeye oturmalı yahut döşemeden 
itibaren en fazla 5-6 cm yükseklikte olmalı ki tekerlekli sandalyenin ayak koyma yerleri 
dolabın içine kadar girebilsin ve tekerlekli sandalyedeki insan iç kısma iyice yaklaşabilsin.

Yüksekte yer alan raflara ve dolaplara ulaşmak elbette yaşlılar ve sakatlar için daha da zordur. 
Ama birtakım ek mekanizma ve konstrüksiyonlarla yüksekteki dolapları, gözleri ve elbise 
askılarım oturma pozisyonundaki bir insanın önüne indirmek ve sonra onlan eski yerlerine 
çıkarmak mümkün olabilmektedir. İhtiyarların giysileri daha mı fazladır? Belki. Çünkü hem 
sıcaklık değişimlerine karşı daha hassas hale gelmiş olduklarından bazı yeni giysilere ihtiyaç 
duymaktadırlar, hem de tasarruf düşüncesiyle veya hatıralarına bağlılıklarından eskileri ve işe
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yaramaz hâle gelmiş elbiseleri alamamaktadırlar. Ama, kararlı davranılıp birçok lüzumsuz 
eşyadan kurtulununca evdeki hayat nasıl da birden kolaylaşıyor....Yatak odasında da evdeki 
diğer hacimlerde de bir tekerlekli koltuğun rahatça hareket edip dönebilmesi için gereken alan 
150 cm çapındaki bir dairedir. Elden geldiğince tekerlekli sandalyenin hareket edemediği 
aralıklardan, koridorlardan, dönüşlerden kaçınmak gerekir. Alan olarak küçük de olsa, bir 
daire uygun bir plânla sakatlar ve yaşlılar için hareketlerinin kısıtlanmadığı bir yaşama ortamı 
olarak elde edilebilir. Bu şekilde düşünülünce uygun planların koridorların bulunmadığı, 
mekânların birbirinin içine aktığı tertiplerle elde edilebileceği anlaşılır. Bu tertibe sahip bir 
dairede tefrişin de esnek olacağı ve zamanla değişen ihtiyaçlara göre yeni mobilya 
düzenlerine gidilebileceği de söylenebilir.
Döşemeden 85 cm yükseklikteki elektrik düğmeleri ve prizler yaşlılar ve özürlüler kadar 
normal insan hareketliliğine sahip insanlar tarafından da en rahat şekilde kullanılırlar. Büyük 
yüzeyli elektrik düğmeleri parmak hareketleri hassas olmayan yaşlılar ve sakatlar için 
uygundur. Bunlara insan koluyla bile basabilir. Elektrik düğmeleri ve prizler yatay bir çizgide 
yan yana konmalıdırlar. Odaların kapılarının dışında da elektrik düğmeleri bulunursa, insanın 
karanlık bir odaya girip elektrik düğmesi araması gerekmez. Geceleyin yaşlının evin içinde 
kolay dolaşmasına yardımcı olacak, hareket veya sese duyarlı gece ışıklan bugün 
kullanılmaya başlanmıştır. Bunlarla yaşlı insanın yatağmda doğrulmasından itibaren yeterli 
bir gece aydınlatması evin gezilen bölümlerinde sağlanmaktadır. Işıklı işaretler ağır işiten 
yaşlılar için de büyük önem taşır. Ağır işitenler için çeşitli seviyelerdeki zil sesleri ile birlikte 
ışıklı işaretler de iletişimin sağlanmasında büyük rol oynarlar. Bu sayede bu insanlar mutfakta 
gürültü yapan cihazları çalıştırırlarken veya sesi çok açılmış televizyonu izlerlerken de kapıya 
insan geldiğini anlayabilirler. Mutfakta ve salonda yanıp sönen bir özel ışık kaynağı belki 
rengiyle de telefonun mu kapı zilinin çalmakta olduğunu yaşlı insana anlatabilir.

Yaşlı insani an titreşimle uyaran cihazlar ya da mekanizmalar da düşünülmüştür. Yalnız 
yaşayan yaşlılar ve özürlüler için telefon bağlantılan çok önemlidir. Gelişmiş bazı ülkelerdeki 
yaşlılar bir merkeze bağlanabilirler ve acil durumlar ortaya çıktığında bu merkezi hemen 
haberdar edip yardım isteyebilirler.

YATAK ODALARI
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Yatak
Daha kolay oturup kalkabilmek için yatma düzleminin köşeden 

yüksekliği 45-50 cm. olmalıdır. Bakımı yapacak insana kolaylık 
olması için yaşlı veya sakat insan uzun süre yatakta kalacaksa 
yatm a düzlemi 80 cm.’ye yükseltilir. Karyolanın ayaklarının altına 
konacak ahşap takozlar ve diğer parçalar bir m arangoz tarafından 
hemen yapılabilir. Karyolanın ayak ucu bir baston kadar (takriben 
70 cm.) yüksekse buna dayanarak doğrulmak veya ayakta dur
m ak mümkündür.

Yatakların dış duvar tarafına ve pencere yanına konması doğru değil
dir. Soğuğa ve haya cereyanına karşı yatak kenarlarının yükseltilmesi fay
da sağlar. En iyisi yatağın yalnız baş tarafının duvara gelmesidir. Yan taraf
larda en az 60 cm., ayakucunda da en az 90 cm. genişliğinde bir hareket 
alanı bulunmalıdır. Böylece yatağı düzeltmek kolaylaşır, bir bakıcının yar
dımı gerektiğinde de onun hareket edeceği kadar alan bırakılmış olur.

Somya
Somyanın baş ve ayakucunda 

istenen yüksekliğe kaldırılabilmesi 
bir yandan belli rahatlıklar için 
önemlidir, diğer yandan dolaşım 
bozukluğunda, dam ar rahatsızlıkla
rında faydalı olabilir. Yatakta bu 
açıların değiştirilmesi elektrikle de 
yapılabilir. Her sağlam  yatak çer
çevesine özel imal edilmiş som ya
lar sonradan takılabilir. Buna uy
gun şilteyi de seçm ek mümkündür.
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Küçük dolap
Telefon, radyo, k itap , gazete , ilaç, b a rd ak  vs. için  n o rm al 

k o m o d in  k ü çü k  kalır. Ç ekm eceli ve açık raflı d a h a  b ü y ü k  bir 
m ob ilya  bu  gerekli eşyan ın  ulaşılabilir y e rd e  b u lu n d u ru lm a 
sını sağ lar.

Hayatı kolaylaştıran düzenlemeler
® Mobilyaların keskin köşe ve kenarları bulunmamalı ve kolay te- 

mizlenebilmeleri mümkün olmalıdır (Eski mobilyalara kauçuk profil
ler geçirilebilir).

® Tutma kolları büyük, kolay görülebilir ve kolay kavranabilir 
olmalıdır, belki mevcutları değiştirmek gerekir.

® Çekm eceler çekildiklerinde dı
şarı düşm em elidirler. Bu hususu 
sonradan da sağlam ak mümkündür.

@ Diz hizasının altındaki sabit raf
lar çekm ece veya sepet olarak daha 
rahat kullanılabilir. Bunlar hafifçe 
yüklenm işlerse basit raylar yahut 
daha pahalı olan teleskobik raylar 
üzerinde hareket edebilirler. Bunlar 
mobilya akşam ı satan m ağazalarda 
bulunabilir.

© Göz ve diz hizaları arasındaki 
alanda bulunan kullanma, saklam a 
bölümleri rahat ulaşılan ve kolay gö
rülen yerlerdir. Buralarda çok kulla
nılan şeyler bulundurulur. İnsan hiç 
kullanmadığı veya çok az kullandığı 
eşya veya malzemeyi de saklam a
mak, çünkü bunlar bize lazım olan 
yerleri işgal ederler, karışıklığa yol 
açarlar ve görüşü de keserler.

© Masalar sağlam  ve dengeli du- 
ruşlu olmalıdır ki, yaşlı veya sakat 
insan bunlara tehlikesizce dayana
bilsin.



© Masa ve sandalyelerin yüksekliği 
birbirine uymalıdır. Bacak ve diz otu
rurken engellenmemelidir.

© Masa, sandalye ve yatak ayakla
rı altına konacak yükseltme elemanla
rı piyasadan bulunabilir. Buna mukabil 
fazla uzun olan ayakları da kesmek 
mümkündür.

© Köşe koltukları gereken hareket 
rahatlığına imkan vermediklerinden 
uygun değildir.

© üç kişilik kanapeler, ortada otu
ran birisi için dayanıp doğrulmasına 
yardımcı olacak kol dayanm a yeri bu
lunmadığından, genellikle rahat sayıl
mazlar. Yalnız bu kanape ziyaretçi için
se veya yaşlının öğle uykusu için ge
rekli tasarım özelliklerine sahipse pra

tik sayılabilir.
& Yatağın 

başucuna kona
cak bir deve 
boynu lam ba 
yer kaplamadan
istenen noktaya ışık verir.

© Elbise askı çubuklarının yaşlılarca ra 
hat ulaşılabilecek bir yükseklikte olması ge
rekir.

Banyo v© 
tu v a le t

1950’lerde ve daha sonra inşa 
edilen konutlarda banyo hacmi ge
nellikle çok küçüktür. Yardım etm ek 
isteyen ikinci bir şahıs için pek yer 
kalmaz



Kapı
İçeri doğru açılan bir banyo kapısı, o anda banyoyu kullanan in

sanın fenalık geçirip düşmesi ile engellenince, itilip açılmayabilir. 
Bu sorunu halletmek için dışarı açılan kapılan gerekir veya sürme 
kapılar düzenlenir. Tekerlekli koltuk kullananlar için kapıların ge
nişletilmesi de söz konusu olabilir. Sonradan yapılacak tadiller için 
ev sahibinin izni gerekmektedir. Acil durumlarda banyo sürgüsü
nün dışarıdan açılması da mümkün olmalıdır.

Zemin malzemesi
Kolay temizlenebilen, sıcak ve ıslakken de kaygan olmayan bir 

zemin malzemesi istenir. Kaygan ve soğuk mevcut zemini yaşlıla
ra nispeten uygun bir hale getirmek için kauçuk veya plastik m al
zeme basit bir çözüm olabilir.

Elektrik tesisatı, Prizler
Bir banyoyu modern hale getirmek için yeterli sayıda priz gerekir:
4  Traş makinesi, diş fırçası, saç  kurutma makinesi için ayna ya

nında,
♦  Sıcak su cihazı, duyarlı karışım bataryası için lavabo altında,
4  Koku emme cihazı, bide tesisatı, ısıtılabilen klozet kapağı için 

tuvalette,
4  İlave ısıtma cihazlarında, (önceden programlayıp banyoyu 

belli bir sıcaklık derecesine kadar, m esela sabahleyin, ısıtılmış bul
m ak için gerekli cihazlar).

Hareketlerin zorlaşması, görme ve dolaşımın bozulması gibi se 
beplerle yaşlı insanların küveti kullanması zordur. Küvetlere yar
dımcı araçlar ve tutunm a kolları 
konmamışsa, yaşlı bunları pek kul
lanamaz.

Tutunma kollan
Doğru seçilmiş ve iyi düzenlen

m işlerse tutunma kolları küvet, duş 
ve tuvalette güvenliği artırırlar. Bu 
kolları ıslak eller kaym adan tuta- 
bilmelidir. Sıcak malzemeden ve



kolay temizlenebilir olmalıdırlar. Önemli olan bir husus da kuvve
tin tutunma kollarına dik gelmesidir. Eğik çubuklardan el kayabilir.

Küvet
Bu kenarlara oturmak mümkün oldu

ğundan geniş kenarlı küvetlere (diyago
nal veya vücut şekilli) girip çıkmak daha 
kolaydır.

Eski küvet yaşlıya uygun olmayabilir. 
Fakat küvet değiştirmek oldukça külfet
lidir. Mevcut dar küvet kenarlarına dik 
olarak konan sağlam ve kaygan olma
yan bir oturak veya alçak iskemle fayda
lı yardımcılardır.

Banyo kenarına ve döşemeye bağ
lanmış tutunma elemanları da tercih edi
lir. Küvetin zemini döşemeden yüksekse 
önündeki bir basam ak küvete girip çık
m ada yardımcı olur. Küvetin uzun kena
rı önünde bulunan ve tavandan döşem e
ye kadar uzanan bir yuvarlak boru sağ
lam bir tutunm a elemanıdır. Bu boru, 
yaşlıya yardım edecek bir diğer insanın 
hareketleri engellenmesin diye ortaya 
değil, küvetin ayak tarafına doğru konur.

Küvete tırmanma kolları tutunm a kol
ları ile birlikte kullanılırsa hem  girip çık
mak, hem  oturup kalkmak kolay olur.

Piyasada küvet içine konabilen ve 
banyoyu kolaylaştıran oturma yerleri, 
tabureler vardır. Küvet kısaltma düzeni 
de banyo yaparken kayıp gitmeyi önler.

Küvet için kaldırıcı
Küvete yerleştirilmiş kaldırıcı, ban

yonun yardımsız yapılabilmesini sağ 
lar. kaldırıcı küvet tabanına sağlam 
bir şekilde oturur ve duş hortumuna 
bağlanarak veya bir yükleme aleti v a 
sıtasıyla hareket ettirilir. Kaldırıcının



yan tarafları küvete girilirken küvet kenarlarında bulunmaktadır. 
Küvete inm ek ve yükselmek bir el kaldıracı ile olmaktadır.

Duş
Yardımsız olarak küvete 

girip çıkmaları mümkün ol
m ayan bazı yaşlılar vücut te 
mizliklerini ancak duşta ger- 
çekleştirebilmektedirler (Ay
rıca duşta yıkanırken küvet- 
tekinden daha az enerji har
canır). Duş yeri daha sonra
dan da düzenlenebilir.

Kaygan olmayan tabanlı 
ve banyo döşemesinin, deva
mı olan veya çok az yüksek
te olan bir duş yaşlılar için 
uygundur.

Genellikle bir veya iki tu
tunm a kolu duşa girip çık
m ak için yeterlidir. Ağır sa 
katlıklarda özel tutunma kol
ları gerekir. Bir oturma yeri 
duşta yararlı olur, bazen de m utlaka gerekir.

Duvara tespit edilmiş ve yukarı kaldırılabilen plastik bir oturma 
yeri veya yeterli alan varsa sağlam  duran bir arkalıksız iskemle 
pratik çözümlerdir.

Ayak taburesi de birçok yaşlının duş yapmasını kolaylaştırm ak
tadır. Duş hortum u hem duvardaki bir yuvaya asılarak hem  de el
de, istendiği gibi kullanılabilmelidir. Özel bazı duş hortumlarında 
suyun çıkış şiddeti ayarlanabilmektedir.



BANYO - TUVALET
Bilhassa özürlü ve yaşlılar için evdeki bu ıslak hacimlerin yetersizliği büyük zorluklar yaratır. 
Belki eski anlayışlarda, evin bu kısımlarını küçük alanlı ve asgari düzeyde donanıma sahip 
tutmak şeklindeki bir yanlışlık sıkça yer alıyordu. Ama şimdi biliyoruz ki, tam tersine banyo ve 
tuvaleti hem geniş, hem de her türlü durum için en gelişmiş donanıma sahip olacak şekilde inşa 
etmek çok akıllıca bir iş olmaktadır. Yaşlı insanın ve bir sakatlığı bulunan kişinin evde mevcut 
banyoyu ve tuvaleti, bir kazaya uğrama tehlikesi de en aza indirilmiş olarak, kullanabilmesi çok 
önemli bir husustur. Banyoda bir küvet bulunması su tedavisi imkânı bakımından yerindedir ama 
küvetlere girip çıkmak yaşlılar için o kadar kolay olmayabilir. Burada yaşlı insanların 
hareketlerinin incelenmesi ve gereken yerlere tutunma kolları konması gerekir. Banyolarda küvet 
üstüne gelen pencerelerin ne kadar kullanışsız olduğuna da dikkat edilmelidir. Yürüme zorluğu 
olan birisi için bir duş teknesi küvetten daha iyidir. Bu duş kısmının eşiksiz, yani banyo zemininin 
bir devamı olması en uygun olan durumdur. Duş köşesinde duvara tespit edilmiş katlanabilir bir 
oturma yeri yapılır. Uygun yerlerde tutunma kollan da mevcuttur. Bu köşenin boyutlan 150x150 
cm alınır ve bir duş tekerlekli sandalyesi ile burada yıkanmak mümkün olur. Duş köşesini 
meydana getiren duvarlann kesiştiği noktaya yakın bir yere konmuş olan yer sifonuna doğru %
1,5 eğim verilerek suyun gidişi sağlanır.

Barsak hareketleri ve temizlik bakımından alaturka tuvalet daha iyiyse de, yaşlılar ve özürlüler 
alafranga tuvaleti daha emniyetle kullanırlar. Bazen da yalnızca alafranga tuvaleti kullanacak 
durumdadırlar. Bir klozetin normal yüksekliği yaşlılar ve tekerlekli sandalyedeki insanlar için az 
gelebilir. Bilhassa tekerlekli sandalyedeki insanlar için, üzerine oturulan kapak konmuş olarak 
klozetin zeminden en uygun yüksekliği 45-48 cm dir.

Yaşlılarda vücudun kolay ısı kaybetmesi gibi bir durum mevcut olduğundan banyolann çok iyi 
ısıtılması gerekir. Küvetin kenan birçok durumda yaşlı insan için yüksek kalır. Bunu aşmanın bir 
yolu, genişlik müsaitse küvetin önüne bir basamak yapmaktır. Ama aslında bu basamağın kendisi 
de başka türlü bir engel teşkil etmektedir. En önemli konulardan biri her tarafa tutunma kolları 
koymaktır. Bunlann evde yaşayan kişiye en uygun yerini de duvarda deneyerek bulmalıdır. 
Tutunma kollarında el kolayca kaymamalıdır. Metal malzemeden tutunma kollan hem el üzerinde 
soğuk etki yaptıklarından, hem de kaygan hale gelebildiklerinden pek tercih edilmezler. Kırık 
çubuk şeklindeki tek bir kol çeşitli pozisyonlarda tutmaya daha elverişlidir. Banyonun içine çeşitli 
şekillerde yerleştirilen oturaklar mevcuttur. Ayak tarafından banyonun boyunu kısaltan teçhizat 
da banyonun içinde kaymayı engeller. Yaşlının banyoya ayağım kaldırarak girmesi her şeye 
rağmen zor oluyorsa birtakım kaldırıcılar kullanılabilir. Tabii ki bunlar pahalı donanımlardır. 
Bunların bazıları şehir şebeke suyunun basıncı ile çalışırlar ve 150 kilograma kadar yük taşırlar. 
Elektrikli ya da motorlu değillerdir. Banyolarda kullanılacak bu tür kaldırma cihazları yaşlı veya 
özürlü insana yardımcı olmaya çalışan evdeki insanların kendilerini sakatlamalarım da önler.

Banyo hacimlerinin tavanına monte edilmiş raylar üzerinde kayan taşıyıcılarla da yaşlı veya sakat 
insanın bir küvete yardımla veya kendi kendine girip çıkması mümkün olabilir. Küvetin içine 
ayağın kaymasını önlemek için konan ve çeşitli malzemeden olabilen hasırlar bazen bu yüzeye 
yapışma özelliklerini kaybederler ve pislik de tutabildiklerinden o kadar da tavsiye edilmezler. 
Küvetin yan tarafındaki düşey yüzeyin (Genellikle fayans kaplı) bir girinti şeklinde alt taraftan 
içeri çekilmesi; küveti temizlemede, bataryaya uzanmada kolaylık sağlar; küvette yıkanacak 
insana birisinin yardımı gerekiyorsa bu yardımcının da küvete daha iyi yaklaşmasına imkân verir. 
Aslında iyi düzenlenmiş bir duş köşesi ihtiyarlar için küvetten daha emniyetli ve rahattır. Ancak 
dar duş tekneleri ve hareketleri kısıtlayan akordeon kapılar yaşlı insana sıkıntı verebilir. 
Banyonun zemini kaygan olmayan bir malzeme ile kaplı olmalıdır. Boyutları 5x5 santimetreyi 
aşmayan küçük ve mat yüzeyli seramik karolar bu iş için uygun olabilir. Ama bunlann 
aralanndaki derzler kolay temizlenmez. Hastahanelerde zemin ve duvarlar giderek seramik
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plâkalar veya karolar yerine özel PVC bir örtü malzemesi ile kaplanmaktadır. Burada yan yana 
gelen yüzeyler su geçirimsiz olarak birleştirilir. Bu malzeme daha da ucuzdur. Daha hızlı 
döşenebilir ve kaygan da değildir. PVC malzemenin ısı yalıtma özelliği vardır. Temizlenmesi de 
daha kolaydır. Bu tür modem malzemelerin seramik esaslı malzemeler yerine evlerde de daha 
yaygın kullanılması bekleniyor. Duş kısmının altına da uzanan bir zeminden ısıtma banyolarda 
tavsiye edilmektedir. Bu şekilde ayak için daha sıcak bir temas sağlanır ve zemindeki ıslaklık da 
daha çabuk kurur. Oturarak duş yapılırken ayağı üzerine koymak ve fazla eğilmeden kolay 
yıkamak için küçük ve alçak bir kasa hayli faydalıdır.

Duş küvete nazaran daha kolay kullanılır, daha kolay temiz tutulur. Duş yapmak kan dolaşımım 
hızlandırır. Duşta küvetteki kadar su da harcanmaz. Duş armatürünü ve hortumunu istenildiği gibi 
seçmek mümkündür. Parmakların fazla hassas şekilde hareketine gerek bırakmayan armatürler 
vardır. Yatay ve düşey tutunma çubukları dikkatle tanzim edilir. Ancak katlanabilir bir oturma 
yerinin arkasına tutunma kolu konmaz, çünkü sırtı rahatsız eder. Sabun, şampuan ve havlunun 
konacağı yerleri de küvet ve duşun yanında uygun şekilde düzenlemelidir. Binaların inşaatında 
banyo ve tuvalet hacimlerine çok özen gösterilmelidir. Salon ve odalar çeşitli şekillerde hayata 
uydurulabilir. Bu durum herkes için böyledir. Ama bir yaşlı için kullanışsız bir banyo ve tuvalet
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KLOZET YÜKSEKLİĞİ 
Oturulan kapak dahil 

45 -  48 cm



ALMANYA'NIN BİR EYALETİNDEN BİR DUŞ TUVALET 
HACMİ İÇİN KABUL EDİLEBİLİR ASGARÎ 
ÖLÇÜLER

1. Her iki taraftan yaklaşılabilen tuvalet
2. Yukarı kaldırılabilir tutunma kolları
3. Duş. Tek elle kumandalı. Tuvalette de kullanılabilir.
4. Yer sifonu(Gider)

> 5. Tek elle kumanda edilebilen musluklu lavabo 
s 6. Sabunluk
. 7. Havlu ve çöp
, 8. İmdat zili
, 9. İmdat zili lambası

10. Katlanır oturak
11. Oturak*
12. Elbise askısı

' _____________________ 2 2 6 __________________

> . 50 . 45 . 3D 50 . 45
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Banyo ve Tuvalete Geçişte Sağ Tarafını Kullanan Kişi
için bir Banyo Düzeni

ÖLÇEK: 1/20
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k  Lavabonun yanma m onte edilen dayanma kolu havlu asm a
ya da y a ra r..

k  Duvara dayalı durup mafsallarla öne ^ekilebilen bir ayna, yüz 
m uayenesi için pratik olur.

k  Klozet sifonunun suyu, geniş bir yüzeyi olan düğmeyle hare
kete geçirilmelidir. Kullanıcının hareketleri kısıtlı ise duvarda veya 
döşem ede bulunan bir düğm e veya kaldıraç mekanizması ile de si
fonun suyu çekilebilir.

k  Vücuda uygun ve sıcaklık hissi veren klozet oturma yüzeyi 
malzem esi (Duroplast ve tam  döşem e kaplamalı) bilhassa uzun 
otrm alarda önemlidir. Jsıtılabilen klozet oturma yerleri piyasada 
mevcuttur. Ayrıca, koyun postu ve keçe şeklinde örtü yüzeyleri de 
bulunmaktadır.

k  Klozetin içindeki havayı emen 
bir tesisat tavsiye edjlir. Priz yeri 
m evcutsa bu tesisat sonradan da ta 
kılabilir. Böylece hava dışarı atılabilir.

M u tfa k
Mutfak düzenlenirken ve donanımı 

konurken yaşlılık ve gücün azaldığı 
zamanlar da düşünülmelidir. Mutfakta
ki işler mümkün olduğunca fazla güç 
harcam adan yapılabilmeli, gereksiz 
yol yürüme olmamalı; fazla eğilmeler, 
bükülmeler ve ayakta durmalara lü
zum kalmamalıdır. Yani bir kazaya uğ
rama ihtimali en aza indirilmelidir.



Zemin malzemesi
Zeminde plastik, kauçuk, verniklenmiş m antar özellikli döşeme 

malzemesi uygun olabilir. Hem adımların basıncı altında elastiktir
ler, hem de sıcak malzemedirler.

Elektrik tesisatı, Aydınlatma
Genel aydınlatmaya ek olarak çalışma yerleri kam aşm a yapm a

yan özel bir aydınlatmaya da sahip olmalıdır. Kazalardan kurtulmak 
için vücudun gölgesinin çalışma yerine düşmemesi sağlanmalıdır. 
Yeterli sayıda priz bulunacaktır. Ayrıca, yeni alınacak cihazlar için de 
önceden prizler düşünülecektir. Bu tür geliştirmeler sonradan da te
sisat kanalları ile sağlanabilmektedir. Esas çalışma masasının, tabla
sının altına doğru düzenlenmiş prizler pratik olmaktadır. Ocağın ya
nında bulunan prizler de el aletleri için gereklidir (Karıştırıcı vs. için).

Havalandırma
Pişme sırasında m eydana gelen nem ve koku pencereden hava

landırarak giderilemiyorsa, ocak üzerine bir davlumbaz tesis edil
mesi tavsiye edilir. Kiralık dairelerde bu muhtemelen havalandırm a 
kanalından olur. Ocağın üzerindeki bir nem filtresi yalnızca değişti
rilebilir filtre ile kokuyu alır.

Çalışma yerleri
Gıdanın hazırlanması, yemeğin pişirilmesi, yıkama, yiyecek ve 

aletlerin depolanması gibi süreçlerin ahenkli bir şekilde devam ettiri- 
lebilmeleri, rahat uygulanabilmeleri gerekir. Mutfakta yapılacak deği
şiklikler varsa, ilk planda bu işleyiş ahengi düşünülmelidir. Ocak ve
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bulaşık çukuru arasında 60-90 cm. genişliğinde bir esas çalışma 
düzlemi hazırlanacaktır. Ocağın yanında, sıcak tencereleri gerekti
ğinde koymak için en az 25 cm. genişliğinde bir ilave yer lazımdır. 
Eski evlerdeki mutfaklar biçimsiz düzenlenmişse, mutfak mobilyala
rı ve aletlerini insanın enerjisini boşa harcatmayacak tarzda yerleş- 
tirebilmeliyiz. Çoğu zaman ocak ve bulaşık çukuru birbirlerinden 
uzak konulmuştur. Ocak bulaşık çukuruna yakın bir yere alınırsa ve 
aralarına da dışarı çekilebilen bir çalışma masası şeklinde mobilya 
yerleştirilirse insan daha rahat ve oturarak da iş yapabilir.

Çalışma yüksekliği

Mutfaktaki bütün işler rahat bir 
pozisyonda ve mümkünse oturarak 
yapılabilmelidir. Doğru çalışma yük
sekliği beden büyüklüklerine göre 
değişir. Ayakta dururken çalışma 
yüksekliği 85-94 cm. arasındadır. Otururkense çalışma yüksekliği döşe
meden itibaren 65-70 cm. arasındadır. “Normal” mutfak mobilyalarında

bu sınırlar nazarı dikkate alınmıştır.

Çalışma sandalyesi
Otururken çalışmak için beden biçi

mine göre üretilmiş ve oturma düzlemi ile 
arkalığının yüksekliği ayarlanabilen bir 
sandalye lazımdır. Bu sandalyenin teker
lekleri varsa bunlar frenlenerek sandalye 
sabit hale getirilebilmelidir. Bulaşık yıkar
ken insan, üzerine oturabileceği, yük
sekliği ayarlanabilen sandalyeler 
mevcuttur. Burada bir ayak  dayam a 
yeri de gereklidir.



Mikrodalga cihazı
Bir mikrodalga cihazı ile eritme, ısıtma ve 

dikkatlice pişirme gibi işlemleri yapabiliyo
ruz. Masa üstünde, içeri gömülü ve asılı du
ran cihazlar mevcuttur. En iyisi göz yüksek
liğinde olması veya tezgah üstündeki dolap
ların altına monte edilmesidir.

Cam-Seramik pişirme yüzeyi
Elektrikli ocaklarda cam-seramik pişirme yüzeyi tercih edilir. 

Bakımı ve temizlenmesi kolaydır. Tencereler, tavalar bunun üzerin
de öteye beriye çekilebilirler ve kaldırılmaları gerekmez. Bir sıcak
lık göstergesi ile bu yüzeyin ilave bir çalışma yeri olarak kullanılıp 
kullanılamayacağını, yani yeteri kadar soğuyup soğumadığını an 
layabiliriz. Bu bilhassa çok küçük mutfaklarda önemlidir.

Mutfak iğin öneriler
@ Çalışma yüzeyi ile tezgah üstü dolabının altı arasındaki mesafe normalde 

50 cm. kadardır. Bu mesafe 40 cm.'ye düşülebilir. Böylece raflara kolay uzanılır.
0 Rafların kalın camdan yapılması ile alttan bakan aradığını kolayca görür.
© Mutfak mobilyalarının tutamakları çalışma alanının üzerine gelen yerlerde 

dışarı taşmamak ki, çarpma ve yaralanmalar olmasın veya elbiseler takılmasın.
® Açılan dolap kapakları mutfağın içinde engel oluşturmasın diye men

teşeleri kapaklar 180 derece açılacak şekilde seçmeliyiz.
O Yer azlığında; bir bulaşık çukuru, akış deliği bulunan bir süzülme bölümü 

ve bir artık kabına sahip eviye pratiktir.
0 Bilhassa ikinci bir bulaşık çukuru mevcut olmadığında, ama genel olarak da 

her zaman, hortumlu süzgeç şeklinde bir armatür kirli bulaşıkların sudan geçiril
mesi ve sebzelerin yıkanmasında kolaylık sağlar. Temizlik kovası da bununla daha 
rahat doldurulabilir. Kova eviyenin önündeki bir taburenin üstüne konabilir.

O Sanayide ve büroda kullanıldıkları şekilde, ayakla durana destek teşkil 
eden yardımcılar bilhassa bacak ve kalça rahatsızlıklarında, ayakta dururken 
çalışmada kolaylık sağlarlar. Bunları diğerleri gibi piyasada bulabiliriz. Satın 
alınırken yeterli sağlamlık ve dengeye sahip olup olmadıkları ile insanın ken
disine bunlarla destek temin edip edemeyeceği denenmelidir.

@ Bir eksen etrafında oynar ayak desteği üç dört değişik yüksekliğe ayar
lanabilir şekilde mevcuttur. Bu otururken bacağın yükünü alır. Büro eşyası 
satan mağazalarda bulunur.
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EN İYİ ERGONOMİ KÖŞE MUTFAKTA ORTAYA ÇIKIYOR.
DİN 18 025 1 DlN 18 025 : 2

Alman normuna göre tekerlekli koltuktaki insan ve koltuk 
değnekli yaşlı için mutfak köşesi düzenleri
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TEZGAH, DOLAPLAR, UZANMA MESAFELERİ
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MUTFAK

Şimdi eylerde daha az can var ve mutfaklar da bir hayli küçük. Ama küçük mutfaklar hep 
hayatı küçültürler. Bunu bilmeliyiz en azından. Meselâ, en felsefî beslenme anı sabah 
kahvaltısıdır derim ben ve bunun için ışıklı, genişçe bir mutfak gerektiğine inanırım. Erken bir 
saatte oturmalısınız sofraya. Masaya değil sofraya. En zengin hazırlığınız bu sabah anı için 
olmalı, Allah’m nimetlerinden şöyle zengin bir sofra donatmalısınız (Günün diğer öğünlerini 
çok sade tutmanız, hem sağlık için iyidir hem de belki bütçeniz öylesini gerektirmektedir.). 
Mutfağın bir köşesinde bir güneş ışığı huzmesi bulunmaktadır belki. Yahut başka türlü; inşam 
yumuşatan, serinleten bir ışık hareketi kendini sezdirmektedir. İyimser olmanız 
gerekmektedir. Yeni bir gün başlamaktadır. Yiyeceklerinizi sindirmeniz daha kolay olacaktır. 
Yiyeceğiniz, içeceğiniz şeyler sizi rahatsız etmeyecektir. Çünkü organlarınız yorgun 
değillerdir. Bir önceki günden kalan olumsuzlukların gölgeleri sabahın bu saatinde ruhunuzda 
etkilerini kaybetmiş görünmektedirler. Kahvaltıya oturulmakta ve yeni güne 
hazırlanılmaktadır. O halde bir umut taşınmaktadır. Hayat devam etmektedir. İşler yoluna 
girecektir. Yeryüzünde banş devam etmektedir. Sizi seven ve sizin sevdiğiniz insanlar vardır. 
Çayın dumanı, sütün ısıtıcı sıcaklığı bardakları tutan ellerinizde ve bedeninizde sevinçler
yaratır. Renkler de vardır önünüzde. Kırmızı, pembe, siyah, beyaz, yeşil, kahve rengi, san....
Masanın örtüsündeki renkler ve desenler bile belki mutluluk vericidir. Renklerde ve 
desenlerin kıvnmlannda bir sabır demlenmeye başlar. Kendinize güveniniz artmıştır. Güzel 
bir kahvaltı güzel bir başlangıçtır. Ye belki de gelir dağılımının bu kadar adaletsiz olduğu 
yeryüzünde herkesin önüne koyabilmeyi umabileceğimiz , gerçekçi olsak da umabileceğimiz 
yegâne öğündür kahvaltı. Evet, kahvaltı güne hazırlanırken felsefî bir andır. Şöyle mükellef 
bir kahvaltıdan soma insan bütün gün hiçbir şey yemese de idare edebilir gibi gelir bana. 
Günün bu ilk anlarında sevilesi bir elin önünüze koyduğu, o elin parmaklarının hareketleriyle 
çizilmiş ve bezenmiş bir dilim ekmek, sizin insan sevmeye hazırlanmanıza da taze bir 
başlangıçtır.
Mutfakta kahvaltıdan başka güzel anlar da muhakkak ki vardır. Ama onlar için de, yeterli 
fiziksel bir yapının varlığının gerektiği aşikâr. İnsan evden az çıkmaya başladıkça güzel ve 
çok vakit geçireceği yerlerden biri olacak mutfağın durumu daha bir önem kazanır. Hem 
mutfak belki yalnız yemek için de kullanılmıyordun İnsan oradaki bir masada daha rahat yazı 
yazıyordun Yahut belki birtakım tamirleri oradaki bir köşede yapıyordur. Bir el sanatıyla 
uğraşan insan, seramik malzeme ile kaplı zemini daha kolay temizlendiği için, birtakım 
çalışmalarında mutfaktaki bir masayı tercih ediyordur.

Mutfak böylesine önemli bir mahalken, çağımızda telâş içinde girilip çıkılan bir yer haline 
gelmiş gibi gözükmektedir. Mutfak için esaslı fikirlere sahip olduğumuzu herhalde 
söyleyemeyiz. Yaşlılıkta ise birtakım özenlerin ve ayrıntıların önemi daha fazla 
anlaşılmaktadır. Bazı mutfak tasarımlarının tekerlekli sandalyeye göre yapılmış olması, 
insanda bu mutfağın hem pahalı, hem de yalmz o özel insanlara uygun olduğu şeklinde bir 
düşünce uyandım. Halbuki insan bu düzeni bir kere denerse aslmda kendisinin de daha rahat 
ettiğini görür. Yeni mutfakların temel kusurlarından biri, burada yapılan işlerin çoğunun 
oturularak gerçekleştirilmesinin daha normal olduğunun unutulmuş gözükmesidir. 
Hayatlarının bir döneminde belki yemek hazırlamakla hiç uğraşmamış insanların, evde daha 
çok kalmaya başladıklarında bu çalışmadan zevk aldıklarım fark etmeleri çok muhtemeldir. 
Zaten yaşlı veya özürlü insanın özel bir gıda rejimi içinde bulunması gerektiği akla daha çok 
gelir. Böyle olunca, durumuna en uygun yemekleri yaşlı insanın kendisi daha iyi seçebilir ve 
daha itinayla hazırlayabilir. Evlerde türlü insanlık durumlarındaki insanlara uygun mutfaklar 
tasarlamaya çalışmamız bu bakımdan da önemlidir. Burada en önemli hususlardan biri, her 
insana en rahat şekilde erişilebilir gelen en alçak ve en yüksek düzlemlerin belirlenmesidir.
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Alman mimar Christa Osbelt bütün insan gruplan tarafından en çok tercih edilen 
yükseklikler olarak zeminden itibaren 81 - 109 cm arasım veriyor. Bütün insanlar tarafından 
erişilebilen yükseklikler olarak da 32 - 140 cm  arasının uygun olduğunu belirtiyor.

Mutfaktaki hareketleri daha az yorularak yapmamızı sağlayan bazı cihazlar son yıllarda 
piyasada sıkça görülüyor. Yüksekliği istendiği gibi ayarlanabilen beş tekerlekli bir sandalye 
bazı yaşlı kadınlar tarafından faydalı bulunmuştur. Bu sandalyenin rahat bir sırt dayama yeri 
ve dört yanını çevreleyen bir ayak koyma yeri vardır. Gerektiği zaman frenlerle mutfağın 
herhangi bir yerinde sabit hale getirilebilmektedir. Böyle bir sandalyeyi ve özürlülerle 
yaşlılara uygun bu gibi özel eşyayı ve mobilyaları alışılagelmiş yerlerde bulmak da pek 
mümkün değildir. Kullanışlı mutfaklarda yer alacak dolaplar da kolay erişilebilir ve kolay 
açılıp kapanabilir türden olmalı. Çekmeceler raylı olmalı, dolap kapakları 180° açılabilmelidir 
( Ancak 90° açılabilen dolap kapaklan odanın içine doğru sarkar. Bunlar kazalara sebebiyet 
verebilirler. Aym sebepten dolap kapakları fazla geniş de olmamalı. İki dar kapak tek bir 
geniş kapaktan iyidir.). Sürme kapılar da dolaplarda pek istenmez . Çünkü bu durumda 
dolabın yalnız yarısına hâkim olunabilir. Raylarda da pislik birikir. Dolaplann tutamaçları 
genişçe olmalı ki araya parmak sıkışmasın. Yaşlı insanın hareketleri ağır olabileceğinden 
geriye çekilirken parmağını aralıktan çıkarmakta geç kalabilir. Yatay tutamaçlar daha uygun 
kabul ediliyor.

Mutfaktaki çalışma düzeni için en iyi sayılan durum; pişirme alanı, çalışma tezgâhı ve bulaşık 
teknesinin bir köşe teşkil etmesi ve bunların altlarına ayak uzatılabilmesidir. Oturma 
pozisyonu esas alınarak bir düzenleme yapıldığında, yerinden kalkmadan kolayca erişilebilen 
noktalardaki raf ve dolapların ölçüleri ve ayarlanmaları önemli olur. Bu alanda, yani rahatça 
oturulup bir çalışmaya geçilecek bu yerde, uygun ve yeterli bir yakın ışık kaynağı istenen bir 
donanımdır. Aym alanın kolayca uzanılabilen bir noktasında da elektrik prizi veya prizleri 
bulunmalıdır. Oturarak çalışma esas alındığında, mutfaktaki tezgâh altlan daha farklı bir 
anlayışla düzenlenmelidir. Bazan rastladığımız şekilde bütün tezgâh altları raflarla, dolaplarla 
ve çekmecelerle dolu olan bir mutfak aslında sıkıcı bir yerdir.

MUTFAKTA ALMAN STANDARTLARI
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ÖZÜRLÜLER VE SAĞLAMLAR İÇİN ORTAK HAYAT EVİ 
( Giriş dairesinde sakat kişiler için odalar var. Üst kat 
sağlamlar için.)
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S!İ,n?LtJ-LER VE SAĞLAMLAR İÇİN ORTAK HAYAT EVİ 
GÖRÜNÜŞLER

57



Z.
57

5
2 .32s 57 1. 10 1.00 10 3D 2.05 10 .20

20 . 2.12s 7 5. 1.70 V  2.275 10 .20

20 . 3.90 V  2.37! . ¿ 0

%

OJoo

20 |- .10 3.70 10 2.45 2 0 . İS

.30 3.70 2.55 . 30

X 6.55
'

1 j - l _____  -  t 6-55 .... ...  ....... 1

TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ İNSANLAR İÇİN DAİRE
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TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ İNSANLAR İÇİN DAİRE

59



ÖZÜRLÜ İNSANLARA UYGUN DAİRELER
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ALMAN STANDARTLARINA GÖRE ISLAK HACİMLERDEKİ 
YÜKSEKLİKLER, GENİŞLİKLER
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KALDIRIM , KALDIRIM RAMPASI, MERDİVEN 
VE YAYA GEÇİDİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Bir yayanın, yaşama sevinci duyarak ve özgür bir şekilde şehirde 
yapacağı yürüyüşler uygarca bir hayatın önemli parçasıdır. 
Şehrimiz, ancak bizim ona göstereceğimiz sevgi dolu bir özen 
sayesinde ve bilginin ışığında gelişen çabalarla insanca yaşanır bir 
yer hâline gelecektir. Bu özen de, şehrin sevincine ilk katılma 
alanları olduklarından kaldırımlarla başlatılabilir ve yaya yolları, 
yaya geçitleri ile devam ettirilebilir.

Kaldırım yükseklikleri 14 santimetreyi aşmamalıdır. Kaldırım 
genişlikleri 1.80 -  2.00 metreden az olmamalıdır. Bu hususlara 
yeni oluşturulmakta olan şehirsel çevrelerde kesinlikle 
uyulmalıdır.

Yaşlı yayalara, çocuk arabalarına, yürüteç kullanan hastalara ve 
tekerlekli sandalyedeki insanlara büyük kolaylık sağlayan 
kaldırım rampaları belli standartlara göre inşa edilirler. 
Standartlara uymayan dik ve tehlikeli bir kaldırım rampası 
yapmaktansa hiç yapmamak daha iyidir. Kaldırım rampalarının 
eğimi en fazla % 8 olabilir. Bu da yatay olarak 100 santimetre 
uzunlukla en fazla 8 santimetre yükseklik çıkılabilmesi demektir. 
Kaldırım rampalarının yaya geçitlerindeki genişliği en az 180 cm, 
diğer yerlerde en az 90 cm olabilir.

Kaldırımlarda ve kaldırım rampalarında kaymalara yol açacak 
malzeme kullanılamaz. Bazı mağazaların ve müesseselerin kendi 
önlerindeki kaldırım parçalarını standartlara aykırı şekilde 
düzenlemelerine izin verilmez. Görme özürlüler düzgün 
geometriye sahip bir kaldırımda daha rahat ilerlerler. Görme 
özürlülerin yürüme çizgileri üzerinde hiçbir şehir mobilyası ya da 
nesne bulunmamalıdır. Çöp kutuları ve oturulan banklar 
kaldırım ve yaya yolundan geriye çekilerek görme özürlülerin 
engellenmemesi sağlanır. Kaldırım kenarlan düzgün ve az pahlı 
olmalıdır. Düzgün bir kaldırım kenarı görme özürlünün bastonu 
için izlenebilecek yararlı bir çizgidir.
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Kaldırımların caddeye dik eğimleri en fazla % 1,5 -  2 olabilir. 
Bu eğimin fazla olması bütün yayaların yürüme rahatlığını kötü 
yönde etkilemektedir. Şehrin bazı yerlerinde görülmekte olan ; 
kaldırım kenarlarındaki, cadde boyunca kesintisiz devam eden 
yağmur olukları ya da yağmur kanalları bedensel ve görme 
özürlüler için uygun olmayan oluşumlardır. Bunlar zaten Türk 
Standartları’nın cadde ve kaldırım profillerinde de yoktur ; 
zorunlu durumlarda noktasal olarak düzenlenebilirler.

Yayanın, tekerlekli sandalyenin ve çocuk arabasının geçtiği 
noktalarda yağmur suyu ızgaralarındaki çubuk aralıkları 1,3 cm 
den fazla olmamalıdır.

1,3 cm

yükseklik farkı için % 10,10 -25 cm yükseklik farkı için % 8 
,2 5  -  50 cm yükseklik farkı için % 6 olarak alınmalıdır.
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KALDIRIM RAMPALARI

Genişlik en az 90 cm

YAYA GEÇİTLERİ VE ÜÇ DÜZLEMLİ KALDIRIM RAMPALARI
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Bina köşelerinde, kaldırım rampası düzenlemekte zorluk varsa böyle bir 
çözüm düşünülebilir. Eğim en fazla % 8 olabilir.

80 erirden daha dar bir kaldırımda tekerlekli sandalye yürüyemez.

KÖŞEDE KALDIRIM RAMPASI
Kaldırım rampasının caddeye bağlandığı kenarda en fazla 2 cm bir 
yükseklik olabilir.

65



Kontak Levhası-Paspas
Sahanlık

4 -
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YAŞLILAR, SAKATLAR VE HASTALAR İÇİN YALNIZ 
MEKÂN VE EŞYA DÜZENLEME YETERLİ OLMAZ. 
ÇÜNKÜ BU İNSANLAR BELLİ ARAÇLAR, CİHAZLAR  
VE DONANIM OLMAKSIZIN HAYATA VE MEKÂNA HİÇ 
İNEMEZLER. MİMAR, BU ALANDA YETERLİ BİR TIP, 
ARAÇ VE NESNE KÜLTÜRÜNE SAHİP OLMALIDIR.

MERDİVEN ÇIKABİLEN 
1 TEKERLEKLİ SANDALYE 

( Koltuk daima yatay kalıyor.)

AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYELER

Büyük tekerlekleri önde 
olan tekerlekli koltuk

II

Tek kollu insanlar için

Soğuk ve yağmurdan korunmak 
için giysiler



Seyahatlerde kullanılabilen, 
ancak başkasının sürebildiği, 
küçük ve katlandığında az 
yer işgal eden tekerlekli 
koltuk

ÇEKÇEKLİ TEKERLEKLİ SANDALYE 
( Biraz daha uzun mesafeleri 
kol kuvvetiyle almak için )

Duş tekerlekli sandalyesi

TEKERLEKLİ SEDYE ( 73 X 202 cm ) 
Bazı sakatlar ve hastalar kabalarında 
açılan yara dolayısıyla yüzüstü yatmak 
mecburiyetinde kalırlarsa, bu sedye ile 
belli bir hareket özgürlüğü kazanabilir.
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UZANMA MESAFELERİ
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STANDART TEKERLEKLİ
SANDALYENİN KULLANIMIYLA İLGİLİ ÖLÇÜLER
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BAYAN VE ERKEK TÜv Â IİT L İR İN D İ 
ÖZÜRLÜ KABİN ÖRNEKLERİ

s t u t g a r t

SANAT GALERİSİ

KARLSRUHE
KİTAPLIĞI

IVIÜNİCH’TE

KİTAPLIK

NOT: koyu renkli o lan  m ekan özü rlü  tu va le tle rin i gösteriyor
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TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ İNSAN İÇİN PİSUAR

en az  35 cm
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Düşey asansörler elektrohidrolik ve elektromekanik olarak çalıştırılabilirler. 
1 lidrolik asansörler sessiz çalışırlar. Az arıza yaparlar. Kolay işletilirler.
Kısa mesafeler için bunlar kullanılır.
Eğimli asansörler elektromekanik olarak çalıştırılırlar.

m

m

Doğrudan hidrolik mekanizma

Pistonlu ve hidrolik olarak 
çalışan makaslı tabla

Elektromekanik olarak çalışan

için kullanılan hidrolik asansör
ı—— ı

Motorlu mekik mekanizması

Dönel merdivende elektromekanik taşıyıcı

Doğrudan olmayan hidrolik mekanizma
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TEKERLEKLİ KOLTUKLULARA UYGUN 
ASANSÖR BOYUTLARI, ÖLÇÜLER
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L_—

^2.501J X 3 L J23Öİ_ _2.ag_

N o rm a l p a rk e tm e  ş e k l i

S

M-
_2.5q.j_u 2.50

Ç i f t ’ t a r a f l ı  k u lla n m a

Y an t a r a f t a  
k a l d ı r ı m  v a r s a  
durum

Cadde k e n a r ın d a  
n o rm a l a a r k 1-ş e r i d i

Çöp bidonunun b u lu n 
duğu k u l l a n ı ş l ı  ye re  
çam aşır da a s ı l ı y o r .

ÖZÜRLÜ OTOPARK YF.RLF.RÎ

T e k  y ö n lü  y o ld a  
s o ld a  p a rk e tm e  ş e r i d i
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'O

o
GÖRME ÖZÜRLÜLER İÇİN EMNİYET MESAFELERİ

istenilen
Genişlikte
Çıkıntı

Z e m i n d e n  d ü ş e y  
u z a k l ı ğ a  6 8  cm 

I H 2 Ş j O _ d e n  f a z l a  o l a n  

n o k t a l a r d a n  
s o n r a  b a ş l a y a n  
ç ı k ı n t ı l a r ı n  
a z a m i  s ı n ı r ı Bastonun 

~ f )  ulaştığı uzaklık

jöuşey mesafe 

D30
cm 

' azs a

M e r d i v e n  A l t ı n d a  
,  k a p a t ı l m a s ı  g e r e k e n  a l a n

V IV IV IY ■İP
•V".Y. !v!vXv

;Duvara Dik: Yaklaşırken
'.Baston, şahıs engeli 
çarpmadan duvara ..û f*nn »» *•

■ ..‘'u j c j u c u j . j u - o ü cm: : îer 
arasında ç ı k ı n t ı ••
(Önce duvara; yeya'/.çiireğe: 
.dokunulması, için);

G Ö R M E  ÖZÜRLÜLER İÇİN GEREKLİ ALANLAR
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HASTA KALDIRMA DİSKİ
Çevirme Plağı 
Felçlileri bir taraftan bir 
tarafa alabilmek, mesela 
yataktan koltuğa 
geçirebilmek için 
kullanılan altı sabit kalıp 
üstü dönebilen disk faydalı 
bir alettir. Alttaki kısım 
zemine yapışıyor. Üstteki 
kısım üzerinde bedeni 
çevirebiliyoruz.

ASKILAR

1000

1 ı
\' 'v ..

Hastanın kendisi veya 
yardımcı kişi tarafından. 
kullanılabilen tavana asılı

KALDIRICILAR

anahtarların çoğuna uyar.
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