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SUNUŞ
Bilindiği gibi, şehirsel çevrenin, yaşanan mekânların, kullanılan eşya ve nes
nelerin tasarımı ve kalitesi sakatların hayatında çok özel bir önem taşımak
tadır. Bu gerçek, çağımızda daha belirgin şekilde ortaya çıkmış ve sakatların 
hayat ve çevre şartlarının bilimsel bilginin ışığıyla iyileştirilmesi çabalarına 
dünyanın her köşesinde daha çok ağırlık verilmiştir. Ne var ki, bu alanda 
ortaya konan yeni bilgi ve standartlar henüz her noktada istenen yaygınlıkta 
uygulanma imkânına kavuşturulamamıştır. Bu eksikliği gidermek için, sakat
lara uygun tasarıma ait bilgilerin daha hızlı ve gelişkin biçimlerde 
yaygınlaştırılması gerekmektedir ve bu da yeni yayınlarla gerçekleştirilmeye 
çalışılmaktadır.

Sakatlar için uygun bir çevre oluşturulması atılımını her zaman destekleyen 
Türkiye Sakatlar Derneği de mevcut birikime yeni öneriler, söylemler ve 
yayınlarla katkıda bulunmaktadır. Bu çalışma da bunlardan biridir ve 
Türkiye'nin çeşitli noktalarında yapılmakta olan çevre düzenleme çalışmaları 
ile sakatlara ait tesislerdeki uygulama yanlışlarına dikkati çekmek amacıyla 
hazırlanmıştır. Kaynakların giderek daha da kıt hâle geleceği dünyamızda 
israfın azalması ve imkânların rasyonel kullanımı için ortaya konacak her yeni 
çaba şüphesiz önemlidir.

Bu kitapla, şehirsel çevrenin daha rasyonel bir düzenine ve toplum hayatının 
sakatlar ve yaşlılar için daha doğal şekilde bir akışına naçizane bir katkıda 
bulunmuş olmayı umuyoruz.

Sakatlara yönelik yapılacak çevre düzenlemelerinde rehber niteliği taşıyacak 
bu eserin yayınlanması, bir anlamda örnek bir dayanışma ile Türkiye Sakatlar 
Derneği ve İstanbul Çocukları Vakfı'nın ortak bir projesi olarak hazırlandı.
Bu çalışmaya destek veren İstanbul Valimiz Sayın Muammer CÜLER'e, Bizlere 
cesaret veren, yol gösteren İstanbul Vali Yardımcımız sayın Mehmet 
SEYMAN'a,
Bilgi birikimini paylaşan, uzun yıllardır TSD üyeliğinin yanı sıra gönüllü çalışan 
olarak katkılar sunan sayın Şükrü SÜRMEN'e,
Bu eserin biçimlenmesinde emeği geçen tüm Cem Ofset çalışanlarına ve Cem 
Ofset Yönetim Kurulu Başkanı sayın Dr. Oktay DURAN'a,
İstanbul Çocukları Vakfı ve Türkiye Sakatlar Derneği adına teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.

İstanbul Çocuklan Vakfı Türkiye Sakatlar Demeği





TEKERLEKLİ SANDALYE ÜZERİNE

Ağır sakat kişilerin hayata katılabilmeleri için vazgeçilmez bir araç olan tekerlek
li sandalye konusunda bazı yetersizlikler yaşanabilmektedir. Bütün sakatların ih
tiyaçlarına cevap verebilecek ideal bir tekerlekli sandalye geliştirmek kolay gö
zükmemekle birlikte bazı noktalara daha dikkatli eğilmek gerektiği de anlaşıl
maktadır.

Son yıllarda daha fazla rastladığımız, çatısı hafif ve özel metalden imal edilmiş 
tekerlekli sandalyelerin yeterli dayanıma sahip olmadıkları gözlemlenmektedir. 
Birtakım firmalar hızlı küresel tüketim kalıplarına bağlı oldukları kuşkusunu uyan
dıracak şekilde "Kullan at, yenisini al" anlayışında tekerlekli sandalye üretimi ya
par gözükmektedirler. Oysa, tekerlekli sandalyenin sakatın hayatında çok 
önemli bir yeri vardır.

Sakat kişi sandalyesine alıştıkça, onunla bütünleştikçe daha özgür olmaktadır. 
Tekerlekli sandalyenin sık sık değiştirilmesi günlük hareketlerdeki kolaylığı, yani 
istenen ergonomiyi engelleyebilir. Öte yandan, sakat kişi aracına güvenebilme- 
lidir. Ancak bu güvenle toplum hayatına daha iyi uyum sağlayabilir. Demirden 
farklı metallerden yapılmış tekerlekli sandalyeler kırıldıklarında daha zor şekilde 
ve ancak özel atölyelerde tamir edilebilmektedirler. Tekerlekli sandalye olmaksı
zın harekete geçemeyecek sakat kişi içinse bu aracın en kolay şekilde tamir edi
lebilmesi şarttır.

Tekerlekli sandalyenin oturma yüksekliği de çok önemlidir. Brandadan yapılmış 
oturma yüzeyinin zeminden yüksekliği günümüzün tekerlekli sandalyelerinde 
genel olarak 50 cm civarındadır. Bazı firmaların tekerlekli sandalyelerinde 52-55 
cm yüksekliğinde oturma yeri bulunduğu görülmektedir ki, bu çok yanlıştır.

Omurilik hasarları konusunda çok önemli bir uzman olan müteveffa İrlandalI cer
rah John James Walsh uzun yıllar önce yazmış olduğu "Understanding Parapler 
gia" isimli kitabında tekerlekli sandalye konusuna genişçe bir yer ayırmış ve fir
maların tekerlekli sandalye tasarımında özel ve kalın minderleri de düşünmesi 
gerektiğini yazmıştı.



Paraplepk ve tetraplepklerin kabalarında yara açılmaması İçin kullanmaları ge
reken ve yüksekliği bazen 10 cm kadar olabilen minderlerin hiç dikkate alınma
ması bilgisizce bir yaklaşım anlamına gelmektedir. Oturma yeri yüksekliği ancak 
45-46 cm olursa bu minderler kullanılabilir. Aksi takdirde tekerlekli sandalyeye 
geçmek çok zor olacaktır.

Demek ki, oturma yüksekliği konusunda bilimsel olmayan bir durum söz konu
sudur. Bu husus üzerinde hekimlerin de duyarlılık göstermesi gerekiyor. Oturma 
yüksekliği azsa bunun minderle telafisi mümkündür. Ama yüksek bir tekerlekli 
sandalye için yapılacak bir şey yoktur.

Tekerlekli sandalyeye yerden tırmanmak bir sakat için genel olarak zordur. Fizik 
tedavi sırasında bu hareket hastaya öğretilmeye çalışılır. Ama eğer oturma yük
sekliği fazlaysa bunu gerçekleştirmek de çok zor olacaktır. Bu konunun da min
der yüksekliğinin belirlenmesinde dikkate alınması gerekmektedir.

Bazı tekerlekli sandalyelerde kol koyma yerleri (kolçaklar) ön kısımda L şeklinde 
alçaltılmaktadır. Bu kolçaklara "masa tipi" denmektedir, çünkü bunlarla masala
rın altına daha rahat girilebilmektedir. Ama bu tip kol koyma yerlerinin başka ya
rarları da vardır. Bu tip kol koyma yerleri kullanıldığında tekerlekli sandalyeye ve 
tekerlekli sandalyeden başka yere geçişler daha rahat olmaktadır. Ön taraftaki 
alçaltılmış yatay kısım tutunmak için çok yararlı bir konum da sunmaktadır. Şu 
halde, tekerlekli sandalye seçiminde masa tipi kolçaklara daha fazla önem ve
rilmeli ve bu tür sandalyelerle günlük hareketlere uyum sağlamak öğretilmelidir.

Tekerlekli sandalye seçiminde başka hususların da dikkate alınması gerekebilir. 
Sağlık kurumlarının, belediyelerin, özel kuruluşların sakat kişilere tekerlekli san
dalye dağıtımında çok daha özenli davranmaları artık şart olmuştur.

Diğer yandan, her sakat kişinin iki adet standart tekerlekli sandalyesi olması da 
yerinde olacaktır. Çünkü sakat kişilerin günlük hayatları herhangi bir tekerlekli 
sandalye arızası ile hemen sekteye uğrayabilir. Böyle bir durumda kişi yedek 
sandalyesine geçer ve arızalanmış tekerlekli sandalyesini de tamire verebilir.

Günümüzde standart tekerlekli sandalye artık seri üretimle hayli ucuzlamıştır ve 
iki sandalyeyi her sakat bireye sağlamanın sorun olmaması gerekir. Kaynak is
rafı yapılmıyorsa bu imkân her yerde mevcuttur. Dahası sokakta kullanılacak 
daha özel bir tekerlekli sandalyeyi de sakat kişiye sağlamamız onun daha 
bağımsız, daha üretken ve daha yardımsız yaşayabilmesi için önemlidir ve bu 
da aslında sosyal devletin yükünü azaltacak yönde bir rol oynar. Yani sakatı 
araçlarla donatmak ona devletin yapacağı harcamaları da azaltacaktır.



Sakatlara ve gerektiği zaman da yaşlılara tekerlekli sandalye temininde birçok 
bilimsel konu ve ayrıntı söz konusu olur. Bireysel ihtiyaçlara ve vakalara göre 
tekerlekli sandalye seçimi sakat kişinin hayatı, psikolojisi ve sağlığı bakımın
dan çok önemlidir. Bu sorunun çözümü için birçok uzmandan yararlanılabilir. 
Tekerlekli sandalyeyi kullanacak kişinin kendisi için en iyiyi belirlemesi o kadar 
da kolay değildir. Hatta kişi bazen bedenine zararı olabilecek bir tekerlekli 
sandalyede bile karar kılabilir. Tekerlekli sandalye tasarımı ve sakat için uygun 
tekerlekli sandalyenin seçimi konularında ülkemizde gelişmiş anlayışlar içinde 
olmadığımız anlaşılıyor. Aslında tekerlekli sandalye üretiminde çok uzmanlaş
tığı varsayılan bazı batılı ülkelerin de kötü tasarımlarına rastlanabiliyor. Dola- 
yısı ile meşhur markalara da her zaman güvenilemez (Meselâ, ünlü bir ya
bancı firmanın tekerlekli sandalyenin ağırlık merkezini yanlış konumlandırma
sından dolayı aracın zorlukla kullanılabilmesi, başka bir yabancı meşhur mar
kada kol koyma yerlerinin önde yararsız şekilde eğimli olması, frenlerin kötü 
tasarımı vs.), öte yandan bedensel sakatı daha çok hareketsizliğe sevk ede
bilen akülü tekerlekli sandalyelerin yalnızca ağır sakatlara tahsis edilmesi 
gerekir. Son yıllarda yaygınlaşan akülü sandalyeler kollu (çekçekli) tekerlekli 
sandalyelerin yerini almış görünüyor. Ama bu durum doğal ve tamamen sağ
lıklı mı bu tartışılır ve araştırılması gereken bir konudur.

STANDART BASİT TEKERLEKLİ SANDALYE
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STANDART BASİT TEKERLEKLİ KOLTUK

Uzanma mesafeleri 
Sürekli çizgi: kadın 
Kesikli çizgi: erkek 

İlk bölge en rahat uzanma 
İkinci bölge maksimum uzanma



FARKLI BİREYSEL İHTİYAÇLARA GÖRE KULLANILAN VE ÇOK FARKU
TASARIMLARI BULUNAN TEKERLEKLİ SANDALYELER VAR

Şehirciler, mimarlar ve tasarımcılar çeşitli tekerlekli sandalyelerin hareket 
alanlarını dikkate almalı.



Spor için özel tekerlekli sandalyeler

Masa tipi tekerlekli sandalyenin 
avantajı var. Birçok kişi için kullanım 

kolaylığı getiriyor.

's%Ö3?!î"
Kol koyma yerinin önde eğimli 

oluşu ne işe yarar?

Duş ve tuvalet için tasarlanmış özel 
tekerlekli sandalye

Akülü sandalyeler çok yaygınlaştı 
Ama bunlar herkese uygun mu? 
Sakatlar hareketsizliğe itilmemeli.



RAMPALAR

Rampalar, farklı yüksekliklerdeki yatay düzlemleri birbirine bağlayan, genel
likle dikdörtgen şeklindeki eğimli düzlem parçalarıdır. Bina katları da ram
palarla birbirlerine bağlanabilir ama daha çok şehirsel çevredeki çeşitli 
düzlemleri birbirlerine bağlamakta kullanılan rampalar, hayatın bütün insan
lar için rahat ve kolay akışında çok önemli bir rol oynarlar. Bütün insanlar 
farklı düzlemlerde bulunan yaşama alanlarına merdivenlerle ulaşamazlar. 
Sakatlar, yürüteç kullanan yaşlılar, çocuk arabası süren anneler, küçük çocuk
lar, tekerlekli ağır bir bavulu taşımakta olan insanlar ve belli yükleri taşıyan 
hamallar merdivenleri kullanamazlar.

Rampaların bazı durumlarda rahatlığa ve insan özgürlüğüne olan önemli kat
kıları şimdi daha çok fark ediliyor ve rampalar şehirsel çevrede şimdi daha çok 
kullanılıyor. Kaldırımlarda, parklarda, rekreasyon alanlarında, rehabilitasyon 
merkezlerinde, hastanelerde, spor tesislerinde, halka açık yerlerde ve okullar
da rampalara sık sık rastlanıyor.

Rampaların şehirsel çevre ve yapı elemanı olarak modern hayata büyük kat
kıları bulunmakla birlikte, istenen şekilde ve bilimsel standartlara uygun yapıl
madıklarında hem işe yaramayıp yer işgal ettikleri, hem de tehlike oluşturduk
larına da sıkça rastlanmaktadır. Çok basit olan birkaç kuralın ihmal edilmesi 
sonucu şehirsel çevrede uygar olmayan manzaralarla karşılaşılabilmektedir.

Bir rampanın eğimi mümkünse % 6'yı geçmemelidir. Tekerlekli sandalyenin, 
çocuk arabasının, yürütecin ve bavul ya da hamal arabasının geçebilmesi için 
en az genişliğin 90 cm olması gerekiyor.

Kaldırım rampalarında eğim % 8'e kadar çıkabilir, çünkü en fazla 15 cm yük
seklikte olması gereken kaldırıma çıkmak için yatay düzlemdeki izdüşümünün 
uzunluğu 180 cm olan bir rampa yetmektedir. 25 cm'den fazla olan yüksek
likleri aşmak için kullanılacak rampalarda eğim % 6'yı geçmemelidir. Her 6-7 
metrelik bir rampa kolundan sonra da 150 cm uzunlukta düz bir sahanlık 
gerekiyor. Rampa kolu için müsaade edilen en fazla uzunluk olarak 9 metreyi 
kabul edenler de var. Yer varsa rampanın genişliğini 135-150 cm arasında 
almak doğru olur. Bu durumda tekerlekli sandalyedeki kişi ve çocuk arabası 
rampada geriye dönebilir.

Rampaların her iki yanında korkuluk bulunması faydalıdır. Bunun yüksekliği 
85-90 cm arasındadır. Rampa düzleminin iki yanına da, araç tekerleklerinin 
dışarı düşmesini engellemek için 6-7 santimlik düşey kenarlıklar yapmalıdır.



Kaldırım Rampası

Çok Kollu Rampa

Gerektiğinde bir rampa çok kollu olarak düzenlenir. Önemli olan bilim
sel ölçüleri uygulamaktır. Her 6 metre rampadan sonra bir sahanlık ya
pılmalıdır. Buradaki rampanın eğimi % 6, genişliği 135 cm, sahanlık ge
nişliği 155 cm. 4 Kollu bu rampayla 144 cm yüksekliğe çıkılıyor. Ram
panın kapladığı alan; 6,15 m x 9,40 m.





ALMAN STANDARTLARINA GÖRE RAMPA ÖLÇÜLERİ
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RAMPANIN AYRINTILARI



KALDIRIM RAMPALARI 
Kaldırım yüksekliği 6-14 cm arasında alınmalıdır.

Tek düzenli kaldınm rampası Üç düzenli kaldırım rampası

Kaldırım rampaları bir şehirdeki özgür hareketliliğin önemli unsurların dandır. 
Rampalarda en fazla eğim; 10 cm yükseklik farkı için % 10,10-25 cm yüksek
lik farkı için % 8, 25-50 cm yükseklik farkı için %6 olarak alınmalıdır. Kazaya 
yol açacak dik bir rampa yapmaktansa hiç yapmamak daha iyidir.

Baston kullanan 
körün fark edeceği 
kenar çıkıntısı > 3 cm

Kaldırım rampası 
eğimi en fazla 
%  8  (1:12)

Tekerlekli
sandalyenin Kör yayanın 
y°lu yolu

Tekerlekli sandalye için yapılan rampa kör yayanın yürüme çizgisinden uzak
laştırılarak, bu görme kör yayanın kaldırımda hep aynı geometriyi bulması ve 
yalnızca kaldırımın bitişini hissederek yoluna devam edebilmesi düşünülmüş.



Genişliği 80-100 cm olan kaldırımlarda yukarıdaki gibi bir kaldırım rampası düzen
lenebilir.

KALDIRIM RAMPASI ÖRNEKLERİ
Kaldırım kenarının algılanabilmesi için rampa ile cadde düzlemi arasında en 
fazla 2 cm'lik bir yükseklik farkı bulunabilir.
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YAYA GEÇİDİ:
A: Kaldırım rampası.
B: Noktasal veya yivli olarak 0,5 cm çıkıntısı bulunan 

zemin kaplama malzemesi ile ve kontrast renkte, 
körler için oluşturulmuş ikaz şeridi

C: Yaya geçidinin yaya adasının içindeki ve cadde 
kotundaki parçası

İ3

Demir korkuluklar 
la korunmuş yaya 
geçitleri düzenle
mek de iyi bir 
çözümdür



YAYA GEÇİTLERİNDE KÖRLER İÇİN İKAZ ŞERİTLERİ
Körler için düzenlenen ikaz şeritlerinin derinliği veya genişliği olarak 60 cm ve 
80 cm önerilmektedir. 80 cm'lik ölçü daha güvenlidir. Buradaki şekilde 40x40 
cm'lik noktasal çıkıntılı seramik karolar kullanılmış.

Yaya geçitlerinin kaldırıma ulaştığı genişliğin iki yanına belli uzaklığa kadar 
korkuluk yerleştirmek güvenlik bakımından yararlı olabilir.

Körler için buradaki ikaz şeritlerini oluşturan 40x40 cm'lik seramik veya beton 
karolar başka boyutlarda da imal edilebilir.

BİR YAYA ADASINDAKİ İKAZ Ş E R İD İ





Her kamu binasında ve halka açık tesislerdeki merdivenin yanında bir rampa 
mutlaka bulunmalı.

EĞİMİ %8'DEN FAZLA 
OLMAYAN RAMPA

85-90 CM

TEKERLEĞİN DIŞARI DÜŞMESİNİ 
ENGELLEYEN 6-10 CM'LİK ÇIKINTI.

KÜPEŞTE DIŞARI DOĞRU 
BU KADAR UZAMALI.

BİR KAPIDA SAKATLAR HANGİ SORUNLARLA KARŞILAŞIYOR ?

AĞIR OTOMATİK

ZORLUK ÇIKARIR. ULUK-

TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANANLAR İÇİN UYGUN GİRİŞLER, GEÇİTLER, KORİDORLAR 

Bir kapıda sakatlar hangi sorunlarla karşılaşıyor?

• Ağır otomatik kapı kapatıcıları kapıların açılmasını zorlaştırmaktadır.
• Tekerlekli sandalyeli birinin rahatça geçebileceği kadar geniş değildir.
• Kapının yanındaki döşeme alanı düzgün değilse sakata zorluk çıkarır.
• Yuvarlak kapı kolları rahat tutulamaz.
• Tekerlekli sandalyedeki kişi buraya girip, kapıyı rahatça açamaz. En az 50 cm 
mesafe bulunmalıdır.
• Kapılara konulan eşikler geçişleri zorlaştırmaktadır.

TEKERLEKLİ SANDALYELİ 
BİRİNİN RAHATÇA 

GEÇEBİLECEĞİ 
KADAR GENİŞ DEĞİL.

KAPININ YANINDAKİ 
DÖŞEME ALANI 

DÜZGÜN DEĞİLSE 
SAKATA

KAPI KAPATICILARI
KAPILARIN

AÇILMASINI
ZORLAŞTIRIR.

KAPILARDA 
EŞİK BULUNURSA 
GEÇİŞ ÇOK ZOR 
OLUR.



BAZI GEÇİŞ GENİŞLİKLERİ

140cm

250cm

SAKATLAR İÇİN MASA YÜKSEKLİKLERİ VE MASA AYAĞI DETAYLAR



TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANANLAR İÇİN UYGUN GİRİŞLER« GEÇİTLER«
KORİDORLAR

Kapıların temiz açıklığı en az 80 cm olmalıdır (Alman standardı 90 cm)
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TEKERLEKLİ 
SANDALYE İÇİN 
KAPI GENİŞLİKLERİNDE 
GEREKLİ MESAFELER

2
T-
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1 t-ŞOcm
i 150 ı

ALMAN STANDARTLARINDA 
KAPI GENİŞLİKLERİ

NORMAL SÜRME
KANATLI KAPI
KAPI

BİR KAFETERYADA 120 CM GENİŞLİK İSTENİYOR. 
(KASA VE KONTROL GEÇİŞLERİNDE 90 CM.)
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130 320 40,6 -  22,1 850 700
140 350 40,0 -  21,8 850 750
180 270 66,7 -  33,7 - -
168 280 58,9 -  30,5 687 305
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İNGİLİZ STANDARTLARINA GÖRE SİNEMA, TİYATRO VE KONSER
SALONLARINDA SAKATLAR İÇİN YER AYRILMASI

MERDİVENLER



istenilen
genişlikte

Zeminden düşey 
uzaklığı 68 cm'den 
fazla olan noktalardan 
sonra başlayan 
çıkıntıların azami 
sınırları.

Düşeydeki 30-68 cm'ler arasındaki 
çıkıntı önce duvara veya direğe 
dokunulması için gereklidir.

Düşey mesafede 
30 cm'den azsa.

Bastonun 
ulaştığı uzaklık.



Körler için çevre ölçüleri

Körler mekânlardaki konumlarını birtakım ses yansı
malarından çıkarırlar. Bu bakımdan tamamen ses 
emici yüzeyleri ve malzemeleri kullanmak yanlıştır.

Mekânlardaki beklenmedik çıkıntılar iyi bir ses yan
sıtmaya sahip olmalıdır.

Telefon



ASANSÖRLER
Düşey ulaşım aracı asansörler sakatlar İçin büyük önem taşımaktadırlar. Ne 
var ki yanlış mimari yaklaşımlarla dar yapılan asansörler birçok sakat insanı 
engelledikleri gibi, içinde bulundukları binanın değerini de düşürmektedir.

Tekerlekli sandalye kullananlara ve körlere uygun asansörler için ortaya bazı 
standartlar konulmuştur.

Tekerlekli sandalyenin rahatça girebileceği asansör kabinin net ölçüleri en az 
110x140 cm olmalıdır.

110_

90 ASANSÖR KABİNİ

TEKERLEKLİ KOLTUKLULARA 
UYGUN ASANSÖR ÖLÇÜLERİ

KÖRLER İÇİN KABARTMA RAKAM VE 
__________ İŞARETLER______

O

< >

4 51

KUMANDA PANELİ (kolay kumanda için yatay 
olarak ve yerden 85 cm yükseklikte düzenlenmiş)



ASANSÖR ÖNÜ

Kabartma rakamlar ve Braille alfabesiyle yazılmış pano

Tekerlekli sandalye kullananların da 
ulaşabileceği çağrı düğmeleri

Sesli ve lambalı yön işaretleri

Kumanda düğmelerinin önünde 
engeller olmamalı

Yavaş kapanan kapılar otomatik çalışan 
yeniden açma mekanizmaları

Kabartma rakamlar

Braille
alfabesi

<&-
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UZANMA POZİSYONU ASANSÖR TUŞLARI
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Normal parketme şekli
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Çift taraflı kullanma

50 150

Tek yönlü yolda 
solda parketme şeridi

Cadde kenarında 
normal park şeridi

SAKAT OTOMOBİLLERİ İÇİN PARK YERLERİ

Otoparklarda sakat araçları için uygun konumlarda yerler ayrılması bugün 
dünyanın her yerinde kabul edilmiş bir uygulamadır.

Ülkenin sosyal bünyesine ve refah düzeyine göre ayrılan bu yerlerin oranları 
değişebilir.

Büyük otoparklarda mevcut yerlerin % 1-3'ü ve en az bir yer sakat araçları için 
ayrılmalıdır.

Tutarlılık ve uygar bir görünüş için bu ayrılan yerlerin başka araçlarca işgaline 
kesinlikle engel olunması çok önemli bir konudur.

Şekillerde, sakat otomobillerinin çeşitli yerlerde park ediliş standartları görül
mektedir.
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SAKATLAR İÇİN TELEFON KABİN VE KULÜBE ÖLÇÜLERİ
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TEK ELLE KONTROL EDİLEBİLEN MUSLUK

Musluk bataryaları tek elle, hatta kavranmaya gerek kalmadan kumanda 
edilebilirse iyi olur. Parmakları yeterince güçlü ve hassas olmayan bazı sakat
larla yaşlılar için bu tür mekanizmalar tercih edilmedir.
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BâNYO-TUVÂLET

TEMEL İNSAN EYLEMLERİ DAR ALANLARA SIKIŞTIRILIYOR...

Eski evlerde ve konutlarda durum daha da kötüydü. Meselâ, 1900'ün ilk 
yıllarında Berlin'de yapılmış apartmanlarda birkaç daire aynı tuvaleti 
kullanıyordu. Banyo ve tuvalet hacimleri çok küçük tutulmaya çalışılıyordu. 
Bunun sonucunda insanın nasıl kısıtlandığının fark edilmemesi mümkün 
müydü ki? Günümüzde her dairenin kendi tuvalet ve banyosu var. Ama yine 
de bunların istenen özelliklere sahip olduğuna çok sık rastlamıyoruz. Hâlâ 
yetersiz alanlar ve donanımlarla karşılaşabiliyoruz.

Her insan için iyi tasarımlanmış duş, tuvalet, banyo hacimleri çok önemlidir 
ama yaşlılar ve sakatlar için durum daha da hayatidir. Yaşlı ya da sakat kişi 
kendi zorunlu ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilecekken yetersiz alanlar ve 
donanım yüzünden yardıma muhtaç duruma düşebilir. Bütün insanlar için de 
özenle tasarımlanmış tuvalet ve banyo hacimleri günlük hayatın daha az 
yorucu olmasında büyük pay sahibidir. Çünkü evde insanın başına gelen 
kazaların önemli bir bölümü bu ıslak hacimlerde meydana gelmektedir. Çok 
basit bir tutunma koluyla yada kayıcı olmayan bir zemin malzemesi seçimiyle 
birçok kazanın ve yıllarca sürecek sakatlık ve tedavi süreçlerinin önüne 
geçilebilir. Modern konutlarda daha güvenli bir hayat için en fazla özen gös
terilmesi gereken yer banyo ve tuvaletlerdir.

YALNIZCA SAKATLARIN KULLANACAĞI BİR TUVALET YOK...

Yalnızca sakatların kullanabildiği özel bir tuvalet mekânı ve donanımı genel ola
rak söz konusu olmaz. Sakatlara uygun bir tuvalet çok zaman herkesin de daha 
rahat kullanabildiği bir tuvalettir. Yanlışlıkla sakat tuvaletine giren birçok kimse 
herhangi bir özel durumun mevcudiyetini fark etmeyebilir. Sakatlara uygun bir 
tuvalet herkesin de tercih edeceği bir genişliktedir, bazı tutunma kollarına sahip
tir ve daha ergonomik, yani daha kolay kullanılabilen donanımla düzenlenmiştir.

ÇOK BASİT BİRKAÇ KURAL VAR...

Sakatlara uygun bir tuvalet düzenlerken birkaç basit kurala dikkat etmek ye- 
terlidir: Tuvalette tekerlekli sandalyenin hareketi ve klozete yanaşması için ye
terli hareket alanı bulunmalı, duvarlarda uygun şekilde düzenlenmiş tutunma 
kolları olmalı, klozet yüksekliği olarak 45-48 cm seçilmeli, kapı genişliği net 80 
cm olarak alınmalı.



iilginç bir durum da şudur: Piyasada sakatlara uygun olduğu bildirilerek satı
lan bazı ürünler son bilimsel gelişmeleri yansıtmamaktadır. Üstelik bunlar çok 
da pahalıdır. Piyasadaki birçok klozette oturma yüksekliği yanlış seçilmiştir. 
Bunlar çok yüksek olduğundan bir kısım sakatlar ayakların havada kaldığın
dan şikâyet etmektedirler. Sakatlara uygun lavabo olarak satılmakta olan ma
muller de şu anda ergonomik bulunmamaktadır. Piyasada satılmakta olan tu
tunma kolları da bazen çok pahalıdır. Aslında tutunma kolları basit eleman
lardır.

Aşağıdaki şekillerde sakatlara uygun tuvalet ve banyo hacimlerinden örnekler 
verilmektedir.

BAŞ TARAFTA OTURMA YERİ



ALÜMİNYUMDAN ÖZEL DUŞ 
TEKERLEKLİ SANDALYESİ

Duş bölümü veya kabininde eşik bulunmaz, banyo 
zemini devam eder. Sadece yer sifonuna doğru % 1,5 
eğim verilir.
Zeminde kaygan olmayan malzeme kullanılır. Duş 
bölümü veya kabininde katlanır veya duvara asılı bir 
oturak bulunması yararlıdır.
Duş bölümü veya kabini özel tasarlanmış duş teker
lekli sandalyesi ile de girilebilecek ölçülerde olmalıdır.

En küçü

DUŞ SANDALYESİ 

Normal akın 150 x 150

TEKERLEKLİ SANDALYEDE DUŞ ALMA

*----- 90------- *

: !
{¡M*
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Oturarak katlanmış 
durumda

Özürlü insan için asgari ölçülerde bir duş köşesi 90 x 90



SAKAT TUVALETİ LAVABO

EĞİMLİ AYNA YERİNE 
DÜZ AYNA DAHA DOĞRU...

Tekerlekli sandalye kullanan yada oturmakta 
olan kişilere daha uygun olduğu düşünülerek 
imal edilen, üst kenarı öne çıkarılmış, yani 
eğimli duran aynalar tercih edilmemelidir. 
Bunlar hem pahalıdır, hem de başka deza
vantajları vardır.
Döşemeden 95 cm mesafeden başlayan, fa
yansa yapıştırılmış düz bir ayna ucuz ve yeter
li bir çözümdür.

Lavabonun her iki yanına yatay, 
aynanın her iki yanına düşey tutunma 
kollan konması yaşlılar ve sakatlar için 
çok faydalıdır.

gerekli olmayan



TEK TARAFTAN YAKLAŞILAN KLOZET
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İKİ TARAFTAN YAKLAŞILABİLEN KLOZET
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GENEL KULLANIMA AÇIK TUVALETLERDE SAKAT KABİNİ



KOLAY SAKAT TUVALETİ
Dışarıya açılan kapının önünde

YETERLİ BİR SAKAT TUVALETİ ÖLÇÜSÜ; 150 cm x 150 cm

Bu ölçü kapının dışan 
açılması ve kapı 
önünde tekerlekli 
sandalye İçin yeterli 
hareket alanı bulun
ması halinde yeterli 
olmaktadır.

KLOZET YÜKSEKLİĞİ ÜZERİNE
Sakatlar ve yaşlılar için uygun olan klozet yüksekliğinin 46-48 cm arasında olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu, zeminden itibaren alınan oturma yüksekliğidir. Yani yüksekliğe, 
üzerinde oturulan plak kısım dahildir.
Piyasamızda ise, bazı firmaların sakat klozeti olarak ürettikleri mamullerde bu yük
sekliğe uymadıkları görülebilmektedir. Hem pahalı, hem de yüksekliği fazla olan bu 
klozetleri ya kullanmamalıyız yada bir miktar zemine gömerek kullanmalıyız. 
Piyasadan normal bir klozet alıp bunun altına mermer veya betondan bir taban 
ekleyerek daha rahat oturma yüksekliği ele edebiliriz.
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İNGİLİZ STANDARTLARINDA SAKAT TUVALETİ
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SAKAT İNSANLARA UYGUN DAİRELERDİN BÖLÜMLER
YATAK ODALARI



TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANANLARA UYGUN DOLAP ÖRNEKLERİ VE 
SİRKÜLASYON ALANLARI
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Katlanır kapılı dolap örneği 
(eşik ve baza yok)



SAKAT İNSANLARA UYGUN DAİRELERDEN BÖLÜMLER
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TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANANLARA UYGUN 
KÜÇÜK BİR DAİRE ÖRNEĞİ

balkona çıkışta 
en fazla eşik yüksekliği 2 mm

mutfakta 
tekerlekli 
sandalyenin 
hareket alanı

tam ulaşılabilir bir 
daire girişi

en dar geçiş açıklığı net 90-95 cm olmalı

banyoya iki 
kapıdan da 
girilebilir

banyodaki her 
donanma 
tekerlekli 
sandalye ile 
yaklaşılabilir.

KAPILARDA İLAVE KOLLAR
Sakatların ve yaşlıların kapıyı peşlerinden kapamaları zor olabilmektedir. Bu 
zorluğu aşmak İçin kapılarda birtakım ek kollar kullanılır. Bu kollar 3,5-4 san
tim çapında yuvarlak borulardır. Kapıdan uzaklıkları 5-6 santim olmalıdır (Ça
buk hareket edemeyen elin sıkışmaması için). Çarpmalara karşı kapının alt kıs
mına 40 santim yüksekliğinde bir metal levha kaplanması da yararlı olur. 
Musluk bataryaları tek elle, hatta kavranmaya gerek kalmadan kumanda edi
lebilirse iyi olur. Parmakları yeterince güçlü ve hassas olmayan bir kısım sakat
larla yaşlılar için bu tür mekanizmalar tercih edilmelidir.
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• Burada tekerlekli sandalyedeki sakatlar için bir rampa yapılmış. Ama rampa 
oldukça dik ve kapının önünde durup kapıyı açabilmek için gereken bir hareket alanı 
ve sahanlık yok.

• Belediyelerin çeşitli hizmet birimlerinin bulunduğu binalar herkes için ulaşılabilir 
olmalı. Meselâ, sağlık ocağının bulunduğu bir yere böyle bir merdivenle çıkılmamalı. 
Sakatlar, yaşlılar, çocuk arabalı anneler, hamilelerin rahatlıkla kullanımına uygun 
ölçülerde yapılmalı.



• Hastanelerde, yaşlı yurtlarında, rehabilitasyon merkezlerinde koridorlar geniş tutul
malıdır. Resimdeki koridor genişliği 320 cm. Sedyeler, tedavi arabaları, malzeme ara
baları ve tekerlekli sandalyeler çok zaman koridorda kalabilir ve aslında bu genişliğin 
normal olduğu da görülüyor.



• Günümüzde sakatlar ve yaşlıların çeşitli amaçlar İçin yaptıkları geziler hızla art
maktadır. Sakatlar ve yaşlılar sosyal hayata daha çok katılıyorlar ve dünyanın 
birçok köşesine de çeşitli ulaşım araçları ile ziyaretlerde bulunuyorlar. Bunun 
sonucunda şimdi şehirsel çevrelerin ve konaklama tesislerinin sakatlar ve yaşlılar 
için de ulaşılabilir olmalarının sağlanması çok daha fazla önem kazanmış 
bulunuyor. Çağdaş şehirler ve konaklama tesislerinin günümüzde herkes için 
ulaşılabilir mekânlardan oluşmasına çalışılıyor.

• Almanya'nın başşehri Berlin'e 100 kilometre kadar uzaktaki bir gölün 
kenarındaki Haus Rheınsberg oteli de pek çok ayrıntı ve ihtiyaç dikkate alınarak 
sakat ve yaşlılara tamamen uygun bir konaklama tesisi olarak inşa edilmiş 
bulunuyor. Resimler Haus Rheınsberg'i tanıtıyor.



• Ülkemizde böyle bir üst geçit yapılmış ve birkaç sene sonra da yıkılmıştır. Bu üst 
geçidin hayatın doğal akışına uygun olmadığı bu kadar belirginken önce yapılması, 
birkaç sene orada kalması ve sonra da yıkılması bir kaynak israfı ve insana eziyet 
değil mi?

• Belediyelerimizin cadde ve sokaklardaki bazı uygulamaları ve düzenledikleri oluk
lar hem engelleyici hem de çirkin.



« İngiltere'de otobüse biniş çizgisinde yükseltilmiş kaldırım ve durak. Bazı otobüslerin 
düşük döşemesi bu düzleme çok yakınlaşabilir. Düşük döşemeli otobüsler kaldırıma 
tam yanaşırsa biniş kolay olur.

• Almanya'da bir tramvay durağı. Tekerlekli sandalye mevcut rampadan bu platfor
ma çıkabilir. Ne var ki, durak derinliği hayli az. Tekerlekli sandalyedeki bir sakat için 
de görmeyen insan için de yeterli hareket alanı yok. Körler için tehlike söz konusu. 
İstanbul'da da bazı tramvay duraklarının derinliği böyle az.





• Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde güzel bir rampa

• İngiltere'de yol üstündeki sakat tuvaletine çıkmak için rampa



• Seyyar tuvaletler İdeal çözümler sayılmazlar. Ama gerektiğinde onları da kullan
malıyız. İngiltere'den şehrin bir noktasına yerleştirilmiş tuvalet.



• Sakatların sosyal hayata katılabilmeleri, günlerini mutlu geçirebilmeleri için çok 
şeyler düşünülebilir. İngiltere'de tekerlekli sandalyedeki insanların balık tutabilmeleri 
için hazırlanmış bir platform güzel bir örnek.



• Tekerlekli sandalyedeki insanları trene bindirmek için Almanya'da 
kullanılan bir araç.



• Tekerlekli sandalyedeki İnsana uygun tuvaletler. Kaldırılabilir ve sabit tutunma kol
ları resimlerde görülüyor. Oturulan kapak kısmı dahil, oturulan yerin zeminden yük
sekliği 45-48 cm olmalı. Piyasalarımızda satılan ve sakat klozeti olduğu iddia edilen 
birçok üründe yükseklik fazla olduğundan bunları kullanmamak bir hayli güç.



* Burada bisiklet ve tekerlekli sandalye için caddenin bitişiğinde yer ayrılmış. Ama iyi 
bir uygulama değil. Çünkü bu yüzeyde su ve pislik birikebilir. Takılıp düşme tehlikesi
ni de arttıran bir durum söz konusu. Yandaki kaldırım yüzeyinin devamı şeklinde bir 
uygulama yapmak gerekirdi.





• Berlin'de Elsterwerdaer tren istasyonu. Yüksekte bulunan bu istasyondan cadde 
kotuna inmek için çok uzun, çok kollu ve geniş rampalar kullanılmış. Berlin'de bu 
şekilde çok uzun rampalardan geçilerek zemine inilen başka yüksek tren istasyonları 
da var. Demek ki, modern şehirlerde bu tür rampaların kullanılması olağan sayılmalı. 
Çok alan kaplayan böyle rampalara ulaşılabilir ve çağdaş her şehirde alışmalıyız. 
Bazen rastlanılan, merdivenlerin yanına iliştirilmiş çok dik ve kısa rampalar ise hiçbir 
işe yaramıyor. Bunlar üstelik bilimsel olana önem verilmediğini gösteriyor.



• İstanbul, Levent'teki Dilek Sabancı Parkı her insan için ulaşılabilir bir rekreasyon 
alanı olma vasfını taşıyor. Bu parkta bir huzur ortamı ve sıcaklık var. Ne var ki, bu 
büyük olmayan ama şirin park kendisine en çok ihtiyaç duyulan yoğun bir yerleşimin 
içinde yer almıyor. Bu yüzden de az ziyaret ediliyor. Genel olarak da, İstanbul'daki 
çarpık yapılaşma ve modern hayata uygun olmayan yerleşim tarzı sosyal donatı 
alanlarının iyi bir şekilde planlanmasına engel oluyor.



• Tekerlekli sandalyedeki sakatların rahat şekilde gezebildiği ve 15 metrelik bir yük
seklik farkını aşıp çevreye yüksekten bakabildiği İstanbul Levent'teki Dilek Sabancı 
Parkı.



• Devlet dairelerinin girişi neden düz ayak olmasın? Buralara farklı İnsanlık durum
larındaki her insan gelebilmektedir; sakat, yaşlı, yürüteç kullanan, koltuk değnekli, 
bastonlu, çocuk arabası süren, küçük yapılı...



• Eğimi % 8'i geçmeyen uygun genişlikteki rampalar herkes için kullanışlı.

• Yanlış, bir kaldırım düzeni. Rampaya benzer bir eğim var ama çıkıntı olduğundan 
tekerlekli sandalyenin çıkması imkânsız. Sokak kenarındaki oluklar da çirkinlik ve 
engel oluşturmakta.



• İstanbul'dan bilimsel standartlara uygun olmayan ve tehlike yaratan kaldırım ram
pası örnekleri



• Bir belediyenin hizmet birimlerine buradaki gibi 24 santimetre yüksekliğindeki bir 
basamakla inilmesi yanlış. Basamak yüksekliği halkın tümüne hizmet veren yerlerde 
15-16 santim olmalı. Bahçe duvarındaki mızrak şeklindeki demirler de gereksiz ve 
tehlikeli. Çocukların oynamak için duvara çıkması halinde doğabilecek bir kazanın 
sonuçlarının öngörülmemiş olması düşündürücü.

• Türkiye'nin batı noktalarından birinde kaldırım başlangıcı. Geometri çok bozuk. 
Sakatların ve yaşlıların bu kaldırımda ilerlemekte zorlanacakları görülebiliyor.



• Biri Ege'den diğeri İstanbul'dan iki kötü doğal taş kaplama örneği. Yayanın yoğun 
şekilde kullandığı halka açık alanlarda böyle zeminler oluşturmak yanlış. Sakat insan
lar, yaşlılar ve çocuk arabası süren anneler için olduğu kadar bütün diğer insanlar için 
de takılma tehlikesi her zaman var.



» Belediyelerimizin cadde ve sokaklardaki bazı uygulamaları ve düzenledikleri oluk
lar hem engelleyici hem de çirkin.



• Sokak kenarlarında oluk düzenleme hep kötü örnekler oluşturuyor.

» Kaldırım kenarındaki bu uygulama neyin çözümü? Ortaya çirkinlikten başka bir şey 
çıkmıyor. İstanbul'daki yanlış düzenlemelerden bir örnek.



• Cadde ve sokak kenarlarındaki oluklar sakatlar, yürüteç kullanan yaşlılar ve 
çocuklar için tehlike yaratıyor. Bunlar üstelik çamur, çöp ve pislik biriktiriyor. Drenaja 
hiçbir katkıları yok. Bunlar birer çirkinlik noktası.



• Yaya geçidinde dik ve biçimsiz kaldırım rampası. Caddenin karşısında ise hiç 
rampa yok. Özensizlik ve tutarsızlık bir arada.



• Bir devlet hastanesinin önündeki bu çok dik rampa hayatın akışını zorlaştırabilir ve 
kazalara da yol açabilir.

• Bir şehrin çağdaşlığı sakatlar için ulaşılabilirliği sağlayan uygun eğimdeki ram
palarla zenginleşiyor.



« Bir üniversiteye girişteki rampa. Eğim uygun. Sakat aracı için otopark yeri de ayrılmış.



• Metroya inmek için istasyona açılan bir asansör.

• Cadde düzleminden İstanbul metrosuna inmek için asansör. Bu asansörle sakat
lar, yaşlılar ve çocuk arabası sürmekte olan anneler yer altındaki metro istasyonuna 
inebilirler. İstanbul metrosunun Taksim ve 4. Levent arasındaki bütün istasyonlarında 
asansör mevcut. Bu hatta İstanbul metrosu gelişmiş ülkelerdeki metrolardan bile 
daha modern.





• Yanlış yönde konulmuş, çubukları da geniş aralıklı bu yağmur suyu ızgaralarına 
düşmemek için sakat kişinin çapraz şekilde ilerlemesi gerekiyor. Bu ise kendisi için 
tehlikeli.

• Parklardaki bu tür biçim ye malzeme seçimleri sakatlar için engeller oluşmasına yol 
açıyor. Körler burada yönlerini kolay bulamazlar. Kör bastonu birçok noktada 
takılabilir. Tekerlekli sandalye kullananlar da böyle bir alanda rahat gezemezler.



• Halka açık bir binaya giriş için yapılan bu rampa çok dik. Eğim % 30 civarında. Oysa 
eğim % 8'den fazla olmamalıydı. Rampa yüzeyi de kaygan malzeme ile kaplı. Böyle 
bir rampayı hiç yapmamak gerekir. Renkler ve motifler de hiç uyuşmuyor.

• Üniversitelerde bile çağdaş bilimsel standartlara uymayan dik ve tehlikeli rampalar 
görülebiliyor.



• İstanbul'un çok merkezî bir yerinde bir merdiven. Rampalar kullanılamayacak kadar 
dik. Basamaklar aşınmış ve tehlikeli. Çünkü yanlış malzeme seçilmiş. Korkuluk da 
güzel değil. Merdivenin hem ortasında hem de her iki yanında korkuluk bulunmalıydı.

• Ülkemizde böyle yaya alt geçitleri görülebiliyor. Bu tür bir yaya alt geçidini bırakın 
sakatlar, yaşlılar ve çocuk arabası süren annelerin kullanmasını, sağlıklı ve genç 
insanların bile huzur ve güven içinde kullanması zordur.




