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Bugün Almanya’daki her beş yurttaştan birinin yaşı 6 0 ’tan 
fazla. Bu 16,1 milyon insan demek. 2000 yılında bu sayı 20 m il
yona ve 2030 ’da 23 milyona ulaşacak. Bu gelişme, sosyal ve 
ekonomik politikalarımız yanında, kendilerine uygun evler kurma
mız gereken yaşlı insanları düşündüğümüzde, konut inşa etm e 
politikalarımızda da değişiklikler yapmaya bizi zorluyor.

Biliyoruz ki, yaşlı insanlar eskiden beri alıştıkları evlerinde ve 
şehirsel çevrelerinde yaşamak istemektedirler. Orada arkadaşları 
vardır ve hayatın idamesi için gerekli şeyleri nereden bulacakları
nı bilmektedirler. Yani bu yerler onların yuvalarıdır. Bu sebepten 
evlerimizi, konutlarımızı ve şehirsel çevrelerimizi; yaşlanıldığında 
da yaşanabilecek yerler olarak düzenlemeliyiz. Bizim konut inşa 
politikamız bu anlamda gerekli çerçeveyi elde etm ek ve geliştir
mektir. Bu meyanda istenen bilgileri sunmak ve yol gösterm ek 
de, yaşlı insanları elden geldiğince sevdikleri sosyal ortamlarda ve 
kendi evlerinde yaşatabilmemiz için bize düşen görevdir.

Çoğu zaman basit düzenlemeler bu amaç için büyük faydalar 
sağlıyor. Bu broşürde bunlardan bazılarını bulacaksınız.

Dr.Irmgard Adam-Schwaetzer 
Bundesministerin für Raumordnung, 
Bauwesen und Staedtebau
(Almanya Mekan Düzenleme, Bayındırlık ve Şehir inşası Bakanı)
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Türkiye Sakatlar Konfederasyonu olarak, yaşlı ve özürlü vatandaş

larımızın hizmetlerine sunulmak üzere, bir dizi kitapçık hazırlamaya ka
rar verdik. Elinizdeki bu kitapçık bu çalışmalarımız arasında üçüncü 
kitaptır.

Bu kitapçığın Alm anca’dan çevirisini yapan Mimar Şükrü Sür- 
m en’e, bu güzel ve yararlı çalışmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu 
arada, kitapçıkların bastırılması konusundaki sıcak ve olumlu yakla
şımlarından dolayı Konfederasyon Yönetim Kurulu üyelerine minnettar 
olduğumu belirtmek isterim.

Sanıyoruz ki, bu kitapçıklar özellikle yaşlı ve özürlü yurttaşlarımıza 
hem ışık tutacak hem de her zaman başvurabilecekleri birer kaynak 
olacaktır.

A.Faruk OZTIMÜR 
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 

Genel Başkanı



Bugün daha çok insan yaşlılık günlerine ulaşıyor. Gelecek on 
yıl içinde 60 yaşın üzerindeki insan sayısı nüfusun yüzde yirm isi
ni bulacak.

Yüzyılımızın ilk yarısında yaşlı insanlar hala 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 tadilat, 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 ta t
biklerle çözüme ulaşmaya çalışmak planlarımızın ana çerçeveleri
dir.

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

Bu broşürden anlaşılmalıdır ki, yaşlılık veya azalan güçler ve 
çoğalan engeller değil, daha da çok yaşlılara uygun olmayan ko
nutlar ve şehirsel çevreler esas zorluğu teşkil etmektedirler.
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KENDİ DORT DUVARI
İnsanların çoğu  kendi döı i  

duvarları içinde yaşlanm ak is
terler. Yaşlılıkta başka bir yere 
taşınmak, yeni bir eve  veya  hu
zurevine geçm ek  ve  belki bura
da kendi günlük hayatını, tercih
lerini gerçek leştirem em ek hoş 
olm ayan bir şeydir.

Yaşlılar yuvalarında kalm ak 
isterler. Bunun olm ası için, bura
larda bazı tadilat yapılıp yeni ih
tiyaçlara göre düzenlem elere g i
dilmelidir. Yaşlının değişm iş fizik
sel yeteneklerine uygun inşai 
değişiklikler yanında belli sabit 
donanım  ve  yardım cı araç da 
hayatın kolaylaştırılması için g e 
reklidir.

ienel A ydın latm a H areket Bildirici

K arşılıklı K o n u şm a  T e s isa t ı

Ev numarası

Giriş Kapısı, 
Merdiven Evi, 
Koridor, Hol

E ve girişte rüzgarlık, basa 
maklar, merdivenler, ayd ın 
latma ve güvenlik donanım ı 
yaşlı insan için önem lid ir. 
Bunlar özel ihtiyaçlara uygun 
olarak düzenlenir.

Acil bir durumda gelenin hem en bulması için e v  numarası, isim 
levhası iyi aydınlatılm ış ve  uzaktan okunabilir durumda olmalıdır. 
Büyük rakamlar ve  ilave aydınlatma sonradan da yapılabilir.



Ev girişi
Evin girişi, acele etm eyi gerektir

m em ek  için rüzgar ve  yağmurdan 
korunm uş olmalıdır. G irişte daha 
sonradan bir rüzgarlık da yapılabilir.
Anahtar deliği kolay bulunabilmeli- 
dir. O tom atik kapı kapayıcılar fayda
lıdır. Ancak, bunlar kapıyı açışta zor
luk teşkil etm em eli, fazla güç kullan
m aya gerek  bırakmamalıdır. Bunla
rın istendiği gibi ayarlanması da ç o 
ğu zaman mümkündür.

Daha sonradan otom atik  kapı 
açıcılar da takılabilir. Kapıyı açıp ka
parken, bastonun konabileceği ve  
düşmeden duracağı bir kanca veya 
oyuk, yaşlı insanın kapıda rahat e t
m esine yardım  edebilir.

Basamaklar, merdivenler
M erdivenler yaşlılar için çok  

zorluk çıkaran yapı elemanları o la 
bilirler. CJygun bir düzenlem e veya  
sonradan yap ılab ilecek  bir tadil 
önem  taşır.

Basamaklar birbirlerinden net 
bir şekilde ayrılmalıdır. Aydınlatm a 
gö lge  m eydana ge lm eyecek  şekil
de düzenlenmelidir.

Bunu sağlam ak için ek aydın
latma gerekebilir.

Basam akların ön kenarlarına 
renkli profiller yapıştırılarak net bir 
şekilde birbirlerinden ayrı algılan

maları sağlanabilir. Aşınm ış basam aklar değiştirilmeli veya  tamir 
edilmelidir. Kaygan  basamaklar ve  üzerine yapıştırılmadan halı s e 
rilen m erdivenler tehlike arzederler. Bütün basam ak yüzeyine y a 
pıştırılmış uygun dokudaki halılar iyi bir uygulama sayılır. Böyle 
yapıştırm a halı tatbiki her zaman yapılabilir.



Küpeşte
İkinci bir küpeşte m erdiven lerde ve 

bilhassa dönel olanlarda büyük fayda 
sağlar. Küpeşte duvara daha sonra
dan da m onte edilebilir. E lle kolay 
kavranır bir profile sahip olm alı ve  du
vardan uzaklığı da 4,5-6 cm. arasında 
bulunmalıdır. B öy lece el sıkışmalarını 
önlem iş oluruz. Küpeşte merdivenin 
başlangıcından sonuna kadar aralıksız 
devam  etm elidir.'Köşeler yuvarlak d ö 
nülmelidir. Halat şeklinde uygu lam a
lar doğru değildir.

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

Baston ve  koltuk değneği kullananlar yedek  baston ve  koltuk 
değneklerini m erdivenin 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 o lab i
lir). Merdivenleri tırmanmak ağır ge lm eye  başlam ışsa aynı apart
m anda başka bir daireye veya  başka bir eve  taşınmak gerekebilir. 
Binanın dışındaki az sayıda basam aklar az eğilim li bir ram pa ile 
aşılabilir. Tekerlekli koltuktakiler için piyasada seyyar ram palar da 
mevcuttur.



M erd iven  tırtılı
Düz kollu m erdivenlerde m er

diven tırtılı tekerlekli koltuktaki 
kişiyi istenen kata çıkarır. Bir re 
fakatçi, aracı kullanır. Şarj ed ile 
bilen bir akü gereken gücü sağ la
m aktadır. K atland ığı takdirde 
m erdiven tırtılı otom obil bagajına 
da sığar.

Merdiven asansörü
Ağır sakatlık durumlarında e v 

lerde asansör inşası da düşünüle
bilir. Eğik düzlem veya  m erdiven 
asansörü, merdivenin konstrüksi- 
yonuna ve  kat sayısına göre m er
divenin dış tarafına veya  duvar ta 
rafına kurulabilir. Kattan kata ç ık 
m a ayakta, oturarak veya  teker
lekli koltukta olabilir. Yer darlığın
da kol koym a yerleri ile birlikte 
oturma yeri de katlanarak yukarı 
kaldırılabilir. Fakat bu araç çok 
pahalıdır.

Elektrik tesisatı
Ev girişindeki ve  m erdiven ler

deki aydınlatma her şeyden önce 
gü ven liğ i sağlar. Sonradan da 
m odern bir aydınlatm ayı sağ la
m ak mümkündür. Sokaktaki aydınlatma yetersizse ilave olarak 
kam aşm ası olm ayan bir aydınlatma ile basamakları ve  m erd iven
leri emin yürünür yerler haline getiririz. Evin girişindeki ışıkların d ı
şarıdan ve  içeriden kontrol edilebilm esi rahatlık sağlanmaktadır.

A lacakaran lık  ışığı
Karanlığın basm aya başlam asıyla birlikte kapı önündeki ışık 

otom atik olarak yanar. B öy lece girişi ve  ev  numarasını kolay g ö 
rürüz. Ortalık aydınlanınca ışıklar kendiliğinden söner.



Hareket sinyali
Hareketi haber veren sinyal kolay- j 

lık sağlar. Girişte birisi yaklaşırsa bu 
cihaz hareketi kaydeder ve  otom atik 
olarak ışığı açar. İlave bir cihazla da 
konuta sinyal göndererek haber v e r 
m ek mümkündür.

Otomatik şalter
Kapı arasındaki otom atik şalter 

apartm ana girild iğinde otom atik  
olarak m erdiven evinin ve  korido
run aydınlatılmasını sağlar. B öy le- 
ce  düğm e aramak ve  elindeki p a 
keti bir yere koym aya çalışm ak g e 
rekmez. Hemen sönm eyip  ağır ağır 
ışığını azaltan bir m erdiven lam ba
sı fonksiyoneldir. B öy lece  ilerdeki 
düğm eye ulaşmak mümkün olur.

Düğme (Şalter)
Fosforlu veya  altında m inik bir ışığı bulunan geniş yüzeyli dü ğ

m eler tercih edilmektedir. Küçük düğm eler büyüklerle değiştirileb i
lir. Bunların bulunması ve yakılm ası kolaydır.

Merdiven ışıklarının dairelerin içinden de yakılıp söndürülebil- 
m esi em niyet cihetinden faydalıdır.

B öy lece  daire kapısı önünde duran birini tanımak mümkün o la 
caktır.

Daire kapısı,
Geniş açılı

•  •  i  i  •  w  •

goz deliğ i

Her kapıya konulması mümkün 
olan geniş açılı bir göz deliği etrafı 
seyretm enizi mümkün kılar.



Ev zili
Tiz sesler duyulamadığından yaşlılıkta kapı zilinin sesi farkedil- 

meyebilir. İki farklı tonda çalan bir zil bu sorunun çözümünde ya r
dım cı olur.

Paspas
Kapı önlerindeki paspaslar takılıp düşm eye sebep olabilirler. Bu 

bakımdan çıkıntı teşkil etm em eleri ve  kaygan m alzem eden yap ıl
m ış olm am aları gerekir.

Emniyet tertibatı
Kilidin silindiri emniyet sebebiyle, yani dışarıdan kurcalanmaması 

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

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 girem eyeceği 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.



Konuşma tesisatı
Yaşlı insanlar bazı dolandırıcılar veya  saldırganlar tarafından da

ire kapısında rahatsız edilebilmektedirler. Konuşma tesisatı, isten
m eyen  ziyaretçilerin daire kapısına kadar ulaşmalarını önler. Basit 
konuşma tesisatında sıra ile konuşulur. Buna mukabil karşılıklı k o 
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 ka lm 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  yazm a köşesi 
de istenir. Şüphesiz telefonun oturma- 
yazm a hacim lerinde bulunması daha 
doğrudur. Gardropta, aynada, te le fon 
da iyi bir aydınlatma gereklidir.

Eşikler
Eşikler daire kapılarından ses ve  soğuk ha

vanın geçm em esi için gerekli elemanlardır. Ta
kılıp düşm eye sebep olabileceklerinden tehlike 
de oluşturabilirler. Kapı kanadının altına veya 
arkasına tespit edilebilen bazı yalıtım profilleri 
eşiklerin m evcudiyetini lüzumsuz hale getireb i
lir. Ev içindeki eşikler de tekerlekli koltuk ve 
servis arabası için engelleyic i olup ayrıca, yine 
düşm eye yol açabileceklerinden istenmezler.
Yeni bir zem in kaplam ası yapılırken genellikle 
bu eşikler kaldırılır.



Oturma-Yatma Mekanları
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.

s ! 1

Halı Tipi Zem inlerde 

Kullanılm az

D öşem e kaplaması
Oturma ve  yatak odalarının döşem esi sıcak ve  tem izlenm esi 

kolay olan; aynı zamanda yürümede, yer değiştirm ede zorluk ç ı
karm ayan bir m alzem e ile kaplanmalıdır. Bir uzmanın yardım ı ile 
muhtelif sakatlık ve  yaşlılık durumlarına uygun döşem e m a lzem e
sinin seçim i sağlanabilir.

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

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

Tekstil (D okum a) döşem e kaplaması
Eski döşem e kaplam ası değiştirilecekse, halı tipi bir kaplam a 

basit ve  tavsiye edeb ilecek  bir çözümdür. Yeni örtü m evcut zem in 
kaplamasının üstüne gelebilir. Halı tipi kaplam a yaşlılara uygundur, 
çünkü psikolojik sıcaklık ve  rahatlığı yanında ses em m e bakım ın
dan da idealdir. Isıl yalıtımı da güçlendirir. Kısa tüylü, karışık renk
li dokum a türü ve  çok açık ya da koyu renk olm ayan halı tipi kap 
lama m alzem eleri tavsiye edilir. Bunlardaki lekeler tek renkli halı
larda olduğu kadar gözükm ez. Yürüme güçlüğü içinde olanlarla



tekerlekli koltuktakiler için Rips denen daha ince dokumak ve  düz
gün bir halı ve  keçe tipi m alzem e daha uygundur. Kaplam a m a lze 
m esi saf yün değil de suni veya  suni olanla karışık bir doku halin
deyse, bunun statik elektrik yükü biriktirmemesi önemlidir. M alzem e
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 döşem eye tespit için 
bazı özel malzeme de piyasada mevcuttur.

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

ni yeterli bir genel aydınlatma şarttır. Işıklara 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.



Prizler
Evlerde yeteri sayıda priz bulunmalıdır.

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

Kırmızıötesi, Uzaktan kumanda

Havalandırma

E lektron ikte istenen bir 
noktadan kırm ızıötesi-uzaktan 
kumanda ile aletleri ve  c ihaz
ları açıp kapam ak imkan da
hilindedir. 4-8 kanallı bir el ku
manda aleti ile televizyonda 
yaptığım ız gibi, muhtelif cihaz 
ve  aletleri açıp kapayab iliyo
ruz, ayarlayabiliyoruz; ışıkları 
istediğim iz m ertebede ayd ın
latma seviyelerine getireb ili
yoruz.

G eceleyin  yataktan sık sık 
kalkması gereken ler için ya ta 
ğın civarındaki döşem eyi a y 
dınlatacak bir yön bulma ışığı 
faydalıdır. Bu ışık harekete du
yarlı bir alıcı tarafından şahıs 
yataktan doğrulunca otom atik 
olarak yanar, belli bir süre 
sonra da kendi kendine söner.

Bir evin günde en az iki kere havalandırılması hastalıklardan 
kurtulmak için gerekli olmaktadır. Artan oda nemi pencerelerden 
havalandırma ile uzaklaştırılmalıdır. Bu, bilhassa kış aylarında 
önem li olur. Aksi halde duvarlarda su halinde yoğunlaşm a ve  küf 
m eydana gelebilir. Vasistas veya  yatay eksenli pencerelerden sü
rekli havalandırma tercih edilmemektedir.



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  olab il
mektedir. Bu kanallar ses yalıtım lı pencerenin tam am layıcı k ısım la
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 atılmaâı 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 g e 

len güneş ışınları, en iyi dışarıda 
bulunan jaluzi ve  markizlerle (ten 
te, pencere, kapı üstünü örten y a 
tay e lem an ) engellenebilir. P erd e
ler ve  içeriden konan jaluziler y e 
terli olmazlar.

Elle kontrol etm ek zor g e liy o r
sa, elektrik motorlu bir cihaz ja lu 
zi, markiz, sarılan panjur gibi e le 
manları kumanda etm ede kullanı
labilir.



Mobilya
Bir m ekana kişilik ve  b ireysel zevk  

havası kazandırm ada önem li olan 
m obilyanın yaşlı insanın ruh ve  beden 
sağlığında çok etkisi vardır. Burada 
em niyet ve  rahatlık etmenleri de d ik
kate alınacaktır. Fazla m obilya, k ıy 
metli hareket alanlarını işgal ederek  
tehlikeye yol açabilir. Çarpmalar, düş
m eler m eydana gelebilir. Bu yüzden 
yaşlı insan en gerekli olanların dışın
daki mobilyaları uzaklaştırsa yeridir. 
Mekandan m ekana her türlü geçişin  
rahat, engelsiz olm ası istenir. K o m o 

dinler, sağlam  duran masalar, koltuk arkalıkları dayanm ak ve  tutu
narak evin içinde dolaşm ak için yaşlıya yardım cı olabilirler. İhtiyaç 
halinde bazı özel m obilyalar da söz konusu olabilir (D inlenm e k o l
tuğu, küçük servis m asası...).

Örnek olm ak üzere burada, yaşlı insanın en önem li ve  kendisiy
le en çok  beraber bulunduğu m obilyası olarak koltuğunu, taşıması 
gereken  özellikleri bakımından inceleyebiliriz.

Oturma yeri
Oturması için kullandığı m obilya

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. B öy lece ayak döşem e üzeri
ne rahatça yerleşir. Bu şekilde engellenm em iş bir kan dolaşım ı da 
sağlanm ış olur, üyluk kem iği ise hiçbir zaman koltuğun yuvarlan
m ış ön kenarı üzerine gelm emelidir.



Bir ayak taburesi veya  aralıksız iskem le bacakları rahatlatmak 
için yararlı olabilir.

Oturma yüzeyi
Oturma yüzeyi, oturma derinliği hafif

çe arkaya doğru düşen bir eğ im e sahip o l
malıdır. A rkaya yaslanıldığında da diz k a 
pağının arkası ile koltuğun ön kenarı ara
sında 4-5 cm. aralık bulunmalıdır.

Çok derin oturma m esafeli koltuklar
dan kalkm ak zordur.

Sırt dayama yeri
Sırt dayam a yeri yukarıda ha fifçe  

arkaya çekilmelidir. Yani geriye  doğru 
eğ im li olmalıdır. Sırt dayam a yerinin 
şekli, bel ve  boyun omurlarına destek o la 
cak tarzda düzenlenmelidir. İstendiği gibi 
açısı değiştirilebilen bir sırt dayam a yeri, 
en rahat konumu bulm asında şahsa 
yardım cı olur. Okum a ve  dinlenme için 
farklı açılar söz konusu olabilir.

Kol koyma yeri
İyi bir kumaş ve dolgu m alzem esi ile 

uygun şekil önem li hususlardır. Kol 
koym a yeri yeterli genişlikte ve  öne doğru 
iyice uzamış olarak ele iyi oturan bir bitiş 
şekline sahip olmalıdır. A yağa  kalkmakta 
ve  koltuğa oturmada bu tutuş rahatlıkları 
önemlidir. Hoş profilli bir kol koym a yeri 
ve  başı, parmaklar için de bir oyalanm a, 
hareket ve  egzersiz nesnesidir.

Döşem e
Koltuğun döşem esi sağlam  ve  yeterli derecede kalın olmalıdır. 

İnsan oturduğunda göm ülm em eli ve  iç yapıyı da hissetm em eli. 
Kaba dokulu kumaştan ve  kaldırılıp konulabilen m inder ve  yastlar 
pratiktir. Bunlar istendiği gibi alınıp düzeltilip veya  temizlenebilir.



Yalnız bu m inder ve  yastığın kaym am ası 
da istenir. • Bu da bir yapışan bant veya 
halılardaki gibi kaym az tabanla sağlan
abilir. Koltukların kol koym a 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
Eklem lerinde rahatsızlık bulunan, kalça ve bacak kireçlenm esi 

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 
kumanda edebilm ek gerekir.

Sırtı veya  bacağı sakat olanlar için yapılm ış ayağı kaldırma 
koltuklarında düğm eye basılarak oturma yeri, sırt ve  kol koym a 
yerleri eğik  hale getirilebilir ve  oturan kişi ayağı kaldırılabilir.

Günün büyük bölümünü oturarak ve  yatarak geçirenler için 
yatm a koltuğu düşünülmüştür. Bir düğm eye basılarak böyle bir 
koltuk elektrikle veya  bir başkasının yardım ı ile arzu edilen oturma 
ve  yatm a konumuna getirilebilir.



Yatak

Daha kolay oturup kalkabilm ek için yatm a düzleminin köşeden  
yüksekliği 45-50 cm. olmalıdır. Bakımı yapacak insana kolaylık  
olm ası için yaşlı v eya  sakat insan uzun süre yatakta kalacaksa 
yatm a düzlemi 80 cm .’ye yükseltilir. Karyolanın ayaklarının altına 
konacak ahşap takozlar ve  d iğer parçalar bir m arangoz tarafından 
hem en yapılabilir. Karyolanın ayak ucu bir baston kadar (takriben 
70 cm .) yüksekse buna dayanarak doğrulm ak veya  ayakta dur
m ak mümkündür.

Yatakların dış duvar tarafına ve pencere yanma konması doğru değil
dir. Soğuğa ve hava 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.

Som ya
Som yanın baş ve  ayakucunda 

istenen yüksekliğe kaldırılabilmesi 
bir yandan belli rahatlıklar için 
önemlidir, diğer yandan dolaşım  
bozukluğunda, damar rahatsızlıkla
rında faydalı olabilir. Yatakta bu 
açıların değiştirilmesi elektrikle de 
yapılabilir. Her sağlam  yatak ç e r 
çevesine özel imal edilm iş s o m ya 
lar sonradan takılabilir. Buna u y 
gun şilteyi de seçm ek mümkündür.



Küçük dolap
T e le fo n , ra d yo , k itap , g a ze te , ilaç , b a rda k  vs . iç in  n o rm a l 

k o m o d in  kü çü k  kalır. Ç e k m e c e li  v e  a ç ık  raflı dah a  b ü yü k  bir 
m o b ily a  bu g e re k li e şyan ın  u laş ılab ilir  y e rd e  bu lu n d u ru lm a
sını sağlar.

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 m evcutları değiştirm ek gerekir.

•  Ç ekm eceler çekildiklerinde d ı
şarı düşm em elid irler. 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 
m obilya akşam ı satan m ağazalarda 
bulunabilir.

•  Göz ve  diz hizaları arasındaki 
alanda bulunan kullanma, saklama 
bölümleri rahat ulaşılan ve  kolay g ö 
rülen yerlerdir. Buralarda çok  kulla
nılan şeyler bulundurulur. İnsan hiç 
kullanmadığı veya  çok  az kullandığı 
eşya veya  m alzem eyi de sak lam 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 engellenmem elidir.

•  Masa, sandalye ve  yatak ayak la
rı altına konacak yükseltm e elem an la
rı piyasadan bulunabilir. Buna mukabil 
fazla uzun olan ayakları da kesm ek 
mümkündür.

•  Köşe koltukları gereken hareket 
rahatlığına imkan verm edik lerinden  
uygun değildir.

•  ü ç  kişilik kanapeler, ortada otu
ran birisi için dayanıp doğrulmasına 
yardım cı olacak kol dayanm a yeri bu
lunmadığından, genellikle rahat sayıl
mazlar. Yalnız bu kanape ziyaretçi için
se veya  yaşlının öğ le  uykusu için g e 
rekli tasarım özelliklerine sahipse pra

tik sayılabilir.
•  Yatağın 

başucuna kona
cak  bir d eve  
boynu lam ba 
yer kaplam adan
istenen noktaya ışık verir.

•  Elbise askı çubuklarının yaşlılarca ra 
hat ulaşılabilecek bir yükseklikte olm ası g e 
rekir.

Banyo ve------------ oR_________

tuvalet

1950’lerde ve daha sonra inşa 
edilen konutlarda banyo hacm i g e 
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 halletm ek için dışarı açılan kapılan gerekir veya  sürme 
kapılar düzenlenir. Tekerlekli koltuk kullananlar için kapıların g e 
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 tem izlenebilen, sıcak ve  ıslakken de kaygan olm ayan bir 

zem in m alzem esi istenir. Kaygan ve soğuk m evcut zem ini yaşlıla 
ra nispeten uygun bir hale getirm ek için kauçuk veya  plastik m a l
zem e basit bir çözüm  olabilir.

Elektrik tesisatı, Prizler
Bir banyoyu modern hale getirmek için yeterli sayıda priz gerekir:
♦  Traş makinesi, diş fırçası, saç kurutma m akinesi için ayna y a 

nında,
♦  S ıcak su cihazı, duyarlı karışım bataryası için lavabo altında,
♦  Koku em m e cihazı, bide tesisatı, ısıtılabilen klozet kapağı için 

tuvalette,
♦  İlave ısıtma cihazlarında, (önceden program layıp banyoyu 

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

Hareketlerin zorlaşması, görm e ve  dolaşımın bozulması gibi s e 
beplerle yaşlı insanların küveti kullanması zordur. Küvetlere yar
dımcı araçlar ve  tutunma kolları 
konm am ışsa yaşlı bunları pek kul
lanamaz.

Tutunma kolları
Doğru seçilm iş ve  iyi düzenlen

m işlerse tutunma kolları küvet, duş 
ve  tuvalette güven liği artırırlar. Bu 
kolları ıslak eller kaym adan tuta- 
bilmelidir. Sıcak m alzem eden ve



kolay tem izlenebilir olmalıdırlar. Önem li olan bir husus da k u vve 
tin tutunma kollarına dik gelmesidir. Eğik çubuklardan el kayabilir.

Küvet
Bu kenarlara oturmak mümkün oldu

ğundan geniş kenarlı küvetlere (d iya go 
nal veya  vücut şekilli) girip çıkm ak daha 
kolaydır.

Eski küvet yaşlıya uygun olmayabilir.
Fakat küvet değiştirm ek oldukça külfet
lidir. M evcut dar küvet kenarlarına dik 
olarak konan sağlam  ve kaygan o lm a
yan bir oturak veya  alçak iskem le fayda 
lı yardımcılardır.

Banyo kenarına ve  döşem eye  b a ğ 
lanmış tutunma elemanları da tercih ed i
lir. Küvetin zemini döşem eden yüksekse 
önündeki bir basam ak küvete girip ç ık 
m ada yardım cı olur. Küvetin uzun kena
rı önünde bulunan ve  tavandan d öşem e
ye kadar uzanan bir yuvarlak boru sağ 
lam bir tutunma elemanıdır. Bu boru, 
yaşlıya yardım  edecek  bir diğer insanın 
hareketleri engellenm esin diye ortaya 
değil, küvetin ayak tarafına doğru konur.

Küvete tırmanma kolları tutunma ko l
ları ile birlikte kullanılırsa hem  girip ç ık 
mak, hem  oturup kalkm ak kolay olur.

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

Küvet için kaldırıcı
Küvete yerleştirilm iş kaldırıcı, ban

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



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

Duş
Yardımsız olarak küvete 

girip çıkmaları mümkün o l
m ayan bazı yaşlılar vücut te 
mizliklerini ancak duşta ger- 
çekleştirebilm ektedirler (A y 
rıca duşta yıkanırken küvet- 
tekinden daha az enerji har
canır). Duş yeri daha sonra
dan da düzenlenebilir.

Kaygan  olm ayan tabanlı 
ve  banyo döşem esinin d eva 
m ı olan veya  çok  az yüksek
te olan bir duş yaşlılar için 
uygundur.

Genellikle bir veya  iki tu
tunma kolu duşa girip Çık
m ak için yeterlidir. Ağır sa
katlıklarda özel tutunma ko l
ları gerekir. Bir oturma yeri 
duşta yararlı olur, bazen de mutlaka gerekir.

Duvara tespit edilm iş ve  yukarı kaldırılabilen plastik bir oturma 
yeri veya  yeterli alan varsa sağlam  duran bir arkalıksız iskem le 
pratik çözümlerdir.

A yak  taburesi de birçok yaşlının duş yapmasını kolaylaştırm ak
tadır. Duş hortumu hem  duvardaki bir yuvaya asılarak hem  de e l
de, istendiği gibi kullanılabilmelidir. Özel bazı duş hortumlarında 
suyun çıkış şiddeti ayarlanabilmektedir.



Lavabo
Lavabo duvara öyle sağlam  bağlanm ış 

olmalıdır ki, üzerine abanılabilsin. L a va 
boda yıkanm ak ve  taranmak yaşlı insan
da daha uzun sürdüğünden bu eylem leri 
oturarak yapm ası tercih edilebilir. Bu du
rumda lavabo 85-90 cm .’den daha aşağ ı
ya, en iyisi 68-70 cm. arasına yeşleştiril- 
melidir. Lavabonun altına bacağın g ireb il
m esi de sağlanmalıdır. Lavabonun çık ışı
nı arkaya doğru bağlayan özel parçalar 
p iyasada  m evcuttur. L avab o  vücuda 
uyan bir şekle sahip olmalıdır. Önde düz 
veya  hafif içeri girintili... Derinliği v e  bü
yüklüğü öy le  seçilm elidir ki, insan k o lla 
rını burada yıkayabilsin.

Ayna
Ayna mümkün olduğu kadar aşağı inmeli veya  üst kenarı öne 

çekilerek eğim li hale getirilebilmelidir. Aynanın üstten öne sarkm a
sını sağlayan m ekanizm alar piyasada mevcuttur. Sonradan da ila
ve  edilm eleri mümkündür. Aynı şekilde aynalı tarafları eğik  hale 
getirilebilen aynalı dolaplar da piyasada mevcuttur.

Yüksekliği ayarlanabilen özel çam aşır yıkam a m asalarında 
ayakta veya  oturarak çalışm ak mümkündür.

Bugün kullanılması kolay birçok armatür yanında yaşlıların ih
tiyaçlarına uygun olanlarını da bulabiliyoruz.

Seçm em iz mümkünse tek elle ayarlanabilenleri tercih etm eliyiz. 
Tek bir kolla hem  su akış hızını hem  de sıcaklık derecesin i bunlar
da ayarlayabilm em iz mümkün olabilmektedir. K o lay  kullanılma 
özelliği yanında daha uzun bir kol da takılabilene imkanı bu karışım  
bataryasını yaşlılara uygun donanm a sınıfına sokar.



Temasla harekete geçen karışım bataryaları da uygun fiyatla satıl
maktadır. Bunlar bilhassa romatizma ve gut hastalığına duçar olmuş- 
larca kullanılmaktadır. Bu armatürlerde su, el duyarlı noktaya yaklaş
tırıldığında akmaya başlamakta ve kullanıldıkça akmaya devam et
mektedir. Lavabonun tamamen doldurulması gerektiğinde de sürekli 
akış mekanizması harekete geçirilebilir. Sıcaklık derecesi istendiği g i
bi ayarlanabilir. Termostatik olarak çalışan karışım bataryalarında is
tenen su sıcaklığı bir veya birkaç noktadan alınmak üzere ayarlanabi
lir. Böylece haşlanmaların önüne geçilmiş olur. Basit bir armatür akış 
için yeterlidir. Merkezi sıcak su temini mevcut değilse, termostatlı da 
olabilen sıcak su hâzinesi ve anında ısıtıcı doğrudan suyun alınacağı 
noktaya bağlanabilir.

Klozet ve Bide
Bizde düz tabanlı yıkam alı klozetler y a y 

gındır. Burada pislik lekeleri ve  kokudan pek 
kurtulunamaz. Fakat dışkı kolay kontrol ed i
lebilir. Derin yıkamalı ve  em m eli klozetler ise 
daha sağlığa uygundur. Suyun tabandan sıç
raması rahatsız edici olm akla birlikte buraya 
serilecek bir iki tabaka tuvalet kağıdı sorunu 
halledebilir. Bu tür klozetlerde insan dışkısı
nın kontrolü pek mümkün olmaz.

Ayaklı klozet en çok  rastlanandır. Am a, 
duvara asılan konsol klozetlerin istenilen 
yüksekliğe kurulma avantajları vardır (K a l
çalarında özür bulunanlar, tekerlekli koltuk
lular için vs .). İlaveten bunların altındaki z e 
min de kolay temizlenebilir.

Bacak kireçlenm elerinde ve  kalça arıza- 
larmda normal klozet ve  bide yüksekliği 
olan 42 cm. az gelmektedir. Bunu birkaç şe 
kilde yükseltebiliriz:

■  6-10 cm. yüksekliğinde klozet ve  b ide
ye uyan bir porselen tabanla,

■  Özel ahşap bir tabanla. Burada çıkış 
bağlantısı uzatılmalı ve  klozet ahşap ayağı 
geçen  bir bağlantı ile zem ine bağlanmalıdır.

■  Klozetin üstüne konan ilave parçalarla. 
Bunlar p iyasada istenen yüksekliğe göre 
mevcuttur.



■  Klozetin daha yüksek bir başka 
k lozetle değiştirilmesiyle.

Dayanma ve tutunma kollan duvara 
veya döşem eye vidalanırlar ve oturup 
kalkmada çok fayda sağlarlar (Sağ veya 
sol elini kullananlara uygun çözümleri dü
şünmeliyiz). Kol koyma yerlerinin yüksek
liği ayarlanabilen dayanma çerçeveleri her 
klozetin üstüne konabilir. Yalnız bunların 
devrilmeyecek şekilde düzenlenmesi gere
kir. Tuvalet kağıdı kullanıcının elden geldi
ğince önünde olmalıdır.

Bide eski evlerde yoktur. Rahatlık için ve 
ya sağlıkla ilgili sebeplerden insan bu kolay
lığı evine almak istiyorsa piyasada klozet ve 
bidenin birlikte düzenlendiği modeller vardır.
Yahut ilave kenar olarak mevcuttur. Bunlar
da sıcak su duşu ve sıcak havalı kurutma te
min edilmiştir.

Plastikten bide leğenleri klozete uyacak 
şekilde, ama akış deliği bulunmaksızın, sıhhi 
tesisat mağazalarında satılmaktadır.

Banyo ve tuvalet için öneriler

★  Banyoda yeterli sayıda askı ve  raf bulunmalıdır.
★  Oturm a imkanı m uhakkak bulunmalıdır (Sanda lye  v e ya  

oturak 45 cm . kadar yüksek lik te). Duvara takılm ış katlanabilir bir 
oturma yeri veya  sağlam  bir tuvalet kapağı da bunu sağlayabilir.

★  Banyo ve  duş kaygan  olm am alıdır. K aym ayı en ge llem ek  
için çeşitli ürünler vardır. Em ici çukurlukları olan plastikten hasır 
veya  paspaslar, küvetin önünde ve  içinde kaym ayı önler. Plastik 
yapıştırıcılar ucuz sayılır, am a iyi bir çözüm  olmazlar.

★  Duş perdesi hava cereyanından ve  su sıçram asından korur. 
Ara lığ ı iy ice  kapayab ilm ek için alt kenara kurşun bir şerit g e ç ir 
m ek  pratik olur. Perde ve  tavan arasına yeterli m esa fe  bırakılır ki, 
su buharı çıkabilsin. Bu husus duşun etrafı ve  sürm e kapılar için 
de geçerlidir.

★  Saçlar genellik le lavaboda yıkanıyorsa süzgeç tipi arm atür 
(m utfak armatürü) kullanmak yararlıdır.



★  Lavabonun yanına m onte edilen dayanm a kolu havlu asm a
ya da yarar. .

★  Duvara dayalı durup mafsallarla öne çekilebilen bir ayna, yüz 
m uayenesi için pratik olur.

★  K lozet sifonunun suyu, geniş bir yüzeyi olan düğm eyle hare
kete geçirilmelidir. Kullanıcının hareketleri kısıtlı ise duvarda veya  
döşem ede bulunan bir düğm e veya  kaldıraç m ekanizm ası ile de si
fonun suyu çekilebilir.

★  Vücuda uygun ve sıcaklık hissi veren klozet oturma yüzeyi 
m alzem esi (Duroplast ve  tam döşem e kaplam alı) bilhassa uzun 
otrmalarda önemlidir. Jsıtılabilen klozet oturma yerleri piyasada 
mevcuttur. Ayrıca, koyun postu ve keçe şeklinde örtü yüzeyleri de 
bulunmaktadır.

★  Klozetin içindeki havayı em en 
bir tesisat tavsiye edjlir. Priz yeri 
m evcutsa bu tesisat sonradan da ta 
kılabilir. B öy lece  hava dışarı atılabilir.

M utfak
Mutfak düzenlenirken ve donanımı 

konurken yaşlılık ve gücün azaldığı 
zamanlar da düşünülmelidir. Mutfakta
ki işler mümkün olduğunca fazla güç 
harcamadan 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
Zem inde plastik, kauçuk, verniklenm iş mantar özellikli döşem e 

m alzem esi uygun olabilir. Hem adımların basıncı altında elastiktir
ler, hem  de sıcak malzemedirler.

Elektrik tesisatı, Aydınlatma
Genel aydınlatmaya ek olarak çalışma yerleri kamaşma 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 y a 
nında bulunan prizler de el aletleri için gereklidir (Karıştırıcı vs. için).

Havalandırma
Pişm e sırasında m eydana gelen  nem  ve  koku pencereden h a va 

landırarak giderilem iyorsa, ocak  üzerine bir davlum baz tesis ed il
m esi tavsiye edilir. Kiralık dairelerde bu m uhtem elen havalandırm a 
kanalından olur. O cağın  üzerindeki bir nem  filtresi yalnızca d eğ işti
rilebilir filtre ile kokuyu alır.

Çalışma yerleri
Gıdanın hazırlanması, yem eğin pişirilmesi, yıkama, y iyecek  ve 

aletlerin depolanması gibi süreçlerin ahenkli bir şekilde devam  ettiri- 
lebilmeleri, rahat uygulanabilmeleri gerekir. Mutfakta yapılacak d eğ i
şiklikler varsa, ilk planda bu işleyiş ahengi düşünülmelidir. O cak ve



bulaşık çukuru arasında 60-90 cm. genişliğinde bir esas çalışma 
düzlemi hazırlanacaktır. Ocağın yanında, sıcak tencereleri gerekti
ğinde koym ak için en az 25 cm. genişliğinde bir ilave yer lazımdır. 
Eski evlerdeki mutfaklar biçimsiz düzenlenmişse, mutfak m obilya la
rı ve  aletlerini insanın enerjisini boşa harcatm ayacak 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 m obilya 
yerleştirilirse insan daha rahat ve  oturarak da iş yapabilir.

Çalışma yüksekliği

SU S
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
sek liğ i ayarlanabilen  sanda lye ler 
mevcuttur. Burada bir ayak dayam a 
yeri de gereklidir.



üzanılabilen alan
Çalışılacak aletler ve  gıda m addele

ri, kullanılacakları yerden uzanılabile- 
cek  noktalarda ve kolay görü lecek şe 
kilde bulunmalı veya  aşılmalıdırlar.

Özel mutfaklar
Yaşlı insanlar için özel olarak düzen

lenmiş mutfaklar piyasada esas fikir 
olarak tekerlekli koltuğa göre düzen
lenmişlerdir. Bu özel tasarımlar da pa
halıdır. Bilgi için bu konudaki uzman 
firmalara başvurulabilir.

Soğutm a cihazları
İçi daha rahat görülebilsin ve  eğ il

m eden ulaşılabilsin diye buzdolabı yük
seğe  konmalıdır. Yaşlı insanlar buzdola
bını yeni alacaklarsa bunu çok  küçük 
seçmesinler. Çünkü, yaşlı insanlar d ı
şarı fazla çıkm am ak için y iyecek  m ad
delerini çok  miktarda depolam ak iste
yebilirler. Yaşlının evine yem ek  dışarı
dan bir hizmet kuruluşu tarafından haf
tada bir veya  iki defa geteriliyorsa derin 
donduruculu buzdolabı gerekli olabilir. 
Soğutucu cihazlar yükseğe konulamı- 
yorsa ga f veya  çekm eceleri teleskobik 
raylar üzerinde gidip gelen  bir tezgahal- 
tı cihaz da yeterli olabilir.

Fırın
Fırın sık kullanılıyorsa en uygun ça 

lışma ve gözle izlenebilme yüksekliğine 
konulmalıdır. Konuttaki insan sayısı bir 
veya  iki ise, normal fırın ve  m ikrodalga 
fırının birlikte olduğu bir cihaz veya  ila
ve  bir m ikrodalga fırını satın alm ak dü
şünülebilir. Bu şüphesiz m addi im kan
larla ilgili bir husustur.



Mikrodalga cihazı
Bir m ikrodalga cihazı ile eritme, ısıtma ve 

dikkatlice pişirme gibi işlem leri yapab iliyo
ruz. Masa üstünde, içeri gömülü ve  asılı du
ran cihazlar mevcuttur. En iyisi göz yüksek
liğinde olm ası veya  tezgah üstündeki do lap 
ların altına m onte edilmesidir.

Cam-Seramik pişirme yüzeyi
Elektrikli ocaklarda cam -seram ik pişirme yüzeyi tercih edilir. 

Bakım ı ve  tem izlenm esi kolaydır. Tencereler, tavalar bunun üzerin
de öteye beriye çekilebilirler ve  kaldırılmaları gerekm ez. Bir s ıcak
lık göstergesi ile bu yüzeyin ilave bir çalışm a yeri olarak kullanılıp 
kullanılamayacağını, yani yeteri kadar soğuyup soğum adığını an
layabiliriz. Bu bilhassa çok  küçük mutfaklarda önemlidir.

•  Çalışma yüzeyi ile tezgah üstü dolabının altı arasındaki mesafe normalde 
50 cm. kadardır. Bu mesafe 40 cm.’ye düşülebilir. Böylece raflara kolay uzanılır.

•  Rafların kaim 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.
•  Yer azlığında; bir bulaşık çukuru, akış deliği bulunan bir süzülme bölümü 

ve bir artık kabına sahip eviye pratiktir.
•  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.

•  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.

Mutfak için öneriler



ACİL ÇAĞRI VE 
İLETİŞİM SİSTEMLERİ





ACİL ÇAĞRI VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ
Ev-Acil Çağrı Hizm eti

E v d e  m e y d a n a  g e le b i le c e k  a c il du rum lar iç in  “ E v  A c i l  Ç a ğ r ı H iz m e t i” 
ge liştir ilm iştir . Bu  s is tem  te le fo n u n  k u lla n ılm a d ığ ı du ru m la r iç in  d ü şü n ü l
m üştür. B irk a ç  s a n iy e  iç in d e  s o s y a l y a rd ım  ku ru lu ş ların ın  ac il ç a ğ r ı  s a n t
ra lle r in e  b a ğ lan ılab ilir ,

T e le fo n a  ila v e  b ir c ih a z  v e  b o y n a  asılı v e y a  c e p te  taş ın ab ilen  k ü çü k  bir 
ac il y a rd ım  ça ğ r ı c ih a z ı bu iş iç in  g e rek m ek ted ir . E v d e  v e y a  e tra fın d a  (1 2 0  
m . u zağa  k a d a r ) ik en  bir m ek a n izm a  ç ek ile re k  v e y a  bir tuşa b a s ıla ra k  ac il 
ya rd ım  m e rk e z in e  ulaşılır. T e le fo n  o lm ak s ız ın  b ir k on u şm a  b ağ lan tıs ı kurulur, 
M e rk ezd ek i gö rev lile r , b ö lg e le r in d ek i insanları tan ıyan  te c rü b e li e lem an la rd ır . 
Bu seb ep ten  a ra ya n  k işi k o n u şa m ıy a ca k  du ru m da  b i ie 'o ls a  bu g ö r e v l i le r  
k en d is in e  y a rd ım c ı o lu nm asın ı sa ğ la yacak la rd ır , M e rk e zd e  yaş lı in san la  ilgili; 
sa ğ lık  durum u, dok toru n u n  ad res i, yak ın ların ın  is im leri v e  ad res le r i, k o m 
şuları v e  e v in  ik in c i anah tarın ın  k im d e  bu lunduğu  g ib i b ilg ilerin  ta m a m ı m e v 
cuttur. Bu s item  v a s ıta s ıy la  g ü ven lik  v e  e sen lik  s a ğ la n m ış , k o rk u la r  g id e r i l
m iş  olur. S is tem e  katılan ; esk i m a h a lles i v e y a  m u h itin de , esk i e v in d e  ç o k  
daha  uzun süre k a lab ilm es in in  m ü m kü n  h a le  g e in T s  r ¡duğunu  a n la r ,S is tem in  
m asra fı, n o rm a l te le fo n  ü cre tle r in e  ila ve  o la ra k  3 0 - 1 0 0 'M ark  a ra s ın d a d ır  

(M e rk e z e  g ö re  d e ğ iş eb ilir ),  T e le fo n a  katılan  ila v e  c ih a z  v e  kü çü k  a c il y a rd ım  ça ğ r : a ieti k ira lam a  ile  d e  e ld e  
ed ileb ilir, G e rek irs e  s o s ya l ya rd ım  kurum u v e  h ay ır  kuru luşlarından  m a d d i ya rd ım  alınabilir. A lm a n y a  p o s ta  İd a re 
si v e  ilg ili kuru luşlar is tenen  b ilg iy i v e rm ek ted iir .

İHTİYAÇ HALİNDEKİ AKIŞ ŞEMASI

KATILIMCI İDARE

Acil durum
▼

Çağrı tuşunun 
kullanılması

▼
Otomatik olarak 

merkezin aranması
----- --------

Sözlü bağlantı

çağrı yapanın 
işareti

Telefon kullanmadan 
konuşma

. ^ ---------------------------------------------------►  ...

■ Acil durumun anlaşılması
■ Telefonla danışma

Merkezden idare 
edilen sözlü temaslar

8  Katılımcının sakinleştirilmesi



Ev Bilgi İletim  Sistemi
Bu sistem de bir evde m evcut elektrik tesisatından faydalanılır. 

Bu tesisatla telefon, kapı zili sesleri ile akustik ve  optik sinyal ses 
leri aktarılmaktadır. Bir alıcı ve  bir veric iye muhakkak ihtiyaç va r
dır. Akustik sinyali alan verici bunu radyo dalgasına çevirm ektedir. 
Bu radyo sinyali normal priz üzerinden ve  m evcut elektrik hatların
dan geçerek  alıcıya taşınır. A lıcı da bu radyo sinyalini akustik veya  
optik sinyal haline getirir. Mevcut hatlar kullanıldığından ilave 
tesisat gerekm em ektedir. El iletişim sisteminin cihazları, yalnız 
prize ihtiyaç duyduklarından, her m ahalde m evcut prize takılıp 
kullanılabilirler, ilave cihazların satın alınması ile sistem daha da 
geliştirilebilir. Ağır işiten insanlar için de ışıklarla sinyalin nereden 
geldiğini belirtebiliriz. Yani m esela, televizyon seyredilirken kapı 
mı, telefon mu çalmıştır; bunu ışıkla gösterm ek mümkündür. Aynı 
şekilde bir duman oluşması da bir aletle duyurulabilir. Elektrikli ve  
elktronik aletler satan m ağzalardan bilgi almak mümkündür.

Telefon ve İlave Cihazlar
Posta ve  telefon idaresi ile uzman firmalar çeşitli cihazları yaşlı 

insanların hizmetine sunmaktadırlar:
•  Zor görebilenler için büyük tuşlu ve  kolay görülebilir rakam 

ları olan telefon cihazları
•  Büyük düğm e ve  rakamların dışında bazı isim lere ayrılm ış 

tuşları da bulunan özel modeller. Yedi çeşitli grubu aramak m üm 
kün. M esela doktor, yardımcı, akraba gibi...

•  Hafıza tuşu son çevrilen numaranın otom atik olarak devam lı 
aranmasını sağlar.

•  Ah ize için m evcut askı veya  çerçeveler ellerin serbest ka l
masını sağlar.

•  Telefon tutma yerinde bulunan güçlendirici tuşu ile işitme 
cihazına sahip şahıslar için elektrom anyetik dalgalar bu cihaza 
ulaştırılabilir.

•  İkinci bir alıcı ile başka bir şahıs da telefon konuşmasını d in
leyebilir.

•  Elektronik 3-Ton çağrısı veya  görsel işaretler ağır işitenler 
için uygun telefon çağrılarıdır.

•  Telefon çağrı göndericisi, evin içindeki her prize takılabilir.
•  Tuşuna basılarak tekrar araması sağlanabilen kablosuz te le 

fon (Evin içinde 100 m., açık havada 200 m. uzaklığa kadar).
•  Kendisine beşe kadar bağlantı yapılabilen aile telefonu (K od



çağrısı ile m esela, akraba çağrılabilir veya  evin kapısının açılm ası 
sağlanabilir).

#  Çevre kumanda aleti. İlave bir alet. Belli bir doğrultuda işaret 
ve  darbe şeklinde uyarılar yollar (Kapıyı, radyoyu, televizyonu, 
ışığı açıp kapam ak için).

Teleteks, Ekran M etinleri
Ekran metinleri (teleteks yayın ları) önümüzdeki yıllarda yaşlılar 

için telefon kadar büyük önem  kazanacaklardır.
Teleteks yayınları için en basit olarak teleteks yayınlarına u y 

gun uzaktan kumandalı bir renkli televizyonla bir telefon bağlantısı 
gerekir, kablo ve  anten bağlantısı lazım değildir, televizyon  ekranı 
yalnızca m evcut yazıların çıkm ası için kullanılmaktadır. Posta 
idaresi, telefon ve  televizyonu birbirine bağlayan bir birleşm e 
kutusu yerleştirir. Teletekse bağlanan diğer insanlarla iletişimin 
sağlanm ası için, yazı m akinesine benzeyen ve  üzerinde sayılar ve  
harfler bulunan bir ilave cihaz gerekmektedir.

Bir kereye mahsus bağlantı harcı, aylık kira ve  bazı ilgili v e r 
giler, toplam  harcamaları teşkil eder.

Teleteks çok çeşitli bilgilenme ve eğlenme imkanları sağlayabilir.
-S iyaset, ekonom i, spor, kültür, bilim, hava raporu, lotto, 

faaliyetlerin programları, tren-vapur-otobüs seferleri üzerine gü n 
cel v e  genel bilgiler.

-Bankalarla ilgili işlemler: Yatırma, hesap öğrenm e vs.
“ Seyahatler için yer ayırtma, bilgi alma.
-ürünler hakkında bilgi edinme, eşya satın alma, sipariş verm e.
-Televizyon la  öğrenim , m eslek  ilerletme.
-Oyunlar.
-Partilerden, derneklerden, örgütlerden mahalli bilgiler. Bu diyalog 

imkanı ile bir yaşlılar kulübü veya başka türlü bir kulüp kurmak.
-D iğer teleteks üyeleri ile iletişim, diyalog.
-Teleteks sistemine katılanlarla ilgili şahsi bilgilerin toplanm ası 

ve  gerekli yerlere ulaştırılması.

Teleteks alanındaki ve benzer sistemlerdeki gelişmeler çok hızlı o l
maktadır. Gelecekte çok daha büyük buluş ve imkanlar da söz konusudur.
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•  •

YÖNETİM k ü r ü l ü
(1993-1995)

İkinci Başkan 
Ömer ALTUNTAŞ

Hal.İlis.Sekreteri 
Doğan OZDEMİR

Üye
Makbule ÖLÇEN

Genel Başkan 
A.Faruk ÖZTİMUR

Genel Sekreter 
Orhan GÖKÇE

Uye
Necati ADIBELLİ

Üye 
Mutlu YILDIZ

Mali Sekreter 
Fikret TARTAR

Uye
İbrahimYILDIRIMER

Üye
Gündüz TURAN

•-’SP'

Teşki.Sekreteri 
Fikret GÖKÇE

Üye
Gürhan ORHAN

Üye
Ramazan KAYMAZ




