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ÖNSÖZ
"Acıların anahtarıyla
açılır sevincin kapıları"
Hint'ten bir söz...

Tekerlekli koltukta yaşayan insanlarla ilgili bir mimarlık kıla
vuzu hazırlamaya çalıştık. Kısa sürede bitirilmesi bir bakıma
gerekmiş plan bu kitap daha çok bir derlemedir ama uzun bir hayat
tecrübesine bağlı olarak bazı yeni düşünceleri ihtiva ediyor da
labilir.
Hayatın daha kolay ve asıl önemlisi daha güzel yaşanabilmesi
için sosyal planda ortaya konan gayretler, inşa edilmiş çevre
şartlarının tamamen maddi yapısındaki elverişlilikle birlikte
yürür.
Ülkemizde çok daha önce başlatılması gereken bir takım anlayış
ların eksikliği genel olarak sakatlar ve yaşlıların hayatlarını
daha zahmetli olarak sürdürebilmelerine yol açarken, bunu biraz
t

da şu anda toplum olarak içinde bulunduğumuz, vurdumduymazlık
haline ve yaşama estetiğinden yoksunluğa bağlamamız mümkün gözük
mektedir. Yaşamanın türlü düzlem ve alanlarındaki insani değerler
seviyelerinin birbirinden çok farklı olamayacağı sosyal bir ger
çektir.
Öte yandan önemli olan bir takım maddi bilgilerin yasak savmak
kabilinden ortaya konması değil, bunların somut sonuçları görüle
cek şekilde samimiyetle hayata aktarılmasıdır.
Temennim bu mütevazi eserin Türkiye'deki sakatların hayatlarında,
yalnızca.birkaç•dikkati harekete geçirebilerek de olsa, belli
olumlu adımların atılması için naçizane bir fayda teşkil etmesi
dir.
ARALIK 1986, ORTAKÖY
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EN ÖNEMLİSİ, YİNE KELİME 1

■

■

ı
"Öyle seveceksin kelimeleri ki
sana yetecekler."
C.Meriç

Türkçemizin ihmal edilmişliği hergün yaşadığımız bir olay. Ele
aldığımız konu için de bu böyle gibi. Bir takım kelimeler arasın
da, hangisini" hangi durum için kullanmamız gerektiği hususunda
yine tereddüde düşüyoruz, önce genel olarak bedensel bir eksik
liği, kusuru, anormalliği olan insana "sakat" diyoruz. îma bu
kelime, İngilizce ve Almanca'da olanın tersine, psikolojik veya
ruhsal anormalliği olan insanlar için de kullanılmıyor. Batı dil
lerinin söz mantığı ve kullanılmaları ile ilgili alışkanlıklar,
elbette ki farklı.olduğundan bir karışıklık kaçınılmaz oluyor.
Çünkü bu alandaki ilk çalışmaları da onlar yaptığından önce onla
ra gidip sonra geri geliyoruz ve aynı şeyleri «ifade için aynı
kelimelere ihtiyacımız oluyor. Ve dilimizin özelliklerine aykırı
durumlar da çıkabiliyor ortaya. Mesela, şu "İşitme Engelli" veya
"Görme Engelli" ifadeleri çok tabii değil. 110 m engelli ve işit
me engelli... Burada "Görme özürlü", "işitme özürlü" şeklindeki
ifadeler daha yerinde. Ancak, "özürlü" kelimesi de tam bir fonk
siyon kaybıyla ilgili değil. Yani kısmi bir iletişim eksikliği
söz konusu gibi.
Çok kullandığımız bir söz de "Geri zekSlı" dır. Bir tıp adamı da
bu kelimeyi kullanabiliyor, insanlar da birbirlerine günlük hayat
ta gerçek anlamında olmadığını bile bile böyle hitabedebiliyorlar
Dolayısı ile biraz deforme olmuş bir hali var bu tabirin. Bunu
halk argosuna ait bir kelime saymayı tercih ederek "Zekaca özür.
t
lüler" ifadesini daha net bularak kullanmak istiyoruz.
Türkçede sakat denince "Hareket Engelli" bir insan akla geliyor,
"işitme Eng'ellİ" ve "Görme Engelli"nin aksine "Hareket Engelli"
daha tabii duruyor. Sebebi de- olsa olsa engelin hareketle ilqi]
.bir kelime olması ve bu ikisinin bir arada barınabilmesi. I :

-2yine de "Hareket Engelli" yerine "Sakat" kelimesini tercih ede
ceğiz .
Ne olursa olsun, bu konuda da ilerlerken; net ve belirleyici,
terim ve tariflere ihtiyacımız olduğunu hissediyoruz. Düşünceye
denk düşen berrak anlatım için dilin kendi üretim gücünü kullan
mak gerekiyor. Burada şahsi yaklaşımlarımız ve kelime seçme alış
kanlıklarımıza, bu karmaşıklıktan kurtulmak için bağlı kalmaya
mecbur oluyoruz. Çünkü neticede insan her kitabı önce kendisiyle,
kendisi için yazıyor.
Öte yandan, İngilizce gibi üzerinde çok- işlenilmiş ve yaygın
kullanılan bir dilde de, "İnsanin içinde bulunduğu bir hayat
durumu" olarak sakatlığın karşılığı olabilecek kelimeler düşün
ceyle bir ahenk kuracak mahiyette değil. Mesela, "Hareket Engel
li" nin karşılığı olan kelime var. Sakatlıkla engellenmek arasın
da bağlantı hemen kurulamıyor. "Engellenmek" hayatın size sarılıp
bırakmaması olmuyor mu? Yahut çok bilinçli bir karşı harekete
maruz kalma değil mi? Oysa sakatlık evrende her zaman yaşanabilen,
doğal bir "hâl" görünümünde.
Batı dillerindeki sakatlıkla ilgili kelimelerin bir kısmı da
"Güçsüz , eli-kolu bağlı kalma; muktedir olamama, öyle bırakılma"
kavramına bağlı olanlar ki, yine hayatın öz nabzını yakalayamayanbir anlam getiriyor düşüncenin önüne.
Belki Türkçemizdeki "sakatlanmak, sakatlamak" kökünden gelen
"sakat" daha bağımsız ve hakikatini daha valin ve net anlatabilen
bir kelime. Sakat, sürekli olarak belli olağandışı, acılı veya
zahmet verici bir durumda bulunmaya mecbur olan (mecbur edilen
değil) insana, canlıya verdiğimiz isim. Türkçede "sakat"; hayat
serüvenini sürdürürken bir şeylerin değişmesi, vokolması veya
ortaya çıkmasıyla insanın bir başka yaşama tarzına geçtiğini
anlatıyor. Ortada bir kasıt yoktur. Engellenme, itilme söz
konusu değildir. Köşeyi döndüğünüzde orada mevcut olan şeyi siz
bulmuş bulunuyorsunuz. Yeni bir konum kazanmaktır sakatlık. Çev
remizde suçlu aramıyoruz, üstelik sakatlığın insan ya da canlı
hayatında yer alıyor oluşu, her bireyin (hatta her atomun) diğer-

-3lerine benzemez bir kader çizgisi veya ağı olduğunun ispatıdır.
"Allah hiçbir tecellisini tekrar etmez" denmiştir. Böyle bir kav
rayışla sağlam-sakat şeklinde bir ayırım da ortadan kalkmaktadır.
ı
.•
Bu kitapta esas olarak "Tekerlekli Koltukta Yaşayan Sakatlar" la
ilgili bilgiler yer alıyor. Kullanılacak terimler, "Tekerlekli
Koltuk", "Tekerlekli Koltuk Sâkatı" olduğu gibi bazan yalnızca
"Koltuk" ve "Sakat" da olabilir.

i

I

i

/
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TEKERLEKLİ KOLTUĞUN KİMLİĞİ
İnsanlarda bulunabilecek sakatlık, anormallik ve eksiklikleri
üç ana grupta topluyoruz:
1) Bedensel, 2) Duyusal, 3) Ruhsal-Zihinsel.
Bunların ikisi,veya üçü de aynı insanda bulunabilir. Bizim ele
alacaklarımız bedensel olanlar ve bunların da daha çok tekerlek1
li koltuk gerektirecek kadar ağır olanları.
Çevremizde "normal insan hareketliliği" içinde insanlardan başka;
birtakım yardımcı cihazlar kullanan, tekerlekli araçlarla ver
değiştiren insanlara da rastlıyoruz. Bedenlerinin mevcut haliyle,
hayatın onlarsız olamayacağı bazı hareketleri yapamayan "sakat"
dediğimiz bu ikinci sınıftaki insanların bir bölümü için "înşa
Edilmiş Çevre"yi bir değişikliğe uğratmaya gerek bulunmayabilir.
Bunların sakatlıkları hafiftir ve basit bir cihazla eksik kalmış
hareketliliklerini tamamlayabilirler; bedenlerindeki zaaf belli
bile olmaz. Sağlam insanlarla aynı standartlara uyabilir, yani
aynı hayatı sürdürebilirler.
Oysa sürekli olarak oturmakta olan insanlar ancak tekerlekler
üzerinde yer değiştirebileceklerinden; insan boyutuna uygun ya
pılmış» böyle bir taşıma görevi olan araç söz konusu olduğunda
"înşa Edilmiş Çevre"nin yeniden ele alınması gerekmektedir. Uygun
fiziksel çevreden mekan düzenine, kullanılan donanımdan malzeme
türüne kadar pek çok konuda yeni bilgilere ihtiyaç vardır'
duramayıp oturarak tekerlekler üzerinde dolaşma mecburic*<—
Ayak
yeti, yani "Tekerlekli Koltuk" ihtiyacı hayatın
sırasında da, geçici veya sürekli olarak ^
normal seyri
yaşlılık bazı bedensel kapasiteleri etkileyerek ’lk*billr-'Mesela,
koltukta yaşar hale getirebilir. Tok il
?iyı tekerlekli
tekerlekli koltuğu kendileri k n U a n a ^ a ^ e ^ ö i ^ insanlar
l a n veya ailelerinden kendilerine
? llerse bakıcılekli koltukla gezdirirler,

^

•

-5Ve nihavet her insanın hayatının kısa da olsa bir anında teker* lekli koltuğa oturduğu genellikle kabul edilmektedir (Ayak bile
ği, bacak kırılması-kontrol sırasında hastanede dolaştırılma vs).
Tekerlekli koltukta yaşayan insanların sayıları da çoğalmaktadır.
Bu, bir yandan artan trafik ve iş kazalarına, öbür yandan doğum
esnasında veya kaza sonucu sakat kalanların modern tıbbın sağla
dığı imkanlarla hayatta tutulabilme şanslarının gittikçe fazla
laşmasına bağlanabilir. Dünyadaki yaşlıların nüfuslara oranları
da büyüyor, çünkü tıp, birçok hastalığa yeni tedaviler buluyor,
insanı daha uzun yaşatıyor. Bunlara, yapılan araştırmalar sonucu}
sakat insanların, yaşlıların kendilerini hayatları süresince ta
şıyacak modern araçlara ve günlük faaliyetlerinde yardımcı cihaz
ve aletlere sahip kılınmasını da önemli bir unsur olarak katabi
liriz. O halde bu insanlar bizimle beraber bu hayatta daha çok
bulunacaklarına göre kendilerine uygun ve dost bir dünyaya ihti
yaçları olacağı muhakkaktır. Bu dünya ise sosyal ve fiziksel
çevrelerden meydana gelmektedir. Bu kitapta tekerlekli koltuktaki
insanlar için biraz sosyal çevre ile ilgili, arta asıl fiziksel
ya da daha aydınlık bir tarifle "İnşa/ Edilmiş Çevre" ile ilgili
bilgilere yer vermeye çalışıyoruz.
Tarih boyunca belli bir medeniliğe ulaşmış hiç bir toplum zayıf
ve muhtaç durumdaki bireylerini bir kenara atmamıştır. Mademki
böyledir, bu insanlara kendi mücadelelerini kendilerinin verme
lerine yardımcı olacak bir çevre sağlamak, toplumun yükünü azal
tacak bir tavır alıştır. Gerçi sakatlıklar, zayıflıklar, anormal
likler o kadar çeşitlidir ki, hepsinin sorunlarına birden çözüm
olacak bir inşa edilmiş çevre yaratmak mümkün olmayabilir.- Ama
birtakım temel düşünceler iyi ortaya konur ve gerçekleştirmeler
de buna paralel yürütülürse; sakatların, yaşlıların çoğunun ha
yatına büyük'kolaylıklar getirilebilir.
Tekerlekli koltuktaki insan için inşa edilmiş çevrelerle ilgili
bilgilere girmeden önce bu insan hakkında bilgimiz olmalıdır.
Nasıl birid’ir,, ^başına ne gelmiştir, neler beklemektedir, nasıl
duygular içindedir, evreni farklı mı algılamaktadır, ruh dünya
sında neler gelişmektedir, bedenindeki eksik fonksiyon ve yapılar
/

-6nelerdir, gibi soruların cevapları verilerek veya verilmeye
çalışılarak bahse girilmelidir. Ne var ki, bu çok uzun sürebi
lecek -bir incelemeye başlamak demektir. Ve bu kitabın hacmine
sığması mümkün değildir. Burada kısa, özet ve belirli bölgeler
den bilgiler seçilmiş bulunuyor.

/

/
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HASTALIKLI/ ZAYIF BÜNYEDEN BAHİS
"Bu dünyada ne kimseye
uymuşluğumuz var.
Ne şu atlas kubbe altında
ev kurmuşluğumuz"
Mevlânâ

Hayatın normal akışının (Jeğişip kaderin anahatlarınm belli olma
sı. Tekerlekli koltuğa oturmaya mecbur olma. Bir sebep bulunması
gerektiği için sebep diye gösterilebilecek patolojik haller.
Yani tekerlekli koltuğa yol açan illetler.
/
Rheumatoid Arthritis:
Eklemleri etkileyen bir iltihap. Bazan azalıp bazan çoğalan bir
rahatsızlık. Sebebi pek anlaşılamamış. Kadınlarda daha çok rast
lanıyor. Soğuk, nemli ülkelerde sık görülüyor. Şahsın hareketleri
*

engelleniyor,, ağrılar oluyor. Bu rahatsızlığa uğrayanların yarısı
iyi bir tedavi ile normal hayatlarını sürdürebiliyorlar. Diğer
bir kısmı eklemleri hareket kabiliyetini kaybedip daha ağır hasta
oluyorlar, %10'luk bir bölüm ise sonunda tekerlekli koltuğa muh
taç hale geliyorlar.

.

Kalsiyum eksilmesi söz konusu olduğundan bunu telafi edecek bir
gıda rejimi uygulanacaktır. Bol su içilmesi gerekir. Çünkü kal
siyum, idrarda yoğunluk fazla ise, taş şekline dönüşecektir (Bol
sıvı almmaSı gereği sakat koltuğunda yaşayanların hayatında çok
önemli bir hadisedir.).
Sancı, iltihap durumu, kansızlık v e .hastalığın bir iyileşme be
lirtisi verip bir kötüleşmesinden doğan moral bozukluğu gözüken
durumlardır, öldüren bir hastalık olmamakla beraber uzun yıllar
süren bir sakat hayatına insanı mahkum edebilir.
Osteoarthritist*
Ağır işlerde çalışanlarda görülen bir kemik deformasyonu rahat
sızlığıdır. Bilhassa kalça eklemini, etkilediğinde ağır bir şekle

-8dönüşür. Kilolu olanlar çok daha fazla zorlanırlar.
Ankylosing Spondylitis:
Omurganın deforme olması sonucu doğan bu rahatsızlık sakatlığa^
kadar götürebilir. Daha çok genç insanlarda görülür.
Myasthenia Gravis, Muscular Dystrophies:
Sebepleri anlaşılamamış bu kas erime ve yozlaşması hastalıkla
rında şahıs nefes almakta bile güçlük çeker hale gelir. Genç
\

✓

insanlarda, çocuklarda rastlanan öldürücü vasıflı bir rahatsız
lıktır.
Cerebrovascular Accidents (Beyin damarlarında kanama ve tıkanma):
Beyin damarlarının pıhtı ile tıkanması, damarların yırtılarak ka
nın dokulara yayılması sonucu çok kere tek taraflı felçler
(hemiplegia) meydana gelir. Hasta iyileşse bile felç kısmen devam
edebilir. Kaslar spastik hale gelir. Bilek ve parmaklar bükülü
kalır. Konuşma da hayli etkilenmiş olabilir.
Beyin İltihapları;
Mikrop ve virüslerin sebep olduğu beyin hastalıklarından da felç
ler oluşabilir. Bunlar psikolojik dengesizliklere de yol açabi
lirler.
Anterior Poliomyelitis:
Bir virüsün omurilikte sebep olduğu hasar sonucu doğan felçlerdir.
Çok hafif olandan; bütün uzuvları, hatta solunum aygıtını bile
etkileyen felçlere kadar dereceleri vardır.
Dejeneratif Hastalıklar:
Sinir sisteminin önemli merkezlerinde meydana gelen dejenerasyon
lar, iyileşmeyen ve ilerleyen felçler hasıl ederler. Hasta kimse
sonunda tekerlekli koltuğa ihtiyaç duyacaktır. '
.Multiple Sclerosis:
Sinir liflerini saran zarın hastalanması demek olan bir halin

-9sebebi bilinmiyor. Bazan çok ağır ilerleyebilen ve bazan durak
sayan fonksiyon kayıpları sonunda şahıs yatalak hale gelir.
îlk belirtiler geçici, olduğundan nevrotik haller sanılabilir.
Doktorun teşhisini açıklaması da zordur. Ancak,geçici iyileşme
ler umut verir. Ve gizlilik sürebilir. Ne var ki, şahıs durumunu
kendi öğrenirse bu büyük bir şok olacağından açıklamakta da yarar
vardır. Aslında hastanın önünde uzun bir zaman da bulunabilir.
Bazı vakalar ağır ilerlemektedir.
Doğum Esnasında Meydana Gelebilecek Sakatlıklar:
Beynin basınca uğraması veya bir süre kansız kalması sonucu olu
şan felçlerdir. Çoğunlukla spastik bir felçtir. Bir uzvu veya
bütün uzuvları etkileyebilir. Daha çok ilk doğumlarda rastlanır.
Ebeveyn ikinci bir çocuk yapmaya korkar hale gelir.
Omurgadaki Anormallikler -Omurga Kırıkları-Omurilik Zedelenmeleri
Paraplegia-Tetraplegia;
Her hangi bir. sebeple (çarpma vs.) omurlar birbirine nazaran
yer değiştirir ve omurilik zedelenirse bütün bedeni etkileyen
bir şok meydana gelir. Boşaltım sistemi birden çalışmaz olur.
Vücutta hemen tehlikeli yaralar açılabilir. Mesane iltihaplanır.
İki-üç hafta sonra bu şok atlatılır. Vücutta refleksler kendile
rini gösterir. Yara açılma tehlikesi azalır. Mesane otomatik
olarak (çocuktaki gibi) boşalmaya başlayabilir. Bu olmazsa
sonda ile idrar çıkışı sağlanır.
Spina Bifida;
Doğuştan omurganın oluşumundaki bazı anormallikler sonradan felç
lere sebep olabilirler. Omurgada yarık, açıklık bulunup buradan
dışarıya doğru bir omurilik şişi hasıl olursa bu duruma "Spina
Bifida" denir.
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İHTİYARLIK
Hayatın akışında bir ölağandışılık meydana gelmediği halde yıllar
organizmayı ağır ağır çökertir.- Belki ömrün son yılları teker
lekli koltukta geçecektir. Yaşlanan bir insan bedeninde birtakım
tabii değişmeler meydana gelir. Bunları kısaca şöyle sıralaya
biliriz:
İskelet-Kas: Kemiklerdeki kalsiyum azalır. Kaslar zayıflar ve
katılaşır. Hareketler ağırlaştığından kazalardan kaçmamazlar ve
sakatlanabilirler. Kemikler kırılgandır. Gıda rejimi iyiyse, kı
rıklar yaşlılıkta da iyileşir. Ancak yatağa bağlı kalınınca bunun
kötü etkileri bir hayli fazla olur. Eklemler zayıflamıştır. Çene
kemiklerindeki deformasyonlardan protezler de yerine oturmaz
olur. Yaşlıların kendilerine güvenleri azalır. Banyoda düşmekten
korkup az yıkanır olurlar.
Kalp-pamar:

Damar sertliği baş gösterir. Yüksek tansiyon hep

rastlanan bir tehlikedir. Dolaşım bozukluğundan bacaklarda kramp
lar olur. Damar tıkanıklıkları meydana gelebilir.
Hazım Cihazı; Yemek hazırlamaktan hoşlanmazlarsa da, başkalarının
hazırladığı iyi bir sofraya oturmaktan hoşlanırlar. Sphincter
kasları üzerindeki hakimiyet azaldığından barsakları bozulunca
zor duruma düşerler.
İdrar Yolları Sistemi:

Zihin fonksiyonları yerinde olduğu sürece

mesane kontrolü normaldir. Bunu bazı rahatsızlıklar -(prostat
bezi gibi) etkileyebilir.
İsı Ayarlama:

Koruyucu .yağ tabakası azalır, ısı kayıpları artar.

Hareket de az olduğundan vücut soğuktan çok etkilenir.
Solunum:

Göğüs kafesinin esnekliği azaldığından akciğerin açılma

kapasitesi düşmüştür. Solunum aygıtı yaşlılarda çabucak hastala
nabilir.
Duyma-Görme:
lardır.

Görme ve duyma bozuklukları sık rastlanan durum
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OMURİLİK VE TEKERLEKLİ KOLTUK
Bir insan hangi illetlerden dolayı tekerlekli koltuğa oturur,
bunu kısaca gözden geçirdikten sonra, en çok rastlanan sakatlık
sebebi olan omurilik zedelenmeleri bahsine giriyoruz ve burada
örnek olarak kazaya uğramış bir insanı ele alıyoruz. Hastanede
ve rehabilitasyon merkezinde yaşanan günler, sorunlar, hayata
tekrar belli ölçülerde katılabilmek için geçirilmesi gereken
safhalar burada kısaca anlatılıyor. Belki bu, bilgiler bu insanın
konumunu daha iyi tasavvur etmemize yardım edecek ve ona yardımcı
olunurken neler yapılabileceği' hususunda bir fikir verecektir.
Parapleji-Tetrapleji (Çjuadriplegia):
Parapleji, kollar ve göğsün bulunduğu bölgeden aşağı vücut kısmı
nın felç hali; tetrapleji felçin boyundan aşağı bütün uzuvları
içine alması halidir. Parapleji ve tetraplejidfe his de kısmen
veya tamamen kaybolmuştur.
Bu felçler omuriliğin hastalanması veya kaza sonucu zedelenmesin
den doğar. Omurilik boyundan başlar ve kuyruk sokumuna kadar de
vam eder. İnsanın ufak parmağı kalınlığmdadır. 'Kemikten bir
mahfaza içindedir. Omurilikteki binlerce sinir lifi beyne his
taşır, beyinden gelen emirleri de organlara iletir. Ayrıca bazı
lifler de otomatik sinir sistemini kontrol eder. Omurilik yukar
dan aşağı inerken sağa sola sinir uçları çıkarır ve gitgide ufa
lır.
Paraplejinin sebepleri başta trafik kazaları olmak üzere, iş ka
zaları, spor kazaları ve günlük hayattaki bazı düşmelerdir. En
ağır sakatlanmalara yol açan önemli kazalardan biri suya atlarken
boynun kırılmasıdır. Ve bu kazaya uğrayanlar da hep genç insan
lardır. Paraplejinin (ve tetraplejinin) îhgiltere'deki bir araş
tırmaya göre $79'i kazalardan, %30'u da hastalıklardan (myelitis,
disk kayması, tümörler, doğuştan olan eksik gelişim vs.) ve omur
iliği besleyen kan damarlarındaki anormalliklerden meydana gelmek
tedir.
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lar ilerleyici nitelikte olanlardır (Multiple sclerosis).
/
Sakarlık Nasıl Başlıyor
Bir şahsın kaza geçirdiğini farzedelim. Ve omuriliğini ağır, şe
kilde zedelemiş olsun. Omurganın kırıldığı seviyeden aşağıda
kalan vücut kısmı hemen fonksiyonlarını kaybeder ve bir şok mey
dana gelir. Aynı vücut kısmında his ve hareket kaybolur. Bir iğne
veya alev bile duyulmaz. 'Hasta gözlerini kapayınca uzuvlarının
yerini ve bükülme yönlerini bilemez. Bacaklardaki kan dolaşımı
yavaşlar.
, Omurilik boyun kısmında, dördüncü boyun omurundan yukarıda kötü
şekilde ezilmişse, şahıs hemen ölür. Bu seviyenin altındaki hasar
larda yaşayabilir. Böyle bir seviyedeki ezilmeden sonra kollar
da çalışmaz. Solunum bile etkilenmiştir. Diyafram çalışır, fakat
tek başına ciğerleri tam açamaz. Kan basıncı, hararet ve diğer
bazı vücut fonksiyonları istikrarsız durumdadır.
Beyinle irtibatı kesilen kısım kendi ¿ a ş m a bir sinir merkezi
haline gelir ve şiddetli spazmlar olur. Kazanın ilk anlarında
sancılar ortaya çıktığı gibi uzun yıllar sonra sinir harabiyetinden doğan sancılar başlayabilmektedir. Bu sancıların ilaçlarla
giderilmesi kötü sonuçlar yarattığından mümkün olduğu kadar meş
gale, spor vs ile bunları yenmeye çalışmalıdır.
Kazalarda, ilk anda yapılan müdahaleler mesela hastanın taşınma
tarzı çok önemlidir. Yanlış bir bükme şahsın ömür boyu sakat kal
masına yol açabilir.

'

.

Paraplejik hastalar en iyi şekilde bu özel durum için kurulmuş
merkezlerde tedavi edilebilir. Kaza sonucu belini kıran bir şahıs
5-7 ay sonra toplum hayatına dönebilir. Bu sürenin üç ayı kırık
kemiğin kaynaması için yatakta geçirilir, özel tedaviler yapılır
ve bilhassa vücutta yara açılmaması için .hastanın her iki saatte
bir çevrilmesi çok önemlidir, özel yataklar söz konusudur. Fizik
tedavi yatakta başlar ve eklemlerin sertleşip kireçlenmemesi
için gereklidir. Kasları güçlendirme egzersizleri yapılır. Sakatın hayatında en büyük tehlike böbrek ve buna bağlı organlardan
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alınarak böbreklerin iyi işlemesi şadlanır.
Hastanın psikolojik sorunları da dikkate alınır. Hiç iyileşmeye
cekse bu yeni durumuna ait bir hayat görüşü kazanmasına yardımcı
olunur.
Yatma pozisyonundan oturma pozisyonuna ve sakat koltuğuna geçme
de de sorunlar vardır. Hasta ilk kaldırıldığı zaman bayılabilir.
Ağır ağır dik pozisyona alıştırılır. Oturmayı öğrenmesi de biraz
zaman alır. Paraplejikler kendileri giyinip sakat arabalarına
oturabildikleri halde tetraplejiklerde bu zordur. Paraplejik za
manla tuvalete ve banyoya tek başına gitmeyi de öğrenir. Kulla
nabildiği kaslarına daha çok ihtiyaç duyacağı için sporla ve
idmanla hareket kapasitesini sonuna kadar kullanmalıdır. Sakat
kaldığı merkezin atelyesinde çalışır ve sakat koltuğunda yapa
bileceği işleri tanımaya başlar. Bu arada fizik salonunda cihaz
larla paralelbarda ayakta durması ve koltuk deynekleri ile biraz
ilerlemesi öğretilir. Bu ayakta durma temrinlerine evde de devam
etmesi sağlığı..bakımından önemlidir, çünkü dik pozisyonda durma
kan dolaşımına yardım ettiği gibi birçok dengelerin tesisine de
katkıda bulunur.
Sakatın Hayatındaki özel Cepheler
Tekerlekli koltukta hayatını sürdürecek kişinin hemen yanıbaşmda
olan birtakım tehlikeler, birtakım duvarlar vardır. Bunlar teker
lekli koltuk sakatının ruh hayatının da önemli bölgelerinde bilin
cine varılarak veya varılmayarak işlevlerini sürdüren ve yeni
ruh hallerine yol açan olaylardır.
o Mesela önemli bir sorun kalça yaralarıdır. Sürekli oturmaktan
kemiğin kendisini örten dokulara' baskı yapması sonucu oluşan bu
yaralar her zaman tetikte bekleyen bir tehlikedir. Vücudun diğer
bölgelerinde de meydana çıkabilir. (Sırtta, topukta, yan yatılıyor'sa diz kapağının altı, kalça kemiğinin altı vs.) Bu yaraların
tedavisi zordur, çünkü bu yaraların oluştuğu yerler zaten sakatın
bedeninde normal şartların çoktan kaybolduğu yerlerdir. Bu bakım
dan yatak türü ve sakat koltuğunda üzerinde oturulan minder çok
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temi bulunmuştur. Bunun yanında sakat şahıs da yatarken hep aynı
pozisyonda kalmamaya dikkat etmeli, tekerlekli koltuğunda iken de
arada bir kollarına dayanarak kalçasını minderden 15-20 saniye
ayırmalıdır.
Yatakta yatılırken bacaklar birbiri üzerine baskı yapmasın diye
araya yastık konur. Sakatların bir kısmı bu tedbirleri kendi baş
larına alabilir ve yatakta da kendileri dönebilirlerse de tetraplejikler bunu yapamazlar. Yardıma ihtiyaçları vardır. Yatağın .
üzerinde asılan bir tutunma yeri bu konuda sakata hayli faydalı'
olur. Tetraplejiklerde kollar da tehlikeye maruzdur. Sakat
koltuğunda otururlarken kollarının pozisyonunu değiştirmeleri
gerekir.
His olmadığından, tekerlekli koltuk sakatı kabalarında meydana
gelen ve bir saat içinde geçmeyen kızarıklıkları yatarken bir
ayna ile inceleyerek farkedebilmelidir. Herhangi bir kötü durum
belirince sakat kesinlikle o bölge üzerine oturmaz, yatmaz;
mesela yüzüstü yatar. Sakat yurtlarında üzerinde yüzüstü yatı
larak dolaşılabilen sakat arabaları da vardır.
o Yanmak-Uşütmek:

Tekerlekli koltukta oturan sakat kazalara daha

fazla maruzdur. Mesela mutfakta bir iş yaparken üzerine sıcak
suyu daha kolay devirir ve buna maruz kalan yüzey de oturulduğu
için daha büyüktür. Banyo yaparken de haşlanma tehlikesi söz
konusudur. Bunun için suyun kontrolü hemen elinin altında olmalı
dır. Bir sobaya bir kalorifere de fazla yaklaşılmış olabilir.
Bacaklar hissiz olduğundan yandığını anlamaz.
,
ı
/
■
Tekerlekli koltukta oturan ev hanımları mutfakta yanma tehlike
sine yakındırlar. Dönüş alanları yeterli yani mutfak büyükçe
ve pişirme yerleri alçak olmalıdır..
Sakat koltuğundaki şahsın bir yeri yanacak olursa bu önemle ele
alınmalıdır. Çünkü büyük yaralara yol açılabilir.
Soğuk havalar'da sakatı çok etkiler. Kan dolaşımı sağlıksız
olduğundan donma dışında başka tehlikeler de söz konusu olur.
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o Eklemlerdeki deformasyonlar ve kireçlenmeler: Tekerlekli koltuk
sakatının hayatında bir. diğer önemli cephedir. Şöyle bir örnek
verebiliriz': boyun omurlarından altıncısı kırık olan (C6) bir
tetraplejik dirseğini bükebilir, fakat onu tekrar düzeltemez,
yani uzatamaz. Böylece, tedbir alınmazsa kas kısalması sonucu
dirsek açılmaz olur. Spastik hallerde, bir grup kas diğerine
nazaran daha spastik olduğundan, kas kısalması sorunu yine var
dır. Sakat hayatı boyunca uzuvlarını hareket ettirerek bu tehli
keyi atlatmalıdır. Tekerlekli koltukta bütün gün aynı pozisyonda
oturmak da zararlıdır. Yatağa yatılınca

bacaklar uzatılmalı,

hatta gerekirse bağlarla yatağa bağlanarak kasılmaları önlenme
lidir. Paraplejik birtakım gerekli hareketleri kendi yaparken,
tetraplejik,birinin yardımına ihtiyaç duyar.

/

o Böbrek-Mesanev Uriner Sistem: Tekerlekli koltuk sakatının haya
tındaki en büyük sorunlardan biri de böbreklerden çıkabilir.
Spastik olmayan paraplejilerde mesane fonksiyonunu kaybetmiştir
ve kasılamaz. Dolunca kısa aralarla taşar. Muntazam aralıklarla
mesaneye dışardan" elle tazyik tatbik edilerek boşalma sağlana
bilir. Her dakika ıslak bulunan bir paraplejik 2-3 saatlik bir
süreye kadar kuru kalacak şekilde kendini ayarlamayı öğrenebilir.
Kırık seviyesi daha yukardan (10 ve yukarısı) olunca mesane oto
matik olarak boşalır. Yani bir bebekteki gibi. Mesane dolunca
kas uyarılır ve boşalma olur. Bunu birtakım masajlarla da temin
etmek mümkündür. Böylece belli bir süre akış olmadan geçirilebilir.
Bu husus bilhassa kadın paraplejiklerde önemlidir. Çünkü onlarda
lastik idrar torbası gibi bir sistem yoktur, öte yandan sakat
koltuğundaki şahsın her gün üç litre sıvı alması böbrek sağlığı
bakımından gereklidir. Sakat şahıs

lastik idrar torbası kullan

madan günlük hayatını sürdürecek şekilde mesanesini idare etmeyi
öğrenebilir.
Tekerlekli koltuktaki kişinin böbrek-mesane sisteminin işleyişi
ni yakından ilişmesi gerekir. İdrarın azalması, kan gelmesi, ateş
spazmların artması birtakım işaretlerdir.
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için idrar sorununu tam çözecek bir sistem geliştirilememiştir.
Bu bakımdan mesanenin belli aralıklarla boşalmaya ulaştırılması
iyi o,lur. Ancak bunu çokları yapamaz. Erkek paraplejiklerde pantalonun altına giyilecek birçok idrar torbası tipleri geliştiril
miştir. Kadınlar için ise birtakım tamponlar hazırlanmıştır.
Bazı tekerlekli koltuklular ise sonda kullanmak mecburiyetinde
dirler. Sondanın mesaneye giren ucundaki balon steril bir sıvı
ile şişirilerek dışarı çıkması önlenir. Haftada üç kere değişti
rilmelidir. Çünkü mesane taşı yapma ihtimali büyüktür.
o Barsaklar: Tekerlekli koltuk sakatlarının, çoğu kabızlık çekerler.
Normal bir düzene girmek çaba ister. Çoğu,paraplejik ve tetraplejik laxatif alır ve yumuşatıcı fitil kullanır. Tabii besinler
de bu sorunu çözmede yardımcı olabilir: Sebze, incir, kuru kayısı
vs. Spastik "sphincter" denen kas da kabızlığın sebeplerinden
biridir. Bazan sakatlar bu kası gevşetmek için eldivenli parmak
kullanırlar. Bir kere belli bir alışkanlık kazanılınca ve
barsak belli bir sisteme alıştırılınca buna bağlı kalınıp düze
nin bozulmaması gerekir. Zaten tekerlekli koltuktaki insan ancak
uzun çabalarla elde edilen bazı alışkanlıklar sayesinde hayatını
sürdürmektedir. Bu zincir düzende küçük bir kopukluk hayatı alt
üst edebilir.
Tekerlekli koltuk sakatları normal alafranga tuvaleti kullanabi
lirler. Ancak bazı tadilatlar ve ilaveler gerekebilir. Mesela
normal klozet kapağı sakat için sert bir malzemedir. Bu kapağa
takılabilen havayla şişer bir oturma simidi mevcut olup kulla
nılması faydalıdır. Tekerlekli koltuktan klozete geçmede kulla
nılan bazı tutunma kolları da duvara monte edilir. Tavana asılmış
zincirli tutunma kolları da faydalı olmakla birlikte bunları
bazı sakatlar pek kullanamamaktadır ve bugün fazla yaygın değil
dir.
Tetraplejiklerin bazıları bu normal klozeti kullanamazlar. Bunlar
için en emniyetlisi tuvaletlerini yatakta yapmalarıdır. Bir yar
dımcı kesinlikle gerekir. Yatağa serilen özel plastik çarşaflar
ve diğer ilgili malzeme mevcuttur. Tetraplejiklere sürgü verilmez
vücutlarında yara açılır.
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Tekerlekli koltuk sakatlarının seks hayatları derecelenîneler gös
terir: Bazıları seksüel fonksiyonlarını kaybetmişlerdir, bazıları
ise anne, baba olabilecek kadar iyi durumdadırlar.

Cervical
( 3 oyun )
.ic
İA

Thoracic 1B
(Sir-t-)
lc

Ust boyun bölgesi zedeleri:
Yalnız omuz hareketi var.
Kollarını kullanamıyor.
Alt boyun bölgesi zedeleri:
Kolunu dirsekten oynatıyor.
Parmaklar çalışmıyor.
Alt boyun boyun bölgesi
zedeleri:
Kol ve parmaklar çalışı
yor.
Tj den T^'e kadar
oturmada denge yok.

D İİO

L u r^ b a r

CJİİC^I

(8eJ)

S uSada1^enge
Tıo’dan L3'e

5

Sacrel
( « u y r u k sokumuj

•6 6

L-j'den S^'ye
En az hasar

OMURGADAKİ BÖLGELER

1

var.

4$

Bir Sakat Yatağı
Doğrulması için yardımcı bir tutunma kolu.
Sabahları çalışması için yayı da başucunda asılı.
Bu sistem sakata yardımcı kişi için de faydalı.
Sakat altı temizlenirken veya çarşafı değiştiri
lirken vücudunu kaldırabilir (Tetraplejikler için
mümkün değil.)

İhtiyacını yatakta görebilen hastalar için
özel tuvalet çarşafı (Kylie)

Şişirilebii’-1;* i
tuvalet lastıfe

Kalçalarda
yara

. .

açılmaması tç
faydalıPlastik malzemeden sürgü.
Deriyi daha az yaralar.
Yine de en iyisi yukarıdaki
çarşaf.

Özel Hasta Karyolaları

( rMVACA*B )

Toplama
(uzanma)
Makası

Yara açılmaması için minderler
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Karyola kenarına asılan
idrar çorbası
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PSİKOLOJİK SORUNLAR
"Hayatın büyük sorunları
rasyonel çözümlere imkân
vermezler.”
Oswald Schwarz

Tekerlekli koltuk sakatının hayatında kendisiyle olan sorunları
vardır; yakınlarıyla ve toplumla, dünyayla ilgili sorunları var
dır. Bu sorunlar da çeşitlilik arzederler. Ayrıntıda öyledir.
Ama en temelde bunlar yine en yalın bir insan varolması olayına
denk düşerler. Tamamen batılı bir düşünceyle sorunu dağıtıp açar
ve ayrıntıya boğabiliriz. Mesela, deriz ki doğuştan sakat olan
bir çocukta psikolojik gelişmeler nelerdir, annesiyle ilişkileri
nasıldır? Veya çocuk spastik midir? Yoksa omuriliğinde mi bir
arıza vardır? Bu iki haldeki farklı psikolojik kategoriler hangi
noktalarda ortaktır?
Sorular üreyerek gider. Oysa bir özet şöyle verilebilirdi:
bunlar insanların, daha doğrusu insanın türlü halleridir. Çünkü
hepimiz aslında o bir tek insanız.
Şimdi yapılan araştırmalar sonunda elde edilen birtakım sonuçları
ele alalım, çünkü böyle adet olmuştur. Deniyor ki, sakat.bir
çocuğa karşı ebeveyninin tutumu onun ruhsal gelişiminde büyük
rol oynar. Kimi ebeveyn için sakat bir çocuğa sahip olmak korkunç
bir Olaydır. Ana' babanın sağlıklı düşünmeleri mümkün olmaz; hep
bir panik içindedirler. Bazıları da kendilerini ve kendi hayatla
rını unutacak kadar çocuğun üstüne düşerler. Bu ilk etkilerin
sağlam olsun sakat olsun, bütün insanların kişiliğinin oluşmasın
da büyük rolü olduğu bilinmektedir.
ı
Bir- sakatın hayatına hazırlanmadaki psikolojik sorunlara eğilmek
elbette ki bu,kitabın çerçevesi dışında kalır. Ne var ki; bu
insanların nerelerden, nasıl gelip kimler oldukları hiç bilinme
den de onlar için bir şeyler yapılması pek mümkün değil.
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Araştırmalardan çıkan sonuçlara göre, sakat doğup ilerde bir teker
lekli koltukta ömür geçirecek olan çocuğun eğitimi için ebeveyn
gerçekçi olmalı, devletin sağlayacağı imkânlarla birlikte çocuk
elden geldiğince hayatın içinde tutulmalıdır, öğrenim çağı gel
diği zaman da, zekaca bir geriliği yoksa ve okul müsaitse, normal
çocuklarla beraber okumalıdır. Neticede, sağlam bir hayat görüşüne
de itilerek, kendini ezmeden ve toplum tarafından da ezilmeden sür
dürebileceği bir yaşama çizgisi yakalaması çok zor da değildir.
Toplum dayanışması anlayış^, içinde örgütlenmiş bir sosyal çevre*
•
1
de çocuk; sakatlığının cinsine, bedensel kapasitesine ve zeka
seviyesine, göre hayattaki işine ve rolüne hazırlanabilir, önemli
bir husus da, diğer çocukların ve genel olarak da toplumun; bu
sakat çocukların kimler olduğu,nasıl yaşadıkları, neler hissettik
leri ve kendilerinden beklenebilecekler konularında eğitilmiş
olmaları gerektiğidir.
Tekerlekli koltuktaki çocuk genç bir insan olmaya başladığı zaman
yeni sorunlar çıkar ortaya. Bağımsızlık bir ihtiyaç olarak belirir.
İnsanın temel ruhsal eğilimlerinden biri, kendine ait çiğnenmemiş
bir yaşama alanı sahibi olduğuna inanmak olduğundan, tekerlekli
koltuktaki kişi de> bilincine ilk .vardıöı andan itibaren, durumu
dolayısıyla gerçekleştirilmesi zor, bazan da imkânsız olan bu
özlemi sevip beslemeye başlar. Bu konuda çok da gerçekçi davranmaz.
Yapamayacağı, belki yapmasına gerek de olmayan şeylerin üstesinden
gelmeye kalkar. Onaman yakınlarıyla ve toplumla çatışabilir, öte
yandan tekerlekli koltuk sakatının yakınları ve içinde yaşadığı
toplum da gerçekçi değildir. Onun da, insan ruhu başka bir şekle
dönüştürülmediğinden, diğer insanların eğilimlerine sahip olduğu
unutulur. Madem durum olağan dışıdır, duygular da pek ayar tutmaz.
Sevgi yerine acıma gibi yaklaşımlar üretilir. Tekerlekli koltuk
taki genç insanın inşa edilmiş çevre tarafından önüne çıkarılan
sorunlar da yığınladır. Merdivenler, dar kapılar, dik yokuşlar,
yüksek kaldırımlar, üst geçitler... Tekerlekli koltuktaki kişi
ihtiyaç duyduğu yeni toplumsal bağlantıları kurmakta bu yüzden
güçlük çeker. Oysa bağımsızlık biraz da dar bir aile çevresinden,
donmuş ilişkilerden kurtulup genişlemek değil midir? İlişki az
lığından olacak, genç sakat insanların, sağlamlarla ilişkilerinde
nasıl davranmaları gerektiğini çoğu zaman bilemedik'leri saptanmış
tır. Buna bir de bizim'gibi bazı toplumlardaki, insandaki kendine
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güven duygusunu sarsıcı atmosferi eklemek gerekir. İlişki kurmak
bir talep, talepse bir kendine güven işidir. ■
Tekerlekli koltuk sakatının hayatında birçok psikolojik evrelerirı
varlığından da söz edilebilir. Bunlar yaşana yaşana aşılır. Yeni
tecrübeler kazanıldıkça dünyayı kavramak daha kolaylaşır. Çocuk
luktan itibaren sakatlığı yaşayan birisi yetişkinliğe daha denge
li ve ağır gelişmelerle gelmiştir. Gençliğinde veya orta yaşlı
lığında kaza geçirerek tekerlekli koltuğa inen birisi ise yeni
durumunu kavramakta ve akışa uymakta güçlük çekecektir. Bunların
insanlarla olan ilişkilerinin daha zor kurulduğu söyleniyor (Life
together, Inger Nordrruist) .
Bir keresinde bir sakatlar yurdunda yaşları 8-9 olan iki çocüğa
rastlamıştım. Binanın tenha bir koridorunda tekerlekli koltukla
rından aşağı inmiş,yerde sürüne sürüne oyun oynuyorlardı. Sonra
koridorun iki ucuna geçip elle fırlattıkları topla birbirlerine
gol atmaya çalıştılar. Tekerlekli koltukları yanıbaşlarmda ve
hiç de soğuk olmayan bir görüntüdeydi. Neşeyle, istekle oynayıp
durdular. 0 anda sakat olduklarının farkında bile değillerdi.
Her şey öyle doğal bir tabloyu çiziyordu ki, hayatın gücüne
hayran oldum. Burada acı dolu -hiç bir şey yoktu. Sakat sağlam
ayırımı kaybolmuş gitmişti. Çocuk ruhu hayatın gücünü tam anla
mıyla kullanabiliyordu. Acılar yok oluyorlardı. Zaten belki
acı diye bir, şey de yoktu. Her yeni durum} aynı cevherin bir
değişmesi, bir akışması,bir yeni parıltısı idi...
Genellikle araştırmalar çocukların dünyasında sakatların daha
kolay kabul gördüklerini ve ilişkilerin çabucak kurulabildiğini
gösteriyor. Yetişkinlerin dünyasında ise, tekerlekli koltuktaki
insanlar normal insanlara nasıl yaklaşacaklarını bilemedikleri
gibi sağlamlar da sakat birinin yanında nasıl davranmaları gerek
tiğini pek çıkaramazlar: sakatlıktan bahsedilmeli midir, neşeli
mi olunmalıdır, bu insanlara çok mu yardımcı olunmalıdır yoksa
onlar bundan alınırlar mı, vs. v s ,- - Netice olarak şu söylene
bilir ki tabii davranmak her iki kesim için de zordur.
o Sakatlarla olan ilişkilerimizde içine düştüğümüz güçlükler en
çok onlar hakkında yeterli bilgimizin olmayışı ve hadisenin
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mahiyetini tanımayışımızdandır. Bazan toplumun bu bilgisizliği
anlayışsızlığa dönüşerek, zayıf da olabilecek bir sakat kişiliği
üzerinde yeni etkilere sebep olmakta ve ruhsal bozukluklara da
yol açabilmektedir. Sakatlığı doğal kabul etmeyip, acıma ve
bıkkınlık arasında gidip gelen tavır alışlar insani olmaktan
uzak görünmektedir. Aslında sakatı rahatsız eden şeylerin başlıcalarından biri de sürekli olarak diğer insanların dikkatini çe
kiyor oluştur. Uzun yıllardan sonra sakat buna aldırmaz hale ge/
lebilirse de, bu-süre içinde ruh dünyasını sağlıklı bulundurmakta
bir güçlüğe maruz olduğu da şüphesizdir.
Sağlam insanlar bir de iyileşmekten çok bahis açarlar. Yani teker
lekli koltuktaki insanı olduğu gibi kabullenmek yerine, ona moral
vereceğini sandıkları "tekrar yürümenin" mümkün olduğunu belirt
meden edemezler. Hepsinin tanıdıkları iyileşen birileri muhakkak
vardır. Ya bir şifalı su içmişlerdir, yahut ünlü bir doktor
bunları iyi etmiştir. Mutlaka ama mutlaka bir şifa vardır bir
yerlerde. Bu insanlar yeryüzüııdeki bütün hastalatm iyi olacağı
gibi eşyanın tabiatına aykırı bir durumu tabii sayan'bir zihni
yete sahiptirler.
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YAŞLILAR DÜNYASINDAN BİRKAÇ NOT
o Modern dünya yaşlıya ve yaşlılığa karşı da anlayışsız davranmaktadır. Herşey büyük bir hızla ve kimsenin etkileyemediği bir
sistem dahilinde cereyan etmekte ve yaşlı insanlara anlayış g ö s 
termek için vakit de bulanamamaktadır. Gülünç olan şudur ki, yaş~
lılık ve yaşlılar çağımız için "sorun" olarak kabul edilmektedir.
Yani her insan önce normaldir; sonra kesinlikle "sorun" haline
gelmektedir. Bu kafaya göre tecrit kaçınılmaz bir sondur. Kimi
düşünürler ise bu tecridi (Yaşlılar Evi, Huzur Evi vs.) "deli
gömleği" olarak tariflemektedirler.
Oysa faaliyetlerin, meşgalelerin, sosyal bağların sürmesi yaşlı
lığın mutlu ve insanca geçmesi için gereklidir, üstelik; birkaç
sokak, birkaç köşe, birkaç dost, birkaç alışkanlıktan ibaret
insan hayatında hatıraların; yeni bir çevrede yaşamaya zorlanmak
suretiyle bir darbe daha yemesi yaşlı için can sıkıcı bir durum
olabilir. Kaldı ki, yaşlının kendi anahtarıyla.kendi kapısını
açıp tanıdığı odalarda ve eşyalarla birarada bulunmaya devam
etmesi kendisine olan güvenini artırıcı bir etkendir. Yönetilen,
bakılan insan hayata olan bağlılığını yitirir. Yaşlılıkta da
temel kanun değişmiyor: "İnsan kendine ait bir oyun' alanı istiyorı
Yaşlı insanların kendi yaşlarındaki insanlarla birarada bulunmak !
istedikleri veya onlarla daha iyi anlaştıkları iddiası da yapı-

|

lan bazı araştırmalar sonunda doğru bulunmamıştır. Ruhların bir- i
birini anlaması için aynı yaş gruplarında bulunmanın gerekli

j

olmadığını herkes düşünebilir. Yaşlılarla gençler arasında yara- !
tıcı, renkli,büyük dostlukların kurulduğu çok olmuştur. 0 halde

1

huzur evlerine bu yönden de olumlu puan vermek mümkün değildir.
o Yaşlılar Yurdu, Huzur Evi vs. şeklindeki yaşama tarzı bugün
sağlam bir sosyal bünye bakımından sakıncalı bulunmaktadır.
"ölümü Bekleme Evleri" diye bunları’ananlar da vardır. Bunlara

i

taşman yaşlıların daha erken öldükleri, bunun da sebebinin haya':
tın anlamını kaybetmesi ve "kökünden sökülme" olduğu söylenmekteki
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yaşamayı tercih ediyorlarsa evde bazı düzenlemeler gerekir. Me
sela gazlı ocaklar tercih edilmez. Çünkü yaşlı ocağı açar ama
bazan yakmayı unutur. Yırtık halılar, bazı eşikler düşmeye sebep
olur. Sivri köşeler yaralanmalara yol açar. Soğuk havalarda
yalnız yaşayan yaşlılar sık ziyaret edilmeli ve sağlıkları kontrol
edilmelidir. Gıda rejimi önemlidir. Ancak bu biraz da maddiyat
meselesidir. Bazı ülkelerde yaşlılara servis yapan organizasyon
lar veya yardım kuruluşları vardır.
Yaşlının hayatında böbreklerinin ve mesanesinin iyi çalışması
önemli rol oynar. Bol sıvı alınması mesanenin yoğun idrar tarafın
dan tahriş edilmesini önler.
İdrarını ve kakasını tutamama sebebiyle yaşlı insan bir huzur
evinde kalmayı isteyebilir. Ancak evde de gereken ihtimam mümkün
olabilirse bu sprunlarla baş edilebilir. Yatağa serilen plastik
tuvalet çarşafları mevcuttur.
İsteksizlik sağlığın düşmanlarından biridir. Meşgalesi, merakları
olan bir yaşlı insan daha az sorunlu olur, öte yandan çevresinde
ki kişilerin yaşlı ile olan ilişkilerindeki dikkat ve, hassasiyet
leri, onun sağlık ve' mutluluğu üzerinde büyük oranda etkilidir.
Yaşlıların hastaneye kaldırılmaları gerektiğinde yatakta geçire
cekleri zamanın onların sağlığını bir gençte olduğundan daha
fazla etkilediği bilinmelidir. Hareketsiz kalmaları sağlıklarını
bozar. Evlerinde normal bir hayat sürerken hastaneye yatmaları
gereken yaşlıların, hastaneden taburcu olup eve döndükten sonra
eski hayatlarına intibak edemedikleri görülmüştür.
Yaşlılar bulundukları koğuşu evleri gibi kullanmak isterler. Bu
psikolojik hususiyet dikkate alınmalı ve özel eşyaları ve köşe
leri bulunacak şekilde yaşlılara hastanedeki yerleri verilmelidir.
Yaşlılar için özel apartman blokları da yapılmaktadır. Ne var ki,
yaşlılar için olsun, sakatlar için olsun dev apartmanlardaki bu
yaşama sevimsiz bir olaydır. Yüz, ikiyüz, dörtyüz dairelik apart
manlarda sosyal bağlar güçlenmez; tersine zayıflar.
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o Modern mimarlığın imkanları ile, tekerlekli koltuk sakatının
veya tekerlekli koltukta olan (veya olmayan) bir yaşlının da
içinde yaşamasına uygun normal evler, daireler, yaşama alanları
hazırladığımız zaman tecrit problemi ortadan kalkacak, birarada
yaşama mümkün olabilecektir.
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İNŞA EDİLMİŞ ÇEVRE
. Kötü sözler yazıyorum
hayatım hakkında
. Aşklarım, inançlarım işgal
altındadır.
. Tabutumun üstünde zar
atıyorlar.
. Cebimdeki adreslerden
umut kalmamıştır.
1. özel

Bu deyimi ;■ insan eliyle,.belli süreçler, teknikler kullanılarak
daha rahat yaşamak için yapılmış, kurulmuş, düzenlenmiş ortamlar,
mekünlar, inşalar için kullanmaya karar verdim. Yer yuvarlağında
insan organizmasının yaşamasına uygun tabii şartlar mevcut bulu
nuyor. Tabiatı hiç değiştirmeden yaşamamıza zor ama mümkün. Buna
mukabil insan tabiatı bir ölçüde deriştirince daha rahat şartlar
kurulabiliyor. Bir bakıma bu, insanın doğal bir faaliyeti, varlık
sebebi. Yani insan bu dünyada mutlaka bir şeyleri değiştirmek için
yer alıyor. Bu arada ölçüyü kaçırır da, tabiatı tahribe yönelirse
cezasını da buluveriyor. Mesela,, çağımız bu cezaların yaşandığı
bir zaman parçası.

t

İnsanın bilinçli olarak, tasarladığı belli bir fiziksel bünyeyi
elde etmek için kurduğu, düzenlediği her yeni ortam veya uzay
parçası "İnşa Edilmiş Çevre" dir. Bana kalırsa fiziksel çevre,
yapay çevre gibi tabirler söylenmek isteneni anlatmıyor. Mimari
eser "inşa edilmiş bir çevre" dir. "Eylemi anmadan" sonuç olarak
ortaya çıkan yaşama alanının mahiyetini belirtmiş olamıvoruz,. <
Ve bu arada "İnşa etmek" insanın yaratılışında yer alan bir temel
eğilim olduğundan elde edilen şeyin insaniliği de kendiliğinden
öğrenilmiş oluyor. înşa edilmiş şey, insana göre, insan tarafın
dan, insan için olmaya mecbur. Çünkü bilinçli olarak inşa eden
tek canlı insan. Ama bilinçli olarak yıkan da yine o.
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TEKERLEKLİ KOLTUĞA DAİR
"Şu bakır zirvelerin ardından i
Bir süvari geliyor kan ren g i “\
A .Haşini

t

\

Tekerlek nasıl uygarlığın büyük adımları için vazgeçilmez bir

i

biçim olarak insan boyutundaki yaşamaya girmişse, yürüyemeyen sa-

;

katın hayatına, belki bir biçim olarak onun şuuraltında yer ala
cak kadar önemli ve dramatik olarak ve daha da vazgeçilmez şekil
de girmiştir. Tekerlekler üzerinde kayarak dünyayı algılamak

!

elbette yeni birtakım psikolojik çerçeveler, bilinçler ve otomatik hareketlere yol açabilecektir. İnsana verilmiş büyük esraren-

;
;

giz güçler arasında yer alan intibak

yeteneği, zamanın yumuşatıcı !

denetiminde yeni bir denge kurulmasını sağlar. Fiziksel çevre,

i

sakat beden ve tekerlekli koltuk arasında doğal bir bağlantılar

j

dizisi hasıl olmuştur. Vukubulan şey insanın dışında bir olay

j
j

değil, yalnızca insan hallerinden biridir. Ve indirgenmesi gere-'
ken yere indirgenmiştir.

...

Öte yandan bir mimarlık konusu olarak,sakat insanın inşa edilmiş

•

çevre içindeki sorunlarını anlamak için de tekerlekli koltuğu
ayrıntılı olarak tanımamız gerekmektedir. Bazan, üzerindeki insanı j
unutup tekerlekli koltuğu mekândan mekâna dolaştırmak gerekli

i

verileri bize temin edecektir.
Yürüyemeyen insanın bu en büyük yardımcısının ideal şeklini bul
mak elbetteki mümkün olmamıştır. Araştırmalar devam etmektedir.

j

Yeni malzemeler denenmekte, yeni sistemler tatbik edilmektedir.
Ancak, standart bir modeli, çok büyük farklılıklar gösteren sa
katlık türlerinin ve derecelerinin hepsine birden çözüm diye

j

göstermek imkânsız olduğu gibi, alışkanlıklar da yeni bireysel

;

İ

tercihlere yol açmaktadır. Tekerlekli koltuk, birbirlerine zıt
da düşebilen bazı temel özelliklere sahip olmalıdır: hafiflik,
sağlamlık, manevra kabiliyeti, katlanabilirlik ve bu halde olabildiğince az yer işgal etme, rahatlık, dengeli olma, düzgün

j
*
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olmayan zemine uyabilecek

deforırasyon yeteneği, bir başkasının

sürmesi halinde bu kişiyi en az yoracak inşa tarzı; kaldırım
lardan çıkarılıp, indirilebilme'kolaylığı; sakata güven verecek
hoş bir' görünüş, az yer işgal etme, yatağa ve banyoya geçebilmek
için bazı parçaların sökülebilirliği, omurgaya en uygun oturma
şeklini verebilme, bakima az ihtiyaç göstermesi, oturma yüksek
liğinin minder konacağına göre düşünülmüş olması, bazı özel ■
ilaveler yapılabilecek çatıya sahip olması, bazı yüksekliklerin
ayarlanabilmesi...
En basit, en ucuz standart tekerlekli koltuklar, büyük tekerleğe
bağlı tutma çemberinden elle çevrilerek yürütülmektedir. Normal
olarak büyük tekerlek arkada küçük tekerlek öndedir. Tekerlek
çapları^ arka tekerlek için 24-26 inch (61-66 cm) ve ön tekerlek
için 4-12 inch (10-30 cm) arasında değişir. Bu tekerlekler hava
lı ya da dolgulu lastikten olabilir. Evin dışında kullanılacak
tekerlekli koltuklarda havalı lastikler daha rahattır. Evde ise,
mesela bir' halı üzerinde sürtünme yüzeylerinin fazlalığından pra
tik olmayabilir. Çünkü halıyı toplar ve tekerlekli koltuk yürü
mez olur. O zaman dolgu lastik tercih edilir. Bakım da istemez.
Bazan büyük tekerlekler öne konabiliyor. Bu sakatın alışkanlık
ve gücüne bağlı bir şeydir. Büyük tekerlekler önde olunca araba
küçük engellerden ve alçak kaldırımlardan daha rahat iner,;çıkar.
Ayrıca daha da kolay döner. Ne var ki, büyük tekerleğin arkada
olması daha doğrudur; basit standart koltuk için de hemen yalnız
bu tip kullanılmaktadır. Bunlarda oturma pozisyonu daha uygundur.
Aynı zamanda tetraplejikler de bu tipi daha rahat kullanabilir
ler. Çünkü tetraplejik tutmh çemberini tam kavrayamaz. Ve genel
likle avucunun içiyle kuvvet verebilir. Böylece arka lastik hava
lı ve uygun profilli ise tetraplejik daha geniş bir tutma yüzeyi
bulmuş olur, öte yandan sakat koltuğundaki şahıs başka birisi
tarafından sürülüyorsa yine büyük tekerleklerin arkada olması ko
laylık sağlar. Tekerlekli koltuk kaldırım, rampa veya merdiven
lerden daha kolay indirilebilir. Büyük tekerleklerin arkada olma
sının bir diğer faydası, gidiş çizgisinden daha az sapma yapan
dengeli bir gidişe imkân vermesidir (Mesela hafif bir düz rampada
sakat çok az bir kontrolle tekerlekli koltuğun yönünü sabit tuta
bilir. ). Büyük, tekerlek önde olunca koltuk sağa sola daha çok kaça
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Elle götürülen tekerlekli koltuğun daha gelişmiş bir tipi ise,
"kollu" diyebileceğimiz ve büyük tekerleğe bir çelik çubuk vası
tasıyla moment tatbik edilmesi prensibiyle yürütülen tekerlekli
koltuklardır. Sakat bununla hem açık havada hayli uzun mesafelere
daha az yorularak gider, hem de elektrikli olanlarda olduğunun
aksine, bir hareket yapmış olur. Bu tipler evin içinde pek kulla
nılmadıklarından ve büyük tekerlek de elle çevrilmediainden daha
önce sayılan mahzurlar burada söz konusu değildir ve engelleri
daha iyi aştığı için büyük tekerlek öne de konabilir. Yalnız
bunun burada bir mahzuru Irarsa o da, bu tekerlekli koltuğa binip
inerken büyük tekerleğin, önde olduğu zaman engel teşkil edebil
mesidir.
Son yıllarda çok yaygınlaşmakta olan elektrikli tekerlekli koltuk
lar ise rahatlık ve güvenle kullanılabilecek vasıtalardır. Bunlar
güçlü akümülatörler tarafından hareket ettirilirler. Aküler ise
zaman zaman evde şarja sokulurlar. Elektrikli koltuklar evde ve
açık havada kullanılabilirler. Hatta merdiven inip çıkan tipleri
bile yapılmıştır. Evde kullanılanlarda ön tekerlekler ufak, dışarda kullanılanlarda genellikle büyüktür. Böylece bu İkinciler çok
yüksek olmayan kaldırımlara çıkabilirler. Tekerlek çapları ise
küçük tekerlek için 8-12 inch (20-30 cm) arasında, büyük tekerlek
için 20-24 inch (51-61 cm) arasındadır.
Bu sayılanların dışında, değişik amaçlarla kullanılmak üzere
farklı özelliklere sahip tekerlekli koltuklar da yapılmaktadır.
Mesela, sakatların spor yapması için kullanılan koltuklar oldukça
değişik yapıdadır. Yalnız seyahat için kullanılan bazı tiplerde
de hafiflik ve az yer işgal etme Özellikleri ön planda tutulmuş
tur. Sakatı uzanmış şekilde taşımaya uygun tekerlekli koltuklar
olduğu gibi onu ayağa dikebilecek mekanizmalara sahip tekerlekli
koltuklar da vardır.
Tekerlekli koltuklarda bugün pek çok ilave parça kullanılabilmek
tedir. Sakatlığın cinsine ve derecesine göre de rahat bir kullanış
için özellikler geliştirilmiştir. Bunların en önemlilerinden biri
çıkarılabilir kol koyma yeri (kolluk) ile ayak koyma yeri (ayak
lık) dir. Bunlar çıkarılarak klozete, banyoya, yatağa geçmek,
otomobile binmek çok daha kolaydır.

37
Elektroniğin daha çok kullanılması ile de, kollarını hareket
ettiremeyen tekerlekli koltuk sakatlarının da nefesle, çene harketiyle koltuklarına kumanda etmeleri mümkün olmaktadır.
Arka sayfalarda tekerlekli koltuk türlerinin bir kısmı verilmiş
tir.

sz=sa
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Büyük tekerlek arkada

Büyük tekerlek önde

BASİT STANDART TEKERLEKLİ KOLTUK BOYUTLARI
Ölçek: 1/20
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Standart Tekerlekli Koltuklar
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Büyük Tekerlek Arkada (Meyra)

Kollu Tekerlekli Koltuk (Moyr;0

Levhaya parmakla basarak kontrol
(Everesi; Jenninı>s) .
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Nefesle kontrol
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Cene ile kontrol

Agir sakatların elektrikli tekerlekli koltuğu
idare şekilleri

Spastik Çocuk Arabası (ORTOPEDIA)

Merdiven İnen Sakat Koltuğu (FFYRA)

Sporcu Koltuğu

Seyahat İçin Koltuk
ÖZEL TEKERLEKLİ KOLTUKLAR

Al

Derişik Yapıda İki Sakat Aracı

Menteşeli Rampa
'_
%12'ye kadar meyil verilebiliyor.

Elektrikli Tekerlekli1 Koltuk)
%20'.ye kadar eğimli rampayı '
çıkabilir.-—

..

m

ÇELİK RAMPALAR

\

m
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Büyük tekerlek arkada
İNGİLTERE'DE KULLANILAN
Bazı geçit ve dönme çapları,
genişlikleri 1:50

50

İNGİLTERE’DE KULLANILAN
Tekerlekli koltuğa ait bazı sirkülasyon
alanları ve geçitlerin ölçüleri 1:50
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Rehabilitasyon merkezleri ve sakat yurtlarında kullanılan
bu tekerlekli sedye, sırtında veya kabalarında yara açıl
dığı için yüzüstü yatması gereken hastaların yatağa bağlı
kalmamalarını sağlar. Buna ait dolaşma alanlarının plan
lamada hesaba katılması gerekir. Sedye tekerleklekleri
taşıyan bir çerçeveye oturtulmuş olup hemen kaldırılabilir.

Bir sakatlar yurdunun
sekiz kişilik bir
yaşama grubunun yemek'
odası şekilde görülü
yor. Tekerlekli sedye
de olan da sofrada.
Ölçek: -1/100
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1655 yılında bir sakat arabası
(1730'da basılmış bir resimden).
Stephan Farfler 22 yaşındayken bu sakat arabasını
yaptı ve onu ölene kadar (1689) kullandı. 1693'de
araba -Niirnberg Belediye Kitaplığına getirildi.
Orada da 1945'de Nürnberg bombalanınca tamamen
yokoldu.

Artık biraz kullanışsız bulunan
j üç tekerlekli bir sakat otomobili

h.

Alman Normuna Göre Bazı Geçit ve Sirkülasyon Alanları
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Alman normuna göre
tekerlekli koltuğun
kapıya yaklaşabilmesi
için gerekli mesafeler
ölçek: 1/50
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Tekerlekli"kolcuklulnr irin iki dnire girişi.
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ANTROPOMETRİK ÖLÇÜLER-HAREKET ÖZELLİKLERİ
"Karışık yüzler aldık
birtakım çarşılardan
Ben, Henri, Alain, bir de
Bob"
B.Cansever

Sağlam insanla arasında bir kıyaslama yapılabilmesi ve ihtiyaç
duyduğu hacim ve donanımların kendisine sağlanabilmesi için,
tekerlekli koltuk sakatıyla ve onun koltuğuyla yaptığı hareket
lerle ilgili bazı verilerin elimizde olması gerekir. Hareket ba
kımından tekerlekli koltuk sakatlarını şöyle sınıflandırıyoruz:
1. Belden yukarısı tamamen hareketli ve normal, belden aşağısı da
kısmen hareketli olan ve tekerlekli' koltuklarından kalkıp
birkaç adım yürüyebilenler.
2. Belden yukarısı normal, belden aşağısı tamamen felçli olan ve
hiç yürüyemeyenler.
3. Bedeninin üst- kısmı da hareketliliğini büyülç ölçüde kaybetmiş
olan ağır sakatlar. _

■

4. Tekerlekli koltukta yaşayan yaşlılar.
Tekerlekli koltuklarını rahatlıkla kullanabilen 1. ve 2.gruptaki
sakatlar için yeterli manevra alanları ile geçitler 3. ve 4.gruptakilere yetmeyebilir. Mesela, 1. ve 2 .gruptakilere 140x140 cm'
lik bir alan dönme için kafi geldiği halde 3. ve 4 .gruptakilere
160x160 cm'lik bir manevra alanı gerekli olur. Çünkü bunlar kol
tuklarını zor hareket ettirebilirler ve daha geniş kapılardan
geçebilirler.
öte yandan tekerlekli koltukların boyutları ve özellikleri de
değiştiğinden, bunların tümünü,göz önüne alan verilere de planlama
için ihtiyaç vardır.

•

Sakatın tekerlekli koltuktayken yaptığı hareketler, buna binmesi,
inmesi? günlük hayatını .sürdürürken bulunduğu özel.pozisyonlar,
kolay tasavvur edilemeyebilir. Arka sayfalarda bunlarla ilgili
şekiller verilmiştir.
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Bazı ölçüler

Ölçek: 1/20
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Bazı Ölçüler
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Bazı Ölçüler

/
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Bücün gün aynı pozisyonda kalmamak ve kalça
alcında yara açılmaması için hareketler

Kapı açma (geri geri giderek)

5â

Bir sandalyeye geçme

Yataktan tekerlekli koltuğa geçme
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Fermuarı açarak klozete
geri geri oturma

Kol dayama yeri çıkarılabilen
tekerlekli koltuktan klozete
paralel yaklaşarak, geçme

Kol dayama yeri çıkarılabilen
tekerlekli koltuktan küvete geçiş

Ölçek: 1/50

1
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Tekerlekli koltukta yapılan bazı denge
hareketleri

Tek başına kaldırımdan inme

L
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Yataktan tekerlekli koltuğa geçme

Klozete oturma
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Sakatı kaldırıma çıkarma

Otomobile binme (yalnız başına)

t
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DI$ ÇEVRE

Tekerlekli koltuktaki insanların ve genel olarak da bütün sakat
ların toplum hayatına katılabilmeleri için onlara uygun evler
yapmak kafi değildir. Dış çevrenin tanzimi de büyük önem taşır.
Bu konuda yeni anlayışların benimsenmesi şarttır. Aslında teker
lekli koltuklular için dost bir çevre yaratmak insanların bütünü
için de yeni rahatlıklar getirmek demektir. Mesela bir yaya ge
çidinde tekerlekli koltuktaki insanı düşündüyseniz, çocuk arabası
süren bir anneyi ve bir âmâyı da düşünmüş olursunuz.•
Çok ağır sakatlıkları olanların özel kurumlarda veya aileleriyle
beraber bulunabilecekleri bina gruplarında tecrit edilmiş şekilde
yaşamaları bazan kaçınılmaz olmakla birlikte; genel istek elbette
toplumun normal akışı içinde, normal bir yerleşme bünyesinde,
normal bir hayata dahil olmak şeklindedir, özel kurumlarda veya
bina gruplarında her türlü bakımları sağlanmış olan sakatlar,
buralardan ayrıldıklarında zorluk çekmekte ve tekrar dönmek iste
mektedirler. Ancak mümkün olabilseydi hayatın doğal alışma seve
rek karışacaklardı.
Tekerlekli koltuktaki insanlar için uygun yerleşme yerleri eğimi
olmayan veya çok az olan alanlardır. Alışveriş merkezlerine .
(mesela 300 m'den daha yakın) ve ulaşım sistemlerine yakın bölge
ler sakatların yerleşme bölgeleri olarak seçilmelidir.

KALDIRIMLAR, GEÇİTLER, RAMPALAR
Bordür yüksekliği DİN 18024'e göre 6-14 cm arasındadır. Yaya ge
çitlerinde 3 cm'ye iner. Bordürler renkli malzeme ile belirtilir.
Kaldırım ve. diğer, yaya yollarının en az genişliği 140 cm olmalı
dır. Elektrikli'tekerlekli koltukların yan yana geçecekleri düşü
nülürse de 200 cm olmalıdır. Bu mesafe içinde lamba direği bulun
maz. Bunlar yaya yolunun dışına konurlar. Gerektiği zaman korkuluk

70
da kullanılmalıdır. Yaya yollarının yüzeyi düzgün fakat pürüzlü
olmalıdır. Yaya yolları ve kaldırımlarda farklı renkte farklı
malzeme kullanılırsa görme özürlüler için kolaylık sağlanmış
olur. Rampalar genel olarak max.%6 eğimde yapılır. En çok da
10 m. uzunlukta olur. Daha sonra sahanlık yapılıp tekrar rampa
konabilir.. Sahanlıklar 1.5 m uzunluğunda olmalıdır (DİN 18024'
de farklı rakamlar yer alıyor). Rampaların iki yanına 65 cm ve
90 cm'den geçen tutamaklara sahip korkuluklar konabilir. Tuta
maklar yuvarlak profillidir. Çapları 30-35 cm arasındadır (DİN1
da 43 mm).
MERDİVENLER
Merdivenlerde basamaklar 30 cm, rıhtlar 15 cm'dir. Rıht basamağa
doğru inerken 3 cm içeri girer. Basamağın ön kenarı bir ayrı
renkle işaretlidir. Korkuluk ilk basamağın kenarından 30 cm
geriden başlayıp son basamak kenarından 50 cm uzakta bitirilir.
Ortalarında refüj olan yaya geçitlerinin genişliği en az 3.00 m,
tercihan 4.00 m olmalıdır. Refüjde bordürün 3 cm'ye indirilmesi
yukarıdaki gibidir. Yaya geçidindeki yaya adası derinliği 160250 cm arasındadır (250 cm bazı sakat araçları ve sedyeyi alması
için gerekli mesafe) . Trafik ışıkları, işaretler, cadde isimleri
yaya geçidinin solunda olur. Yoğun trafiğin olduğu yerlerde sesli
geçiş sinyalleri de kullanılabilir. Bazı yaya geçitlerinde ise
yerden 105 cm yükseklikteki bir kutudan yaya tarafından kontrol
edilebilen trafik işaretleri bulunur.
Alt ve üst geçitlerde merdivenlerden başka eğimi %8'i geçmeyen
rampalar kullanılması tavsiye edilir. Düzenlemelerde, dönel mer
divenler kullanılamaz. 150 cm'lik temiz genişlik istenir. 250 cm
tavsiye edilir. Rampaların iki yanında korkuluk bulunur. Rampalar
da en az 150 cm temiz genişlikli olmalıdır.
Bu genel dolaşım alanları dışındaki rampaların maksimum eğimi
%6'dır ve her 6 m'de bir sahanlık konur (en az 120 cm).
(
SORUN-SORU: Durmadan artan trafik’yüzünden alt ve üst geçitlerin
kullanılması yaygınlık kazandığına göre; ihtiyarların,tekerlekli
koltukluların, görme özürlülerin ve çocuk arabalı annelerin'
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zahmetsiz bir hayata sahip olabilmeleri nasıl mümkün olacak?
Çünkü rampa için geniş bir alan ve uygun bir tOpografik durum
gerekiyor. İhtimamla ele alınması gereken bir konu. Bu ülkede
ise tam tersine bir gidiş izleniyor: şehir dün olduğundan daha
zor bir hayat tüketme ortamına dönüştürülmüş. Bir cangıl adeta,
örnek: Bazan 30 cm1i bulan bordür yüksekliği ve içte zeminin
düşmesi, "zor" üstgeçitler, çukurlar... Yaya geçidi ve yaya ada
sı diye bir hadise zaten yok. Binalar, taşıtlar, insanlar birbir
lerinin içine dağılmış bulunuyorlar. Hem de oldukça homojen (!).
OTOPARK

'

Açık otoparkların %3'ü sakatların kullandıkları otolara ayrılacak
tır. Park ölçüleri şekillerde gösterilmiştir.
Sakatlara ayrılmış olan park yerlerinin ikisi yanyana getirilirse
ve otomobiller buraya birbirlerine ters istikamette sokulursa
bir tek 3.5 m'lik genişlik ikisi için kafi gelir. Bu durum park
levhasıyla belirtilir. Tabii ki sakatın tekerlekli koltuğuna
binip inmesi esnasında yağmurdan korunması istenen bir şeydir.
Tek yönlü yollarda sakat otosunun 2.5 m'lik normal park izine
çekilmesi mümkündür. Tekerlekli koltuk cadde tarafına çıkarıla
caksa genişlik yine 3.5 m'dir.

•

UMUMÎ TELEFONLAR-TELEFON KULÜBELERİ
Bunların dışarı açılması gereken kapıları, temiz 90 cm'lik bir
açıklığa sahip olmalıdır. İçerde, tekerlekli koltukla telefon ci
hazının altına tam yaklaşılabilmelidir. Ahize ve jeton deliği
en fazla 120 cm yüksekte olabilir.
POSTA KUTULARI
Tekerlekli koltuktaki sakatın uzanabileceği yükseklikte olmalı
dır. Sakatın, otomobildeyse, otomobilinden inmeden de mektup
atabilmesine imkân verecek düzenlemeler yapılabilir.

i

.
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BİNALAR-EVLER
X'

'umuma açık binalar ve devlet daireleri tekerlekli koltuk sakatla
rının gelip gitmesine uygun olacaktır. Bunlar:
a) îş ve İşçi Bulma Kurumlan, Danışma Büroları, Maliye İdaresi,
Mahkemeler, Sosyal Sigortalar, Sağlık Kuruluşları, Dini Hizmet
Kurumlan, Polis, Postane, Seyahat ve Trafik Kuruluşları,
Yardım Kurumlan) ,
b) Terminaller, garlar, hava alanları, buralardaki diğer tesisler,
c) Konaklama tesisleri (Kahveler, oteller, gençlik yurtları,
kaplıcalar, lokantalar)
d) Toplantı salonları (Sinema, Kilise, Kongre salonu, Tiyatro,
Mahalli örgüt toplantıları için salonlar)
e) Okullar, Kurslar
f) Spor yapıları (Açık, kapalı yüzme havuzları, jimnastik salon/ları, stadyumlar)
g) Mağazalar, marketler
h) Bankalar, Yardım Sandıkları
i) Eczaneler, Doktor Muayenehaneleri, Hastaneler, Kaplıaalar, Kür
yerleri,
j) Teşhir binaları, Kütüphaneler, Müzeler
k) Çocuk bahçeleri, Kreşler, Anaokulları
Bu binaların girişlerine basamaksız yaklaşılabilmelidir. Giriş
güçlü işaretlerle belirtilmiş olmalıdır. Rampalar varsa bunlar
en fazla %6 eğimdedir. Kapılar normal kanatlı veya sürme kapılar
dır. Bunlar otomatik olarak açılır, kapanır (Zemindeki basınçla
ve fotoselle çalışırlar). Döner kapılar ve çarpma kapılar, kulla
nılmaz. Eşik ve kademe farkı varsa bu en fazla 2.5 cm olabilir.
Normal kanatlı kapıların önünde bulunması gereken alanlar şekil
lerde verilmiştir. Kapının tek kanadı açılıyorsa temiz geçiş
açıklığı 95 cm olmalıdır.
Mevcut eski binalarda bu şartları sağlamak bir hayli zor olabilir.
Rampa konsa çok uzun mesafeler çıkabilir. İkinci bir giriş düzen
lemek bazan daha kolay olur.
Rüzgârlık:

Sakatlar için en uygun çözüm olan zemine basılınca

açılan sürme kapılar şeklindeki düzenlemede rüzgârlık genişliği de
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daha azdır. Eğer hakim rüzgâra ters bir tarafta kalıyorsa rüzgâr
lık yapmaktan vazgeçilebilir. Bu aynı zamanda düzenlemenin genel
olarak.hava akımlarına engel olmuş bulunmasına da bağlıdır.
Dış çevre ile ilgili bazı şekiller arka sayfalardadır.
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
Sakatların rahatça ihtiyaçlarını temin edebilecekleri alışveriş
merkezleri hayat tablosunun tamamlanabilmesi için önemlidir.
Tekerlekli koltukların dönme alanları dikkat nazarına alınmalıdır.
Gittikçe daha çok kullanılmakta olan elektrikli koltukların stan
dart tekerlekli koltuklarmkinden geniş bir dolaşma alanına ihti
yacı olduğu hatırlanmalıdır. Tekerlekli koltuktaki insan zemin
den itibaren 40 cm'le 120 cm'lik yüksekliklere uzanabilir. Raf
larda en ağır mallar 45-80 cm arasında olacaktır.
Daha önce söz konusu olan kademe farksız ulaşma prensibi doğal
olarak burada da geçerlidir. Yani otoparktan, kaldırımdan hiç bir
engellemeye uğramadan alışveriş noktasına gelinebilmelidir.
Kapılar otomatik olarak açılmalıdır (Fotoselli sistemler vs.)
Her kapı kanadının temiz açıklığı 90 cm olmalıdır.
Büyük satış mağazalarında sakatların uygun asansörler bulunmalı
dır. Bunlar uluslararası sakat amblemi ile işaretlenmiştir.
Kabin genişliği en az 115x140 cm olmalıdır. Kapılar otomatik
açılmalı, bunların kumanda tuşları yatay bir sırada zeminden
/
100 cm yukarıda sıralanmalıdır. Büyük mağazalarda sakat tuvaletleri de mevcuttur ve aynı şekilde kolay bulunmaları için işaretle
belirtilmişlerdir. Raflar arasında, elektrikli tekerlekli kol
tuğun ve insanların yanyana rahatça geçebilecekleri genişlikler
bırakılmış olmalıdır. Kasa önündeki geçişlerde de aynı durum söz
konusudur.
Bazı mağazalarda tekerlekli koltuktaki insanın her yere ulaşması
nı mümkün kılan tutma çubukları ve görme özürlüler için de büyüteç
bulundurulmaktadır.
Bütün bunlar aslında her modern alışveriş merkezinin sahip olması
gereken ve sağlam insanları da rahat ettiren düzenlemelerdir.

/
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Sakatların kullanabileceği bir telefon kulübesi
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İstanbul'da kaldırımlar sakatlar
ve yaşlılar için azaptır.
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Merdiven ve Küpeşte
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Rüzgârlık bulunmazsa
kontak levhalı sürme kapı
düzeni yukarıdaki gibidir.
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Işın demetinin engellenmesi
ile otomatik olarak aşılan
normal kanatlı kapılarda
kapı yüzeyi ışın demetinden
300 cm uzağa konur.

a

Rüzgârlık bulunduğu takdirde kontak levhalı
otomatik sürme kapı sisteminde düzen yukarı
daki ölçülere sahiptir.

ANA GİRİŞ DÜZENLERİ

Ölçek: 1/100

PARKLAR

Tekerlekli koltukluların da dolaşması İstenen yeşil alanlarda,
aralarında, ön tekerleğin sıkışabileceği, çim ekili boşluklar
bırakılmış suni taş bir zemin kaplama tarzı uygun olmaz. Hafif
pürüzlü, düzgün bir satıh idealdir. En az yol genişlikleri
200 cın'dir. Oturma banklarının birbirine olan mesafesi en fazla
100 m olmalı, bunların oturma düzlemi 50 cm yükseklikte olmalı,
70.cm yükseklikte de kol koyma yeri bulunmalıdır.
\

GENEL TUVALETLER
Her tuvalet grubunda tekerlekli koltuk sakatının kullanabileceği
bir tuvalet bulunmalıdır. Bunun kapısı dışarı açılır. Bu tuvalet
te klozetin önünden duvara veya kapıya kadar 120 cm'lik mesafe
olmalıdır. Klozetin bir yanında da en az 80 cm'lik bir boşluk
bulunmalıdır. Tuvalet yüksekliği 48-50 cm'dir.
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TEKERLEKLİ KOLTUKLUNUN EVİ
GENEL MİMARİ MÜLAHAZALAR
o Bir koridora dizilmiş odalar sistemi tekerlekli koltuktaki sakat
lara uygun değildir. Tekerlekli koltuğun manevra alanı düşünül
dükte} birbiri içinde, birbirine akan hacimler daha rasyonel
çözümler verirler. Böylece aynı bir sıcaklık derecesinin bütün
yaşama alanında elde edilmesi de kolay olur. Sakat insanların
evlerinde genellikle tecrit edilmiş bir' yatak odası fikri çok
. geçerli değildir. Çünkü zaten yaşanan

hayat özel bir hayattır.

Böylece bir köşe veya niş yatak için yeterli olabilir. Öte yandan
ev ne kadar küçükse yaşayana çıkan zahmet de o kadar azdır. Te
kerlekli koltuktaki insan evde sağlam insandan daha çok vakit
geçireceğinden, aynı anda daha geniş bir hacim veya hacimler
serisiyle irtibatta olması ve daha çok genişlik algılaması iste
nen bir, şeydir. Mesela; böylece yerken,yatarken, okurken televiz' yon seyretmek sakat için mümkün olabilir.
Tekerlekli koltuklular için sessiz, kolay itilebilen ve yukarıdan
raylı sürme kapılar kolaylık sağlar. Bunların da kolay monte
edilip çıkarılabilenleri tercih edilir.
o Prizler, anahtarlar, sigortalar, elektrik ve su saatleri teker
lekli koltuktaki insanın elle ulaşabileceği yerde olmalıdır.
Işıklar bulunulan yere göre kordonla kumanda edilen cinsten ola
bilir.

'

o Kapılar/tamamen cam olsa bile alttaki 30 cm'lik bir kısım teker
lekli koltuk çarpmasından zarar görmesin diye metal panelle kap
lanır.
o Uzun süre yatakta yatanlar için dışarıyı seyretmede büyük aynalar
da faydalıdır.
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o Pencerelerin düzeninde dikkat edilecek nokta göz hizasına kayıt
gelmemesidir. Bazân devamlı yatan insanların bile dışarıyı seyretmelerini sağlamak gerekir.
o DİN 18025'teki ölçüler bazı yazarlarca yetersiz bulunmuştur. BU
ölçüler gerçekten de asgari alanları içermekte ve tekerlekli
koltuğunu ustaca kullanabilen sakatlar için kabul edilebilir,
bulunmaktadırlar.
o Tekerlekli koltuk sakatları için tasarlanan evlerin girişlerinde
140 crn'lik bir koridor genişliği öngörülmüş ise de, tekerlekli
koltuk sakatının yine tekerlekli koltukta yaşayan arkadaşlarının
bulunması ve bunların kendisini ziyareti doğal olduğundan aynı
giriş alanında iki tekerlekli koltuğun gereken hareketleri
yapabilmeleri ve yanyana geçebilmeleri için iyisi 200 cm'lik
bir koridor genişliği verilmesi yerinde olur.
o Tekerlekli koltuklular için, uygun konutlarda mutfak bazan bir
perde ile ayrılan, esas bir hacmin nişi şeklindedir. Bu da genel
likle tek kişilik konutlar için söz konusudur. Mutfakta esas ça
lışma yeri ocak ve eviye arasındadır. Yüksekliği 80 cm olup
altına girilebilen bir hazırlama tezgahı halindedir.
o Giriş kapısının yanında, kapıyı açmak için yaklaşırken rahatça
sokulabilmek için en iyisi 60 cm'lik bir mesafe kapının açılan
kenarından duvara kadar bulunmalıdır (Daha önce verilen ölçüler
ve DİN daha az rahat).
o Koltuk sakatlarının evlerinde yedek tekerlekli koltuğun bulun
duğu, yahut sokakta kullanılan kollu tekerlekli koltuktan evdeki
tekerlekli koltuğa geçmek için kullanılan bir hacim çok fayda
lıdır. Tekerlekli koltuğun yedek parçaları aküler, tamir takım
ları da burada bulunduğu gibi salcat tekerlekli koltuğunu burada
temizleyebilir. Girişe yakın bir yerde olmalıdır.
o Isınma problemi sakatlar için çok önemlidir. Çünkü hareketsiz
uzuvlarda kan dolaşımı zayıftır. Bu yüzden normal insan için
gerekli sıcaklık derecelerini aşmak gerekir. Tuvalet ve banyoda
24°C, diğer hacimlerde 22°C'lik sıcaklık sağlanacaktır.
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OTURMA ODASI
Birçok kere tekrarlanması gereken bir farklı durum, tekerlekli
koltuklunun evinde normal insana nazaran daha fazla vakit geçir
mesi ve bu evin daha çok sayıda eyleme sahne olmasıdır. Mesela
evde bir yer minderi ve bir paralel bulunabilir. Tekerlekli kol
tuktaki şahıs daha çok meşgale ve meraka da sahip olabileceğin
den ve asıl önemlisi bir işi varsa ve bunu da evde yapıyorsa
düşünülmesi gereken birçok köşenin varlığı anlaşılmış olur.
«
Tekerlekli koltuktaki ş’ahıs yalnız yaşarken böyle olduğu gibi
ailesi ile beraber otururken de böyledir. Oturma odası da içinde
en fazla eylem yer alan hacim olur. Tekerlekli koltuklu şahıs
burada bir çalışma köşesine sahip.olabilir. Paralelini buraya
yerleştirmiş olabilir. Misafirlerini burada karşılar (Bu misa
firlerin bazan tekerlekli koltukta yaşayan insanlar olabileceği
unutulmamalıdır.) Oturma grupları buna göre tanzim edilir. Ayrı
bir yemek odası da mevcut değilse, yemek yeme köşesi de burada
bulunacaktır. Tekerlekli koltuktaki iki üç insanın birarada yemek
yemelerine imkan verecek bir düzenleme bu köşe için gerekir.
DİN 18025'e göre 1 kişilik dairede otürma odası 20 m2'den aşağı
olamaz. 5 kişilik bir daire için bu rakam 2A m2'dir. Aslında
paralel de söz konusu olursa bu alanlar daha da büyütülmelidir.
Kapı açılışları ve mutfak bağlantısı gözönüne alınarak tekerlekli
koltuğun rahatça manevra yapacağı alanlar sağlanmalıdır, öte yan
dan oturma odasında çok vakit creçirileceğinden iyi bir yönelme
ve ışık şarttır.'Bu hacim gereken psikolojik iyi etkilere eksik
siz sahip olmalıdır. Şömine, açık bir ateş, bir ocak sakat için
vakit geçirici ve dinlendirici olabilir.
Arka sayfalarda bazı oturma odaları ve oturma köşeleri ile yemek
yeme köşeleri verilmiştir. Yemek masası da diğer bazı eylemlere
yarayabilir (oyun, ödev, resim vs.). Oturma odasına bağlı bir
balkon da yaşamaya zenginlik katacak bir elemandır (oturma, ye
mek , oyun vs.).

.

PARALELBARLARIN PLANA ETKİSİ
Rehabilitasyon merkezlerinde, yürüme cihazını takıp ayakta ?k.rması ve ileri geri gidip gelmesi için tekerlekli koltuk s a k ı \
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Mutfak, balkon, oturma
hacmi düzeni.
Oturma hacminde bir
paralel bulunuyor.
Hareket yapılacağı
zaman tekerlekli
koltuk paralelin
arasına giriyor.
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Oturma Köşesi Düzenleri
Ölçek: 1/100
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Yemek Masası ve Çevresi
Ölçek:. 1/100
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Bir tekerlekli koltuklunun evi
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paralelbarlara sokulurlar. Günde varım veya bir saatlik, böyle
bir hareketin önemi birçok uzmanca vurgulanmıştır. Kemiklerin
belli ölçüde sağlıklı kalması ve kan dolaşımının sakatlıktan
I
daha az etkilenmesine yardımcı olması dışında ayakta -durmak bir
tür psikolojik tedavidir de. Normal insanların bakış hizasından
bakma yani çevreyi bir an' için öyle algılama bazan gerekli ola
bilir. Paralelbarlarda (yahut kısaca paralelde) ayakta iken
uzanabileceği bir yer varsa o pozisyonda bir iş yapması da saka
ta değişiklik gibi gelebilir.
Paralelin bulunması gereken yer zannımca oturma hacmidir. Çünkü
burada sakat hareketini yaparken bir arkadaşıyla konuşabilir
veya televizyonda maç izleyebilir. Yahut dışarısını seyredebilir
Zaten de genellikle paralel için gerekli olan yer ve tekerlekli
koltuk manevra alanı da nisbeten geniş bir bölüm olan oturma .
odasında sağlanabilir.
Paralelin basit bir çatısı vardır ve barların yüksekliği sakata
göre ayarlanabilir. Genellikle ahşaptan olur*ve dekoratif bir
eleman olarak da kullanılabilir. Boyutları şekilde verilmiştir.
Boyu 250 cm„hareket için aralandığı zaman kapladığı genişlik
15U cm civarındadır. Duvar tarafına verilen barın arkasına kitap
lık konursa buradaki alan kaybedilmez ve sakat da ayakta iken
yanında kendini meşgul edecek bir yer bulmuş olur.
Paralelde kullandığı yürüme cihazlarını koyması için paralelin
yanında tekerlekli koltuk sakatına bir>de dolap düşünülebilir.
30 x 60 cm alanlı bir dolabın yüksekliği cihazın cinsine göre
değişir.
Arka sayfada paralelin oturma odasında yer alışı ve ölçüleri
görülüyor.

Oturma odasında paralel

Ölçek: 1/100
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YATAK ODASI

.

Sakat insanlar yatak odasını sağlam insanlardan daha fazla kul
lanırlar. Bilhassa tekerlekli koltukta yaşayanlar bütün gün bo
yunca aynı pozisyonda oturmaktan rahatsız olarak dinlenme ihtiya
cı hissedebilirler. Cünlük bazı tedavi ve hareketler burada yapı
labilir. Sakat şahıs kolayca rahatsızlanabileceğinden doktoru
tarafından bir süre yatakta kalması gerektiği söylenebilir.
O halde bu odanın dinlenmeye, okumaya ve çalışmaya imkan vermesi
gereklidir. Sakatlığın türüne göre y a t a t f ı n özelliği ve yeri
farklı olabilir. Sakat tek başına arabasına inin binebilivorsa
tek uzun kenarın serbest bulunması yeterlidir. Ancak genellikle
yatağın kolay yapılabilmesi ve yardıma da ihtiyaç duyulabileceği
düşünülerek en az iki veya üç tarafı serbest yatak yerleştirmek
daha doğrudur. Yatağın önünde 140 x 170 cm'lik bir alan yeterli
dir. Yatağa daha rahat yaklaşılabilmesi için yerden 25 cm yük
sekliğe kadar yatak uzun kenarı serbest olmalıdır ki ayaklar
çarpmadan alta girebilsin.
İki kişilik yatakta sağlam olan kişinin tarafında 90 cm mesafe
bırakılır. Tekerlekli koltuk da buraya gerektiği zaman girer.
Fazla yüksek dolaplara uzanılamayacağı için dolap alanları nor
male göre fazla olur..

*

Sakat çocukların yatak odalarında ise 200 x 200 cm'lik bir yer
minderi bulunur. Çünkü bunlar için tedavi ve hareket çok önemli
dir. Odada yeterli oyun alanı da olacaktır. Çocuklar için paralel
gerekiyorsa, bu, yatak odasına konabilir.
Yatak odalarının da böylece sıkıcı olmayan, günün büyük kısmının
geçirilmesi mümkün yerler olarak düzenlenmesi gerektiği anlaşılır.
Ayrıca hastanın yattığı yerden kapıyı açabilmesi, yazı yazabilmesi,
tavana yansıtılan bir kitap sayfasını okuyabilmesi, gerektiğinde
yardım isteyebilmesi için gereken donanımlar da modern elektroni
ğin imkanlarıyla sağlanmış olabilir.
Yatak yüksekliği 50 cm civarında olursa tekerlekli koltuktan ya
tağa geçiş kolay olur. Minimum yatak boyutlar 1^9 x 200 olmalıdır.
Tekerlekli koltukta yaşayan insan yatakta giyiniyorsa (Tekerlekli
/
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koltukta yaşayanların kimisi yatakta, kimisi arabada giyiniyor.)
rahat hareket için genişçe yere ihtiyaç duymaktadır. Yatağın çok
dar olmaması sakatın ihtiyaç duyabileceği bir yardımcının çalış
masını da kolaylaştırır. Tuvalette, banyoda kullanılan asılma
rayı bu odanın tavanına da konabilir. Bunların yüksekliği tuva
let için verilen şekilden anlaşılıyor.
Elektrikle şekli.ayarlanabilen karyolalar, tekerlekli koltuk
sakatlarına çeşitli yatma pozisyonları için imkân sağlar. Karyo%
lanın hemen yanında ,sak'atın ihtiyaç, duyabileceği her şey ve
kendisini oyalayacak şahsi eşyalarını bulunduracağı yerler gerek
lidir. Yatakta yemek yenebilmesi için özel mobilyalar çizilmiş
olabilir. Sakat yatakta iken ışıklara kumanda edebilmeli, kapıyı
açabilmeli; radyoyu, televizyonu açıp kapatabilmeli, imdat ziline
basabilmelidir. Dış kapıdaki biriyle konuşma imkânını da temin
düşünülebilir.
Üzerini yatakta giyinen sakatlar için yatağın altında bazı göz
ler bulunması pratiktir. Sakat kişi yatağını kendi yapıyorsa
yatağın baş tarafı hariç her tarafında en az 90 cm'Tik bir mesafe
olmalıdır. Yatağın baş tarafında tutunacak bir yer bulunması
doğrulmada sakata yardımcı olur.
Elbise Dolapları
Normal kanatlı veya sürme'kapılı olabilir. Tekerlekli koltuk sa
katının uzanabileceği yükseklikler dikkate alınmalıdır. Dolabın
altı tamamen döşemeye osurursa tekerlekli koltuk dolabın içine
doğru, ön tekerlek dolap alt kenarına değene kadar, ilerleyebilir
böylece sakat dolabın içinde daha kolay hareket edebilir.
Arka sayfada tekerlekli koltuklular için yatak odası örneklerine
yer verilmiştir. 150 cm çaplı tekerlekli koltuk manevra alanı
çizilmiştir.
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MUTFAK
Tekerlekli koltuktaki inşan,birtakım meşgaleleri olması gereken
insandır. Sakatlığın başlangıcından itibaren ilerleyen günler
yeni tecrübeler getirecek, hareketler kolaylaşacak, belli alış
kanlıklar edinilince yaşama birçok ağırlığından kurtulacaktır.
Tekerlekli koltuktaki sakat, mutfağında, hem bir rehabilitasyon
olan bazı meşgalelere yönelecek, hem de kendi sağlığı için gerek
li gıda maddelerini, yiyecekleri hazırlayarak beslenmesini den
geli bir şekilde sürdürebilecektir. Evinde daha çok vakit geçi
ren bir insanın mutfakla ilişkisinin hayli önemli olduğu açık
tır. Burada mutfağın tekrar modern hayatla kaybedilmiş olan
fonksiyonlarını kazanması gerekir sanıyoruz. Eski bazı Türk ev
lerinde büyükçe bir hacim olan mutfak yemek hazırlama, yeme,
oturma eylemlerinin yer aldığı bir plan elemanıydı. Aynı anla
yışın tekrar canlandırılması genel olarak doğru olmakla birlikte
tekerlekli koltuk sakatının hayatında mutfağın bu biçimde yer
alması daha da gereklidir. Tekerlekli koltuktaki insan mutfakta
belli köşeler ve tezgahlar arasında dolaşarak çalışırken bir
masada bir şeyler de yazabilir, müzik dinleyebilir, bir arkada
şıyla sohbet edebilir.
Tekerlekli koltuk sakatına uygun mutfağın düzenlenmesinde prensip
daha az manevra ile işlerin yapılabilmesi ve eşya ve aygıtların
tümünün de sakatın kolayca kullanabileceği şekilde yer almaları
dır. Hazırlama, pişirme, yıkama temel hareketleri fazla yorulma
dan yapılabilmelidir. Esas bulunma noktası olan çalışma yeri
pişirme ve yıkamanın arasındadır. Buradan işlerin birçoğu görü
lebilmeğidir. Yani yeterli dolap, raf imkanları bu noktaya yakın
yer almalıdır. DİN 18025'e göre istenen genişlikler şöyledir: .
tezgah: 760 cm, eviye 80 cm, çalışma köşesi 60 cm, ocak (en az
üç tane) piyasadaki ölçüsüne göre, tezgah 30 cm. 60 x 60'lık
üstüste üç dolap, 60 x 60 buzdolabı (yerden yüksekte) , büyük ça
lışma yeri 120 x 60 cm.
Tekerlekli koltuktaki kişinin ulaşabileceği dolap yükseklikleri
40 cm ile 140 cm arasındadır (Sağlamlar için 20-200 cm arasında)
Ayrıca tekerlekli koltuk<tezgah altlarına da gireceğinden dolap
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alanının çok daha fazla uzatılması gerekir. Bu durumda küçük
daireler için 600 cm uzunluğunda dolap uzunluğu çıkar. Büyükçe
daireler için bu uzunluk 1000 cm'dir.
Mutfak tiplerini tek sıralı, çift sıralı, U şeklinde ve köşe
mutfak olarak bazı gruplara ayırabiliriz. Tek sıralı mutfaklar
tek kişilik veya genellikle yemeğin dışardan getirildiği evler
deki mutfaklardır. Çift sıralı mutfaklarda ocak, eviye, çalışma
tezgahı ve buzdolabı bir tarafla, dolaplar ve diğer çalışma-hazırlama yerleri diğer taraftadır. Mesafeler kısaysa da tekerlek
li koltuk manevraları için rahat değildir. Köşe mutfaklar teker
lekli koltuklular için daha az hareket gerektirdiğinden daha
kullanışlı ise de bunların da mahzurları vardır.
Ocak düzeninde prensip, içinde pişirilme yapılan kabın, tencere
nin; gücü fazla da olmayabilen tekerlekli koltuk sakatı tarafın
dan sağa, sola, başka ocağa sürütebilmesinin kolay olmasıdır.
Açıp kapama düğmeieri de büyükçe ve kolay kavranabilir biçimde
imal edilmiş olmalı ve kolay"uzanılacak yerde tercihan tezgahın
önünde ama tekerlekli koltuğun çarpmasına karşı da korunmuş bir
yerde bulunmalıdır.
Eviye derin olmamalı ve sakat yıkadığı kabı buradan zorluk
çekmeden çıkarabilmelidir. Tekerlekli koltuk sakatının daha
rahat kullanabileceği bulaşık küvetleri geliştirilmektedir. Arma-türler de uzun bir kolla kumanda edilen tipten seçilmektedir da
ha çok.
Mutfak dolapları zeminden en az 25 cm yukarıdan başlar ki teker
lekli koltuk rahatça alta girebilsin. Düşey bir eksen etrafında
çelvrilebilen bir dolap tipinde sakat istediği eşyayı veya mutfak
takımını önüne getirebilmektedir. Yüksekte bulunan raflar ise
saydam-malzemeden yapılır ki, sakat nereye uzandığını alttan
görebilsin. Buzdolabı, fırın ve bulaşık makinesi yerden 50 cm
•yükseğe kaldırılarak monte edilirler. Bazı dolanların kanatlarına
raf yerleştirilmesi uygun olur.
Bulaşık küveti derinliği 12 cm civarında seçilir. Tekerlekli
koltuktaki kişinin tezgahın altına girip yıkama işini yapabilmesi
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için bu böyle alınmalıdır. Bulaşık küveti genellikle paslanmaz
çelikten olur; altı ve çevresi ısıyı geçirmeyecek şekilde yalı
tılır (çünkü sakat koltuğundaki kişi sıcak su kullanırken. ısınan
küvetin dizlerini yaktığını hissetmeyebilir.).
Bilekle veya dirsekle açılıp kapatılabilen musluklar tercih
edilir (Bazı sakatların parmakları güçsüz olduğundan). Buzdolabı
nı. temizlemek tekerlekli koltuktaki sakatlar için zor olduğundan
dolap küçük seçilmeli ve yerden biraz yükseğe sağlam bir şekilde
monte edilmiş olmalıdır. P.orselen ve cam takımlar yemek masası
nın yakınına konmalıdır. Isıtma ünitelerinin bulunduğu yükseklik
ayarlanabilmelidir. Bir tekerlekli servis masası tezgahla aynı
yükseklikte olursa çok pratiktir. Mutfakta buna ait belli bir
yer varsa diğer zamanlarda üzerine çeşitli şeyler konabilir ve
tezgahın devamı olarak kullanılabilir. Mutfakta standart teker
lekli koltuğun dönmesi için 150 cm genişliğinde bir şerit tama
men engelsiz olarak verilmiş olmalı, öte yandan çeşitli eylem
lerin yer aldığı yerlerin birbirine mümkün olduğu kadar yakın
olması da sağlanmalıdır. Tekerlekli koltuktaki ev hanımı için
büyük bir kolaylık sağlayacağı için yemek mutfakta yenmeli,
bu eylem için de yeterli yer hazırlanmalıdır.
Mutfaklar ve donanımlarına ait örnekler arka sayfalarda verilim
yor.
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TUVALET-BANYO
Tekerlekli koltuk sakatının hayatında tuvalet-banyo hacimleri
özel bir önem taşır. Sakatın bakımını zorlaştıran ve onu diğer
insanlara bağımlı kılan en çok da hacetlerini gidermekte çektiği
zorluk olduğu gibi,•kendisine uygun olmayan bir evde bu işlerin
yardımla bile yapılabilmesi zahmetli olabilir. Tuvalet, banyo
düzenine planda büyük bir dikkatle yer verilmesi gerekir. Dona
nımı da çok iyi düşünülerek seçilmeli ve yerleştirilmelidir. Te
kerlekli koltukta oturanlar tuvalette çok vakit geçirirler.
Genellikle kabızlık çektiklerinden klozette daha çok otururlar;
çok su içmeleri de sağlıkları için gerekli olduğundan sık sık
da tuvalete girer, çıkarlar. Buna mukabil sağlam insanlar kadar
sık banyo yapmayabilirler. Sakatlığın cinsine göre idrarlarını
tutar veya tutamazlar. İdrarlarını tutamayan erkekler "urinal"
denen idrar torbası takarlar. Bu torba kauçuktan veya plastik
ten olup pantalonun altına takılır. Bir sonda veya prezervatif
ile yukarı bağlanır. Kadınlar ise bir kemerle bele bağlanan
bazı emici tamponlarla bu sorunu halletmeye çalışırlar. Ve
genellikle daha fazla zahmet çekerler.
Son yıllarda tıp alanındaki gelişmeler sonucu yeni ameliyat tek
nikleri ile idrar tutamama derdi bazan halledilebilmekte ise de,
tuvalet hacminin kullanılma şekli ve sıklığı aynı kalacak kabul
edilebilir.
DİN 18025'e göre aşağıdaki müfredat banyo-tuvalet hacmi için
şarttır:
. Yer sifonu olan duş yeri (en az 140 x 140 cm boyutlarında)
. Lavabo (en az 60 x 50 cm boyutlarında)
. Klozet (Genişlik 40 cm, derinlik ürüne bağlı)
. Çamaşır makinesi (60 x 60)
Tekerlekli koltuğun manevra alanlarına ve sakatın hareket özel
liklerine göre boşluk boyutları ve mesafeler elde edilir.
Tekerlekli koltuk sakatları ancak alafranga tuvaleti kullanabi
lirler. Klozetin her iki tarafında boşluk bırakılabilir. Boşluk
tek taraflı ise duvar tarafında kalan mesafe en az 30 cm olacak
tır.
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Tekerlekli koltuktan klozete geçmenin çeşitli yolları vardır.
Klozete, paralel olarak tam y a n m a gelinip tekerlekli koltuğun
kol dayama yeri çıkarılarak geçmek mümkün olduğu gibi,/ geri geri
tam önüne gelinip fermuarlı olan sırt dayama yeri açılarak da
geçilebilir. Ancak bu ikinci şekil pek yaygın değildir. Klozete
değişik açılarla da yaklaşmak mümkündür.
Sakat klozete ancak yardımla oturabiliyorsa bu yardımcının yan
tarafa yaklaşabilmesi için en az 60 cm'lik bir mesafe duvar
tarafında, yanda bırakılacaktır, öte yandan sağ veya sol tara
fının felçli olmasına göre sakat, koltuğunu klozete her iki yan
dan, yaklaştırabilecektir ve her iki tarafta bu iş için 80'er cm
mesafe gerekir. O halde sakatların büyük bölümüne hizmet edecek
tuvaletlerde klozetin sağ ve solunda 80'er cm mesafe bulunmalıdır
Bu boşluklardan biri yardımcı cihazlardan biri mesela çamaşır
makinesi için kullanılabilir, yahut duşta kullanılan özel teker
lekli koltuk burada durabilir. Klozetin ön kenarının arkadaki
duvardan uzaklığı 75-80 cm olursa sakatın y a n m a yaklaşarak
klozete geçmesi daha kolay olur.
Lavaboya iyice yaklaşılabilmesi için derinlik 60 cm civarında
olmalıdır. Genişlik de bir o kadar olmalıdır. Lavabonun duvara
yakın yan tarafı duvardan 20 cm uzak bulunacaktır.
Almanya'da kabul ,edilen ölçülere göre küvet boyutları 70 x 160 cm
den aşağı olamaz. 75 x 170 veya 80 x 180 cm'lik ölçüler tercih
edilir. Küvetin üç tarafı duvara bitişikse, baş tarafta 60 cm
uzunluğunda (İngiltere'de 50 cm) bir düz kısım yine 50 cm yüksek
likte hazırlanarak sakatın tekerlekli koltuktan buraya geçerek
banyoya inmesi sağlanır (Hareketlere ait şekillerde bu kısım ve
geçme tarzı verilmiştir). Ağır’ sakatlar yalnız başlarına banyoya
giremeyeceklerinden yardımcı biri ve kaldırıcı cihaz gerekir.
Bu durumda küvet yalnız tek bir taraftan duvara yapıştırılır.
Uç tarafa serbestçe yaklaşılabilmelidir. Kaldırıcı cihazın kap
ladığı alan 60 x 110 veya 70 x 90 cm boyutlarındadır. Küvet kena
rının zeminden yüksekliği tekerlekli koltuk oturma yüksekliği
olan 50 cm'dir.
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Banyo hacminde küvet yerine duş bulunabildiği gibi ikisi birden
de olabilir. Duş yeri, zeminin devamı olan ve %2 meyille bir yer
sifonuna akışan yüzeylerden meydana gelir. Sabit bir oturma ye
rinde duş alınabileceği gibi, özel imal edilmiş bir duş tekerlek
li koltuğu ile de buraya gelinerek duşun altına girilebilir. Duş
oturma yeri duvara

doüru yukarı kaldırılabiliyorsa duş tekerlek

li koltuğu da buraya girer. Duş oturma yeri ön kenarından arka
daki duvara kadar olan mesafe klozette olduğu gibi 75-80 cm alı
nır ki tekerlekli koltuk geri geri giderek tam hizasına gelebilI
sin. Yükseklik 50 cm'dir .(Normalde 40 cm).
Aslında klozet, küvet ve duş oturma yeri için kabul edilen bu
50 cm'lik yükseklik bazı hallerde yanlış olabiliyor. Bunun da
sebebi tekerlekli koltukta bulunması gereken özel minderin yük
sekliğidir. Sakatlığın türüne ve sakatın kabalarındaki yara teh
likesine göre minder yükseklikleri 4-10 cm arasında değişebiliyor.
Oysa verilen standart yükseklik sakat koltuğunun oturma yerinin
çıplak yüksekliğine aittir. Bu durumda çözüm olarak klozetin
yüksekliğini arttıran bazı ekler kullanılabilir. Yüksekliği ayar
lanabilen klozetler de imal edilmiştir.
Klozete, duşa, küvete oturmada yardımcı bazı kollar ve askılar
yaygın olarak kullanılmaktadır. Unutulmaması gereken husus,
her sakatın aynı standart düzenle rahat ettirilebilmesinin müm
kün olmadığıdır. Bu bakımdan her sakat için özel olarak getiri
lecek yardımcı kollar ve ilaveler yeniden düşünülmelidir. Bu
donanımlarla ilgili şekiller ileriki sayfalarda detaylı olarak
verilmiştir.
Lavaboların yerleştirilmesinde önemli olan ise bunlara gelebile
cek vükün fazlalığıdır. Lavabonun orta ön'kısmı içeri kavisli
yapılarak tekerlekli koltuktaki şahsın musluğa doğru iyice so
kulması sağlanır, öte yandan ölçüler de biraz büyük seçilir ki
kollar da rahatça yer bulabilsin. Lavaboların y a n m a ayrıca
üzerine abanılabilecek konsol tutunma kolları konabilir. Lavabo
yüksekliğinin ayarlanabilir olması yerinde olur ve bunu sağlamak
zor da değildik.. Lavabonun altından çıkan borular çok az yer
işgal etmeli ve hemen duvarın içine girmelidir. Armatürlerin
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dirsekle bile çevrilebilecek türden kollu olanlardan seçilmesi
yerinde olur.
Banyo-WC-Duş hacimleriyle ilgili bazı önemli diğer noktalar da
şunlardır:
. Banyoların düzeninde sağlam ve sakatın ikisine birden hitabeden
bir çözüm bulunabilir. Genellikle yürüyen insan daha toplu bir
banyo isterken, tekerlekli koltuktaki için geniş bir manevra
alanı gerekiyor. Sakat küvete yardımsız giremiyorsa, baş ta
rafı hariç üç tarafı etrafında dolaşılacak kadar bir alan ge
rekiyor. Ancak bu çok gayriiktisaai olacağından bir kısa bir
uzun kenarı serbest olan küvetle yetinilebilir. Küvet kenarı
biraz genişletilip üstüne oturulabilecek hale getirilebilir ve
bunun yerden yüksekliği 48-50 er arasında olur. Küvetin
sonunda da oturacak kadar bir yer;bulunması çok faydalıdır.
Bunun uzunluğu 50 cm civarında olur. Bu bir kutu haline geti
rilirse içine kirli çamaşırlar dahi konabilir. Kutu derin de
olmamalıdır. Döşemeden 15 cm yukarıda bitmelidir. Mutfakta
olduğu gibi parmakları normal batarya musluğuna hakim olamayan
sakatlar için özel musluklar gerekir. Batarya ayak ucuna değil,
küvete oturan sakatın kolay uzanacağı bir yere, yana konur.
Küvetin duvar tarafında yuvarlak ve çapı 4 cm civarında sabit
kollar bulunursa bunlar sakata küvete girip çıkmakta yardımcı
olur. Tavana aşılabilecek birtakım zincirlerden' de küvete
oturmada yararlanılabilir.
Tuvalet lavabosu klozete yakın konursa, klozette oturan kişi
olduğu yerden ellerini yıkayabilir veya bir ihtiyaç için gere
ken suyu alabilir. Ancak bu lavabo tekerlekli koltuktaki kişi
tarafından günlük hayat esnasında da rahatça kullanılabilmeli
dir.
Ayrıca düşünülmesi gereken bir husus.da, tekerlekli koltuktaki
kişinin bir idrar torbası taşıdığı veya-ihtiyacı için ördeği
kullanıp bunu klozete boşaltacağıdır. Aslında tuvaletin bir
tarafında yerde idrar boşaltmak için uygun bir çıkış dahi
müfredata.ilave olunabilir.
Hacim pencere ile havalandırılsa bile motor gücüyle bir hava
landırma istenir (DİN 18025'e göre 3 veya daha fazla kişinin
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yaşadığı evlerde tekerlekli koltuklu sakatın kendisine ait
ve

odasından geçebileceği bir tuvaleti, duşu olmalıdır.).

Tekerlekli koltuktaki sakat eğer bir iki adım atacak, kadar
ayakta durabiliyorsa her iki tarafında tutunma yerleri olan
klozeti tercih edecektir. Buna mukabil, tekerlekli koltuktan
hiç kalkamayan sakat yanına tamamen yanaşılabilen klozeti
daha kolay kullanabilecektir. Bu ikisinin birden rahat kulla
nacağı bir klozet için yana açılabilir bir tutunma yeri çözüm
gibi gözüküyor.
Klozetin yerleştirilmesinde iki şekil vardır: klozet duvara
konsol olarak bağlanabilir veya yere ayakla oturur. Eğer arka
daki duvar kuvvetli ise klozeti konsol olarak koymanın daha
doğr.u olduğu söyleniyor. Ancak spazmı fazla olan sakatlarda
klozetin altının tamamen açık olması kanaatimizce dengesiz
bir oturmaya da yol açabiliyor. Sakat ani spazmlarda öne doğru
yıkılma tehlikesine maruz kalıyor.

'

Tekerlekli koltuktaki kişi klozete yandan atladığı için klozet
kapağı farklı bir kuvvetin etkisinde kalıyor. Kapak kolayca
kırılabiliyor. Çok sağlam kalınca ahşap kapaklar daha çok
tercih edilmelidir..
I
Tekerlekli koltuk sakatının daha iyi temizlenebilmesi için
bide de bazan faydalıdır. Bunun da yüksekliği 50 cm civarında
alınır. Ancak normal klozette temizlenmek için sıcak su ve
kurutma sistemi bulunuyorsa bideye gerek kalmaz.
Duş
D u ş , bilhassa sakat yurtlarında ve rehabilitasyon merkezleri gibi

aynı ıslak hacme birçok kişinin girdiği kurumlarda küvetten daha
sağlıklı ve temizliği daha rahatça korunabilecek bir donanımdır.
Duşa girmek için şöyle düzenlemeler bahis konusu olabilir:
1) Uzunca bir bankın kuru kısmına oturulup soyunduktan sonra
kayarak duşun bulunduğu kısma geçme ve bir plastik perde ile su
yun sıçramasını önleme (Kalçaları kireçlenmiş bazı sakatlar ancak
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yüksekçe bir yere oturabilirler. Bu yükseklik 60 cm civarında
dır) ; 2) Köşede oturma yeri. Bu gerçi daha az yer işgal eder ama
tekerlekli koltuğu da buraya geçtikten sonra uzaklaştırmak gere
kir. Tekerlekli koltuğu tekrar geri çekmek için plastik bir tel
kullanılabilir. Oturulacak yer kaygan olmayan plastik bir malzeme
f
ile kaplı olup arkaya doğçu hafif meyillidir. 3) Klozete benzer
duş sandalyesi. 4) Duvara kaldırılabilen yatay eksenli duş san
dalyesi. Bu, aynı duşu sağlam insan kullanacağı zaman kaldırılır.
Banyonun köşesinde 90 x 90 cm'lik bir alanla bu imkân verilebilir
Ancak o zaman tekerlekli koltuktaki kişinin kullanması zor ola
caktır. Çünkü.bu alan tekerlekli koltuk için en asgari ölçüyü
teşkil ediyor.
Sakatların bazıları oturdukları yerde dengelerini koruyamadıkla
rından, bir kemerle yıkanma esnasında kendilerini bağlarla^.
Kemerin bir ucu duvara bağlıdır. Diğer uçu bir kilide girer.
Musluklar sakatın kolay ulaşabileceği bir yerde bulunur. Sıcak
suyun tam ayarlanabilmesi

için emniyetli bir^ termostat ünitesi

sistemde bulunmalıdır.
Bütün lavaboların duvarla bağlantıları çok sağlam olmalıdır.
Çünkü sürekli tekerlekli koltukta olan sakatlar kuvvet almak
için lavaboya yaslandıkları gibi, tekerlekli koltuklarından
doğrulup birkaç adım atabilen sakatlar da yıkanma, traş ve diş
fırçalama esnasında lavabo kenarına bir kollarıyla sürekli
abanırlar.
Kendisi için bir konut düzenlenecek sakat belli bir kimse ise,
sakatlığının mahiyetine ve derecesine göre gereken çözümler
bulunabilir. Ancak yapılan konut genel olarak bir sakat için
düşünülüyorsa çözüm zorlaşır. Klozete sağdan mı soldan mı
yaklaşılacağı önemlidir (Yapıdan konutların %50'sinde klozetin
sağında, %50'sinde solunda tekerlekli koltuk için yaklaşma ala
nı olarak 80 cm'lik. yer bırakılır). Küvet mi konacaktır, duş mu
sorusu ortaya çıkar (Sakatlığın ve şahsın özelliğine göre her
ikisi de mümkün olduğu gibi normal küvet veya oturma küveti de
olarak konabilir). Bu bakımdan her ihtiyaca cevap verebilecek
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bir düzenleme en doğrusudur. Çünkü sakat konutundaki kişi
değişirse yeni gelen de banyoyu rahatlıkla kullanabilmelidir
Banyo-Tuvalet hacimleriyle ilgili bazı şekil ve düzenler arka
sayfalarda yer alıyor.
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LAVABO TASARIMLARI

k.
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YAPI ELEMANLARI -ELEKTRİK TESİSATI-ÇÖP-ASANSÖR
Duvar:
Duvarlar, üzerlerine sonradan konan ve önemli ölçüde yük ve mo
ment getiren yeni ilaveleri kaldırabilmelidir. Tekerlekli koltu
ğun çarpmalarına karşı ya halı döşemeden yana yukarı doğru 40 cm
kadar kaldırılır, ya da burası bir koruyucu malzeme ile kaplanır.
90-100 cm yükseklikte yatay ve sürekli bir tutunma kolu koridor
duvarlarında faydalıdır.
Tavanlar:
Tavanlardaki bazı raylara asılı yük taşıyıcı ve kayıcı elemanlar
sakatın koltuğundan yatağa, tuvalete, duşa, küvete vs. geçmesinde
yardımcı olur. Bu bakımdan tavanlar bu ek ağırlıklar ve konstrüksiyona uygun yapılmalıdır.
Garajda da otomobile binip inmede bu asılma elemanları faydalı
dır.
Döşeme Kaplaması:
Malzeme; tekerlekli koltuğun hareketini engelleyici, sakata zor
luk çıkaracak bir özellik taşımamalıdır. Serbest duran halılar
tercih edilmez, çünkü burulup tekerleklere takılırlar. Zemine
yapışmış ince tüylü halılar tekerleklerden çıkan gürültüleri
emerlerse de yine bir kuvvet kaybına sebep olabilirler. Sert
plastik veya petrol kökenli malzeme ise bazan çok gıcırtılı
sürtünmelere yol açar. Seramik malzeme yalnızca ıslak hacimlerde
kullanılır. Bunun da kaymaya sebep olmayanını seçmelidir.
Pencereler:
Normal kanatlı pencereler, kanatlar fazla büyük olmamak ve pence
re kolu da uzanılabilecek yerde bulunmak şartı ile kullanışlıdır.
.Ortadan düşey eksenli pencereler için de aynı esaslar geçerlidir.
Sürme pencereler de tekerlekli koltuk sakatlarının evlerinde

k u llan ılır.

Pencere k o l l a r ı

d ö ş e m e d e n e n f a z l a 8 0 - 9 0 cm y ü k s e k t e

o]m alıdır.
K apı:
Normal k a n a t l ı

kapılar

olmakla b i r l i k t e

te k e rle k li koltuktaki

sürme k a p ı l a r ı n

le kabul e d ilm e k te d ir.
üstten

sakatlar

için

uygun

daha k u l l a n ı ş l ı olduğu g e n e l l i k

A nc ak s ü r m e k a p ı l a r ı n hem a l t t a n ,

r a y lı o lm a la rı gerekm ektedir.

hem d e

T ekerlekli k o ltu k tak i

l a r k a p ı kapam avı pek s e v m e d i k l e r i n d e n ,

insan

sürme k a n ı l a r da y e r

tutmadan a ç ık k a l a b i l d i k l e r i n d e n m ekânlar a r a s ı b a ğ l a n t ı l a r d a h a
t a b i i kalm ış o lu r .
Ç a rp ma k a p ı l a r
kapılara

ise

te k e rle k li koltuklulara

tekerlekli

Bugün s a k a t e v l e r i n i n
olarak

açılıp

koltuk

çoğunda g i r i ş

kapanm aktadır.

olanLar o la ra k gözükm ektedir.
b i r plakaya b a s ı l ı n c a
i', l e k t r i k

zorluk

çık arırlar.

Döner

z a te n sığmaz.
ve d a i r e k a p ı l a r ı

otom atik

O to m a tik sürme k a p ı l a r en uygun
Bunlar f o t o s e l l e veya zem indeki

çalışm aktadırlar.

T esisatı:

D ü ğ m e l e r ve p r i z l e r d ö ş e m e d e n 4 0 - 9 ° cm y ü k s e k l i ğ e k o n a c a k t ı r .
K ö ş e d e n d e e n a z 50 cm u z a k t a o l a c a k t ı r .

E l e k t r i k düğmeleri 3 x

cm b ü y ü k l ü ğ ü n d e d o k un ma y ü z e y i n e s a h iyi o l m a l ı d ı r . P r i z l e r d u v a r a
çok s a ğ la m r a p t e d i l m i ş
b ilsin.
priz

T ekerlekli k o ltu k lu ların

konur.

fişi

çeke

e v l e r i n e n o r m a l d a n ç ok s a y ı d a

Uzatma k o r d o n l a r ı s a k a t l a r

T e k erlek li koltuk
tu tar.

o l m a l ı d ı r k i s a k a t tek e l i y l e
içi.n t e h l i k e

s a k a tla rın ın hayatında

teşk il

eder.

t e l e f o n önemli y e r

Gece y a t a r k e n d e t e l e f o n o n u n u l a ş a b i l e c e ğ i b i r y e r d e o l 

m alıdır.

Yani evde

ik i ay rı yerde te le fo n

c ih a z ı bulunm ası daha

doğru o lu r .
D ı ş k a p ı y l a k o n ışmak i ç i n b i r c i h a z d u v a r d a v e r d e n 110 cm y ü k s e k
liğ e konur.

K u l a k l ı k y ü k s e k l i ğ i 90 cm a l ı n ı r .

m utfaktan vs.

düğme i l e

açılabilm esi

D aire k a p ıs ın ın

faydalı o lu r.

t

-------------------------------------- —

----------------------- -—
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Tekerlekli koltuklunun kapıyı çekebilmesi
için ilave kol düzenleri

Uygun bir

kapı kolu
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Tekerlekli koltuktaki sakatların
• kolayca aşabileceği bazı eşik örnekleri
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Tekerlekli koltuklulara
uygun daire giriş kapısı
1) Alarm
2) Işıklı çağırma
3) El için tutunma yeri
(70cm-100cm arasında)
4) Duvarı koruyan1 levha veya
kıvrılmış halı
5) Kapıyı koruyan kısımlar
6) Koruyucu levha
7) Kapı
8) Kapı kolu (80 cm yükseklikte)
9) Kapıyı çekme kolu (80 cm yüks.)
10) Kasa
11) Kapı gözü (120 cm yükseklikte)
12) Duvar
13) îşlk
14-15) Zil-Işık

J

Otomatik olarak sürme
kapıların açılması
Radar-Kontak levhası-Fotosel

1 2 8

Y alnız yaşayan b i r s a k a tın g e re k tiğ in d e yardım is te y e b ilm e s i
için

im dat düğmesi b u lunm ası y e r i n d e o l u r .

b a n y o d a b ö y l e b i r düğme b u l u n m a l ı d ı r .
bulunacak b i r

B i l h a s s a t u v a l e t ve

H e r z ama n s a k a t ı n y a n ı n d a

c i h a z l a da h e r h a n g i b i r b u l u n u l a n y e r d e n y a r d ı m

i s t e m e k mümkün o l a b i l i r .

£°p_:
E v de d a h a ç o k v a k i t g e g i r i l d i ğ i n d e n v e k o l a y l ı k
lara

için h azır g ıd a 

d a h a çok y e r v e r i l d i ğ i n d e n b u n l a r ı n k a p l a r ı ,

de çöp m i k t a r ı n ı a r t t ı r a b i l i r .
dan f a z l a o l u r d e n i r
liy o r.).

Sakatın

k u llan ışlıd ır.
olur.

(Normal o l a r a k

çöp b i d o n u n a ,

sakatın

günde 7 l i t r e

çöp s o r u n u n u h a l l e t m e k

Daire d ış ın d a b i r

Yahut b i r

nabilir.

Ve g e n e l l i k l e

am balajları v s.
çöpü s a ğ la m 

çöp k a b u l e d i 

için p la stik

torbalar

çöp b a c a s ı b u l u n m a s ı da y a r a r l ı

tek erlek li

çöp a r a b a s ı n a çöp t a ş ı 

A nc a k b u n l a r ı n y ü k s e k l i ğ i s a k a t ı n

çöpünü a t m a s ı n a imkân

verecek kadar o lm a lıd ır.
A sansör:
Rampa e d i m i n i n ,
en f a z l a
katlar

te k e rle k li koltuklu

insanların

çıkabilm esi iç in

%6-8 a r a s ı n d a o l m a s ı g e r e k t i ğ i n e g ö r e , , b i n a l a r ı n

arasındaki bağ lan tıy ı

ancak a s a n s ö r l e r l e

içinde

sağlayabiliriz.

R a m p a l a r ç o k f a z l a y e r t u t a r v e ç o ğ u zaman b u k a d a r a l a n ı p r a t i k 
t e v e r m e k mümkün o l m a z .
A s a n s ö r l e r i n d ı ş ı n d a d i ğ e r b a z ı d ü z e n l e m e l e r l e de t e k e r l e k l i
k o l t u ğ u b i r düzlemden d i ğ e r i n e

t a ş ı m a k mümkün o l a b i l i y o r .

örnekler şe k ille rd e v e rilm iş tir.
çözüm ler t e ş k i l e tm e z le r .

Ancak, b u n l a r t a b i i k i

G enellikle eski b in alard a asansör

y e r l e ş t i r m e k mümkün o l m a d ı ğ ı z ama n d ü ş ü n ü l ü r l e r .
katlık

yükseklik

Bazı

çok uygun

Bazan da y a rım

f a r k l a r ı n ı ye nme k i ç i n s ö z k o n u s u o l u r l a r .

A s a n s ö r ü n mi ni mum k a b i n g e n i ş l i ğ i 115 x 145 cm a l ı n s a y e r i d i r .
A s a n s ö r l e r d e t e m i z k a p ı a ç ı k l ı ğ ı e n a z 85 cm o l m a l ı d ı r .
otom atik k a p ıla r k u l l a n ı l ı r .

Y alnız

A s a n s ö r ü n ö n ü n d e e n a z 140 x 160

c m ' l i k b i r dönme a l a n ı t e k e r l e k l i k o l t u k

için g e re k lid ir.

bazı yeni sakat a ra ç la rı

b i r tem iz mesafe a s a n -

için

160 c m 1l i k

Ancak

1 29

sörürı k a p ı s ı n ı n

duvarından

üzere i s t e n m e k t e d i r .
alınacaktır.
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M e r d i v e n l e r a s a n s ö r ü n k a r ş ı s ı n a g e l i y o r s a bu 150 c

lik t e k e r l e k l i
mesafe i l k

i t i b a r e n v e bu d u v a r a d i k ö . l ç ü ' m e k

A s a n s ö r k o r i d o r s o n u n d a i s e bu m e s a f e

k o l t u k manevra a l a n ı d ı ş ı n d a

basamağa k ad ar k a l m a l ı d ı r .

100 c m ' l i k

t e m i z i,ı

'

A sa nsör kumanda d ü ğ m e l e r i k a b i n i n yan t a r a f l a r ı n d a o l m a l ı d ı r .
T e k e r l e k l i k o l t u k g e r i g e r i veya i l e r i

d o ğ r u k a b i n e g i r i n c e diiu

m e l e r i b ö y l e c e k o n t r o l e d e b i l m e k s a k a t i ç i n mümkün o l u r .

Kıımand

d ü ğ m e l e r i n i n y ü k s e k l i ğ i 9 0 - 1 2 0 cm a r a s ı n d a b u l u n a c a k t ı r .

Yatay

b i r ç i z g i ü z e r i n d e yan y a n a d i z i l e b i l i r l e r . Tuşun g e n i ş ç e b i r
plaka h a lin e

g e tirilm e si bazı ağır sak atların

l a a s a n s ö r e kumanda e d e b i l m e l e r i
zaman k a t

zem ini i l e

b ir yükseklik
dıma i h t i y a ç
tutunmak

için

için

dirsekle

faydalıdır.

K abin durduğu

k a b in zem ini a r a s ı n d a en f a z l a

farkı kalm alıdır.

veya kol

1.5 cm*lik

T ekerlekli k oltuktaki k iş i

yar

duymadan a s a n s ö r d e n ç ı k a h i l m e l i d i r . A s a n s ö r l e r e
k o l da k o n a b i l i r ,

ı
Yürüyen B a n t l a r :

Y a t a y v e y a çok az e ğ i m l i düz b a n t l a r d ı r .
koltuk,
rm

çocuk a r a b a s ı ,

taşıd ığ ı

şartları

a la n la rı vardır.

/

alışv eriş
taşım ası

B unlarla te k e rle k li

arabası vs.

taşınıyor.

i s t e n m e k t e d i r , •.‘■ ' m ı r l ı

ı >'
t

1.86

Asansör örnekleri

Ölçek: 1/50

m i« 1.60
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♦002

100x210cm=2.10m*
= 900 kp
= 12 tûşf

,15mrp
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Asansör durduğu zaman maksimum
kot farkı : 2 cm
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İngiltere'den iki asansör Ölçek: 1/50

Sakatlar için merdivenleri aşmakta
kullanılan bir diizen-Raylarda kayan koltuk

>
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Kaçlanmış
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Tekerlekli koltuğu
merdivenlerden indirip
çıkaran-düzen

i
...
y.,

'

■

,
-'H

-r-.

134

.U5

TEKERLEKLİ KOLTUKLUNUN HAYATINDAN
SAKAT VE SPOR
Sporun bugünkü uygarlıkta çok abartılmış bir yeri olduğu söyle
nebilir. Birtakım insanlar gereksiz şekilde bedenlerini zorlamak
ta, yarışma fikrinden doğan psikolojik gerilimler de sporcunun
hayatından eksik olmamaktadır. Ama sporun dengeli bir anlayışla
kullanıldığı takdirde büyük faydaları olduğu da inkâr edilemez.
Bu belki en çok da tekerlekli koltuk sakatı için böyledir. Bir
takım alıştırmalar, hareketler; büyük bir eksikliğe sahip bedenin
kalan gücünü doğrultmasına ve yoğunlaştırmasına yarayacaktır.
Bir yandan da bir meşgale olarak ruhun belli umutsuzluklarını
unutturacaktır. Tekerlekli koltuk sakatının hayatında spor bugün
batı ülkelerinde çok önemli bir hale gelmiş olup performans da
hayli yüksektir. Bunun doğal bir sonucu olarak, sağlamların spor
dünyasında izlendiği gibi, sakatların spor dünyasında da süperler
¿lovlor ve normal sakatlar bulunmaktadır. Yani bazı sorunlar
çözümlenirken yeni bazıları yaratılmaktadır..Ancak bu bir "bahs-i
diğer" olarak kabul edilmelidir. Konumuz sporun sakata yararlı
olduğu fikri çerçevesinde anlaşılmış olmalıdır.
Sakatlar için her yıl spor yarışmaları, dört yılda bir de olimpi
yatlar düzenlenmektedir. Tekerlekli koltuk yarışları (100 m 19 sn
civarında), okçuluk (sağlamların rekorlarına yaklaşılmış durumdaj,
cirit, bowling, masa tenisi, halter (yerde yatarak), tekerlekli
koltuk slalomu, yüzme, basketbol, disk atma, bilardo gibi spor
ve oyunlar bu yarışmalarda yer almaktadır.
Sakatların spor faaliyetleri üç bölümde olmaktadır. Tekerlekli
koltuk sakatları, görme özürlüler, kol veya bacakları kesik
olanlar için spor oyunları ayrı ayrı düzenlenmektedir. Bu üç bö
lümden herb irinde de sakatlığın derecesine göre sınıflar bulun
maktadır. Her sınıf kendi arasında yarışmaktadır. Tekerlekli kol
tuk sakatlarının yaptıkları sporlar şunlardır:
Yüzme:

.

-v

Kelebek, sırtüstü, kurbağalama, serbest stilde müsabakalar yapıl
maktadır. İA, İB, İC ve 2.sınıf için mesafe 25 m. Diğer paraplejik
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ve poliolar için mesafe 50 m'dir (Poliomyelitis=çocuk felci.
Bunların avantajı kaza geçirmişlerin aksine felçli bölgelerinde
duyabilmeleridir). 5.sınıfta mesafe 100 m'dir.
Tekerlekli Koltuk Yarışları;
İA, IB, 1C için 60 m, 2., 3., 4.sınıflar için 100 m'lik sürat
yarışları vardır. Bunlardan başka 200, 400, 800, 1500 m yarış
ları bazı sınıflarda yapılmaktadır. 4 x 40 ve 4 x 60 m takım
yarışları da vardır.
Basketbol:
Oyunlar 40'ar dakikadır. Takımların dengeli olarak teşkili için
belli bir formol kullanılır. Aynı sakatlık derecesindeki oyuncu
ların karşılaşması şadlanır. FIBA kuralları geçerlidir. Her oyun
cu topu kucağına koyarak en fazla iki kere tekerleklerini çevi
rebilir. Daha sonra ya dripling yapar veya pas verir.
Bilardo:
Tekerlekli koltuktan hiç kalkmadan oynanacaktır. Genellikle bey
nelmilel kurallar geçerlidir.
Bowling:
Yine beynelmilel bowling kuralları geçerlidir.
Atmalar:
Tekerlekli koltuk tamamen sabitleştirilerek atışlar yapılır. Disk,
cirit, gülle atma müsabakaları vardır.
Eskrim:
Tekerlekli koltuklar metal çerçevelere bağlanarak sabitlenir.
Koruyucu elbiseler giyilir. Kadınlar ve erkekler müsabakaları
vardır.
Slalom:
Saate karşı bir yarışma. İnişler, çıkışlar, manialar ihtiva eden ■
bir alanda tekerlekli koltukla sürat ve ustalık gösterileri.

/
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Masa Tenisi;
Tekerlekli koltuk sakatları arasında çok yaygın olan bir spor
türü. Bütün sakatlık sınıflarında yapılıyor.
Tüfek Atışları:
Uluslararası kurallar geçerli olmak şartı ile yapılan bir spor.
Okçuluk;
Uluslararası okçuluk federasyonunun kuralları geçerlidir. Bu dal
da tekerlekli koltuk sakatları sağlamların standartlarına nere
deyse ulaşmış durumdadırlar.
Halter;
Tekerlekli koltuk sakatı yerde sırtüstü yatarken halteri kal
dırır. Kol tamamen açılmalıdır. Ve iki saniye hareketsiz tutulma
İldir.
Pentatlon;
Müsabıklar yüzme, cirit, gülle, tekerlekli koituk sürat, okçuluk
dallarında yarışırlar. 48 saatte bu müsabakalar bitirilir. Her
sınıf için erkek ve kadınlar arası olmak üzere yapılmaktadır.
Bir fikir vermesi için bir yarışmada elde edilen bazı sonuçları
aşağıya alıyoruz;
ERKEKLER GÜLLE
Sınıfı

Derecesi

60-100 M TEKERLEKLİ KOLTUKTA SÜRAT YARISI
Sınıfı_______ Derecesi

İA

5.16 m

(60 m) İA

İB

7.12 m

ıc

7.10 m

İB
ıc

2

7.49 m

3

9.23 m

3

8.57 m
10.48 m

.4

20.9 sn
20.1 sn

5

20.0 sn

4
5

(100 m)

2

23.5 sn
17.5 sn
18.0 sn
21.0 sn

13 a

HALTER

ERKEKLER OKÇULUK

FITA (çift raunt)

2303

FITA Tetraplejik

2C95

235 kg

Ağır

ERKEKLER YÜZME
25 m Kurbağalama

100 m Kurbağalama

50 m Kurbağalama

Derecesi

Sınıfı.

Derecesi

Sınıfı

İA

1.01.4 sn

1.37.4 sn

31.3 sn

48.9 sn
46.37 sn

5

İB

, 3
4

6

1.40.0 sn

İC
2

32.1 sn

Sınıfı

Derecesi

25.5 sn
100 m Serbest

25 m Serbest

50 m Serbest

Sınıfı

Sınıfı

Derecesi

Sınıfı

3

37.2 sn

5

1:12.3

'4

35.5 sn

6

1:12.7

İA

Derecesi
33.5 sn

İB

25.2 sn

İC

26.1 sn

2

18.7 sn

KADINLAR GÜLLE
Sınıfı
İA

Derecesi
2.83 m

Derecesi

60 M SÜRAT1 YARIŞMASI
Sınıfı

Derecesi

İA

22.6

İB

3.85 m

İB

22.7

İC

4.31 m

19.4

2

4.88 m

ıc
2

3

6.31 m

3

15.7

4

6.59 m

4

15.0

5

7.17 m

5

15.6

16.8
■ •

KADINLAR OKÇULUK
FITA (çift raunt)

2239 puan
V

Spor oyunları ile- ilgili bazı resimler arka sayfalardadır.
(İA, İB, İC, 2, 3, 4, 5, 6. sınıflar için Omurgadaki Bölgeler
şekline bakınız.)
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Tekerlekli koltuklulararas-ı yarışlardan, görüntüler
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T e k e r l e k l i K o l t u k l u l a r a Uygun Yüzme H a v u z l a r ı
S u y u n hizası havuzu çevreleyen zeminle hemen.hemen aynı olmalı

dır. Havuza girilecek uçta derinlik 100-120 cm'dir. Suya basa
makla veya rampa ile inilmesi ve aralarında 60 cm mesafe bulu- '
nacak korkuluklar konması gerekir. Bu rampa veya basamaklar ha
vuzun bir kenarına, asıl alanı bozmayacak şekilde konur. Çoğu
zaman sakatları havuza indirmede bir kaldırıcı cihazdan faydala
nılmaktadır.

(Bkz. Şekiller) Havuzun kenarında sürekli bir tutun

ma yeri bulunmalıdır. H&vuzun uzak ucunda 5 m mesafe tekerlekli
koltuklar

için bırakılır ki, bunlar buraya konduğu zaman havuz

la aralarında tekerlekli koltuğun rahatça geçeceği kadar bir ge
nişlik kalmış olsun. Havuzun her yanında da iki sakat koltuğunun
yanyana geçebileceği genişlik bırakılmalıdır. Su sıcaklığı en az
25°C olmalıdır'.
Soyunma odalarında tekerlekli koltuk sakatları için 60 cm geniş
liğinde 120 cm uzunluğunda banklar bulunur. Bunların yüksekliği
50 cm'dir. Elbise askısı 120 cm yüksekliktedir. Raflar ve dolap
lar da sakatın uzanacağı şekildedir. Ağır sakatlar için soyunma
odaları en az 200 x 200 cm yapılır ve üzerine yatılabilecek
banklar söz konusudur.
Duşta da 50 cm yüksekliğinde bir oturma yeri bulunur..
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MOTORLU VASITA KULLANMA
Tekerlekli koltuk sakatları bugün toplum hayatına daha çok katı
lıyorlar. Çokları çalışıyor. Ve bunlara ait bir ulaşım sorunu
ortaya çıkıyor. Onlara bu imkânı yeterince saklayabilmek için de
araştırmalar yapılıyor, özel sakat motosikletinden, normal oto
mobile kadar birçok vasıta sakatlar tarafından kullanılabilir
duruma getiriliyor. Hatta tetraplejikler bile, bazı yardımcı
aygıt ve mekanizmaların yardımıyla otomatik bir arabayı .sürebil
irle imkânına sahip olabiliyorlar.
Otomobile binip inmek tabii ki zahmetlidir. Bir kısım sakat şoför
koltuğundan, bir kısmı ise diğer kapıdan girip daha sonra katla
dıkları tekerlekli koltuklarını otomobile alıyorlar. Tekerlekli
koltuk sakatı, koltuğunu almadan bir yere gidemez. Gittiği yere
vardığında sakat koltuğunu indirip ona binecek ve evlere veya
kapalı hacimlere girebilecektir. Bazı ağır sakatlar otomobile
tele başlarına inip binemezler. Ya bir kaldırıcı ile, yahut biri
nin yardımı ile direksiyona oturabilir ve tekerlekli koltuklarını
yanlarına alabilirler.
Tanıdığım bir tetraplejik olan Geoffrey Smith Ingiltere'den kal
kıp Afganistan'a kadar tek başına bir jiple gitmiş ve tekrar
Ingiltere'ye dönmüştü. Günümüzde bazı praplejiklerin tır kullan
dığı bile görülmektedir.
Sosyal yardım örgütleri de bazı ülkelerde tekerlekli koltuktaki
insanları taşımak için özel servisler kurmuşlardır. Sakat evin
den telefon ederek otobüsü çağırabilir. Dönüş saatini de bildi
rebilir. Bu örgütler genellikle sakatı ücretsiz taşımaktadırlar.
Otobüsler asansörlü ve sakatın koltuğundan inmeden içeri girebi
leceği şekildedir. Tekerlekli koltuk kayışlarla döşemeye ve
belli iskeletlere bağlanır. Sarsıntı halinde sakatın düşmesi
önlenirBir kısım şehirlerde de, belediye otobüsleri tekerlekli koltuklu
insanları da duraklardan alabilecek şekilde bir düzenlemeye gi
dilmiştir.
Arka sayfalarda bazı resimler bu konu hakkında fikir veriyor.

Sakar. ko 1 Cuâııuım b i r k ı l ı f a s o k u l a r a k
k o r d o n l a a r a b a n ı n iistüne ç e k il m e s i

ile arabaya alınması

^ir sak a t m koltuğu arabaya
normal alisi

r

1

!

Tekerlekli koltuk sakatları ve yaşlılar
için özel vasıtalar
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özel garajlara ait iki örnek de şekillerde görülüyor. Tekerlekli
koltuğun rahat dönebileceği alanlar bırakılır. Ayrıca bu hacim
bazı tekerlekli koltuk tamir, temizleme işleri için de kullanı
labilir ki o zaman daha geniş köşeler teşkil edilecektir. Zemin
de otomobilin dayanması için 5-7 cm yüksekliğinde diş yapmak
faydalıdır. Böylece hep aynı yerde durulmuş olur.
Tekerlekli koltuklu sürücüler geri manevrayı sevmezler. Alan
müsaitse biraz daha pahalı olan çift kapılı sistemi garajda
tatbik etmek faydalıdır. Garaj kapıları kolay açılıp kapanmalı
dır. En iyisi de uzaktan kumandalı sistemlerdir.

TATİL, SEYAHAT, MEŞGALE

K a d eh, b a k t ı m ,ş a r â b - ı l â l e t eşne
G ö n ül b i r hoş, n a za r b e k l e r g ü z e l d e n
B ü t ü n a r z u l a r ı n i m k â n ı v arken

Bu dünyayı sa ra n

sönmez, a t e ş n e ?

M.F.Ozansoy

Her ne kadar hayatın birbirinden bağımsız ve sızdırmaz odalardan
ibaret olduğu gibi bir anlayışı yanlış buluyorsak da böyle bir
başlık altında birtakım faaliyetleri topladık. Bu bir bakıma şu
garip ."Boş vakitlerinizde ne yaparsınız?" sorusunu sormaya ben
zer. Oysa boş vakit veya kullanılması arzuya tabi vakit diye bir
sınıf belirlemek mümkün değil. Her şey yaşamaktan ibaret. Hücre
ler geçirilen her eşit zaman süresinde aynı derecede eskirler
S
veya onlara bu süreye sığacak kadar bilgi depolanır.
Fakat'tatil diye bir olay da (şu monoton uygarlığımızda) vardır,
yaşamanın diğer tarzlarından da ayrılmış sayılır. Biz de buna
uyarak diyoruz ki: "Sakat da tatile çıkar."
Tekerlekli koltuk sakatları son yıllarda pek çok yeni imkân elde
ettiler. Eskiden sokağa çıkamayan tekerlekli koltuk sakatı şimdi
kendisi için.özel olarak düzenlenmiş turlarla dünyayı dolaşabi
liyor. Bu konuda birçok ülkede çalışmalar yürütülürken aslında
olayın hiç de sanıldığı kadar zor olmadığı anlaşıldı. Yani hiç
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hareket edemeyen bir insanı bile korkunç bir zahmeti gerektirme
yen düzenlemelerle evrende dolaştırmanın mümkün olduğu ortaya
çıktı- Gerçi bizimki gibi bazı ülkelerde hâlâ tekerlekli koltuk
sakatının ortada fazla gözükmesi telaş uyandırıyor, onunla
uğraşmanın zahmetli olduğu ve bu zahmeti de göze almanın gerek
mediği düşünülebiliyör.(Mesela, ben tekerlekli koltukla cadde
kenarında taksi çevirmeye kalktım, bir saat beklemem gerekti.
Bu arada sesimi duyup, durup bak m a n ve beni görünce yoluna
devam eden taksi şoförlerimiz de oldu.) Ama şüphesiz dünya
küçüldüğünden bazı anlayışlar burada da benimsenecek. Çok insani
düşünüldüğünden değil. Tarihin gelişmesi böyle. Hatta bana sorar
sanız ileri sayılan ülkelerdeki sakat dostu düzen de o kadar
insani değil. Yalnızca tarih ve sosyoloji böyle gerektiriyor
belki.
'
Sakatlar için kara, deniz ve hava seyahatlerinde yeni düzenleme
ler yapılıyor. Gemilerde bile tekerlekli koltuk hareketi için
alanlar düşünülüyor. Özel otobüsler zaten çok olağan hale geldi.
Tekerlekli koltuk sakatı meşgale bakımından da artık çok ilerde.
Her şeyle ilgilenebiliyor. Bu sakatlar arasından değerli fikir,
sanat ve bilim adamları çıkıyor. Neredeyse belli fiziksel engel
ler önünden kaldırıldığında sağlam insanla fikri potansiyel ba
kımından hiçbir farkı kalmayacak.

t

Aslında bir mimarlık kitabında işin bu sosyal yönü hakkında geniş
bilgiler vermek gerekmeyebilir. Ne olursa olsun, bir hayat için,
inşa edilmiş çevre düzenleyecek herkesin o hayat, onu yaşayan
kişi ve bu kişinin ufukları hakkında genel bir kanaate sahip ol
ması da elbette zaruridir.
Arka sayfalarda İngiltere'de tekerlekli koltuk sakatları için
özel inşa edilmiş ve onları birbirine bağlı nehirler boyunca gez
diren bir teknenin resmi ile tekerlekli koltuk sakatı için nisbeten zahmetli sayılacak bir meşgale türü olan çiçek yetiştirmeye
ait resimler verilmiştir.
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BÎR SAKATLAR VEYA YAŞLILAR LOKALİNE
AÎT PROGRAM
Bata, ülkelerinde bir hayli yaygın olan, sakatlar veya yaşlılar
iğin (yaşlıların da bir kısmı tekerlekli koltukta bulunmaktadır
lar) bir "Günlük Buluşma ve Meşgale Yeri" ne ait ihtiyaç progra
mını ve bazı diğer bilgileri örnek olması için burada veriyoruz.
60 kişilik bir program söz konusudur.
Kısaca Sakatlar veya Yaşlılar Lokali diyebileceğimiz bu yer sa
katlar ve yaşlılar için bir buluşma ve toplumsal ilişki kurma
yeri olduğu gibi, onların bazı meşguliyetlere itildiği ve bilgi
alışverişinde bulundukları yerdir de...
-Sabahları, bu lokalin devamlıları buraya sakat otobüsleri (5-7
kişiye Kadarı birlikte taşınarak), kendi otomobilleri ile veya
yakındalarsa tekerlekli koltukları ile süre süre gelirler. Görev
liler kendilerini otobüsten ve otomobillerden alırlar. İnmeleri
ve binmeleri, zaman aldığından üstü kapalı biir park yerinde ol
malıdır. Çoklarının, dışarı giysilerini çıkarmaları gerektiğinden
vestiyerin önünde geniş bir alan bulunmalıdır. Otoparkın bir
bölümünün üstü kapalı olursa kendi özel otomobili ile gelen sakat
tekerlekli koltuğa geçerken ıslanmaz. Giriş çıkışı kontrolle gö
revli kişinin girişi ve önündeki park ve bekleme sahalarını rahat
ça görmesi, gerektiğinde yardım edebilmesi için şarttır.
öğlenleri yemek verilebilmelidir. Dışardan getirtmek imkânı yoksa
yemekler lokalde hazırlanacaktır. Yemek salonunu film gösterileri
ve bazı toplantılar için de kullanmak mümkün olmalıdır. Burada
bazı uygun köşeler de, asıl meşgale salonunda bulunmak istemeyen
ler için radyo, televizyon izleme imkânı vermelidir.
Normal olarak yaşlı veya sakat öğleye kadarki vaktini meşgale
salonunda geçirir. Yemeklerini yedikten sonra bunların bazısı
dinlenmeye çekilmek ister. Bu kimseler genellikle ihtiyaçlarını
uzandıkları yerde göreceklerinden (ördek, sürgü vs.), dinlenme
odasına bitişik bir tuvalet hacmi bulunması gerekir. Bu odada
bulunanlar bir zille veya ışıkla görevlilerden birini çağırma
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imkSnma sahip olmalıdır. Eğer bir tecrit odası da bulunacaksa
bahis konusu oda tek kişilik olmalıdır. Ve tuvalete bitişik konumlanraalı, bir zile de sahip bulunmalıdır. Oda, ani rahatsızlık
lar için kullanılacaktır.
Çalışma odalarının konumu çok önemli değildir. Zira genellikle
çok fazla kullanılmayacaklardır. Aslında bu odalar yemek-toplantı
odasına bitişik bir yerde olabilir.
Çalışma odalarından biri ise kilitli dolaplara sahip olmalıdır.
Bu oda akşam başka sakat gruplarının toplantıları için kullanı
lacaktır ve ayrı bir girişle hole bağlıdır. Meşgale salonu bir
çok odalara bölünmüş olabilir. 0 zaman bitişik odada olan biteni
duyabilme gereği unutulmamalıdır. Görevli, sakat ve yaşlı insan
ları izleyebilmelidir. Bazı lokallerde odalar arasına pencere
yerleştirilir.
Genel İstekler;

Giriş, basamaksız ve kademe farksız olacaktır.

Otobüs ve otomobiller girişin hemen yakınma yaklaşabilmelidirler. Girişin üstü kapalı olmalı, yağmurlu, karlı havalarda uzun
sürebilecek indirme bindirme eylemlerinde sakat ve görevlinin
ıslanmaması sağlanmalıdır. Giriş kapıları otomatik açılacaktır.
(Fotoselle veya benzeri bir tertibatla çalışan açma sistemleri).
Vestiyer ve buna bitişik bir tuvalet grubu bulunacaktır. Tuvalet
ler sakat koltuğunda bulunanların kullanacağı düzen ve ölçülerde
olacaktır. Bir yardımcı kişinin hareket edebileceği alan da düşü
nülmelidir. Tuvaletlerden birinde normal lavabodan başka pislik
için de özel bir kuvet-lavabo bulunur.
Koridorlar iki tekerlekli koltuğun yanyana geçebileceği genişlik
tedir (200 cm). Sürme kapılar ve dışarı açılan kapılar tuvalet
hacimlerinde esas kabuldür. Lokaldeki,bütün kapıların temiz açık
lığı minimum 85 cm'dir. Kapılar az bir kuvvet tatbiki ile açılabilmelijdir.
Düğmelere, kollara tekerlekli koltuktaki insan ulaşabilmelidir..
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İhtiyaç Programı s
1. Esas salon. Bu salonu küçük odalara böleb±lmeliyiz,120 m2.
2. Ağır iş atelyesi. Gerekli lavabolar, 48 m2.
3. înce iş atelyesi. Gerekli lavabolar, 48 m2.
4. Depo. Lavabo, 12 m2.
5. Mutfak. Buzdolabı, mutfak eşyası deposu, bulaşık makinesi,
yemekler dışardan geldiğine göre, 18m2.
6. Atelyelerin deposu, 12m2.
7. Temizlik deposu, 8 m 2 .
8. Tekerlekli koltuk deposu, 9 m 2 .
9. Sorumlu memurun ofisi, 9 m2.
İO. Sekreterlik işleri, 9 m2.
11. Çalışma odası, kitaplık, mümkünse iki oda, 60 m2.
12. Tecrit odası. Lavabo, pislik küveti.
13. Tuvalet ve vestiyer merkezi bir yerde değilseler bu grupla
beraber düşünülecektir.
14. Dinlenme odası (Tuvalet ve lavabolar bitişikte).
Bu salon fiziyoterapi ve jimnastik için de kullanılabilir, 50
15. Duş, tuvalet, küvetin bulunduğu hacimler.‘Sauna ve havuz da
söz konusu olabilir.
16. Soyunma odaları. Bazan dinlenme için de kullanılabilir.
17. Pedikür odası, 16 m 2 .
18. Berber odası, 12 m2.
19. Personel odası, vestiyeri, tuvaletleri ve duşları, 28 m2.
20. Bilardo veya masa tenisi için bir hacim bulunsa iyi olur.
Ancak bunlar kitaplığın bir bölümüne de sokulabilir.
21. Akşam toplantıları da yapılacaksa, lokalin buna ait hacim
ve depolama imkânları bulunmalıdır.
22. Bahçe varsa ve bu; esas salon, çalışma odası ve ince işler
atelyesi ile irtibatta olursa, yazın lokal daha iyi hizmet
verir.
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HEP Bİ RLİ KT E
Herkes için iyi olan sakat için de iyidir. Bu yalnız konumuz
olan>fiziksel çevre şartları için değil, en crenel anlamda böyledir. Sosyal yapı tutarlı bir şekilde kurulmuşsa, kardeşlik ve
dayanışma ruhu toplumda hakimse, insanlar birbirlerini anlıyor
larsa böyle bir ortam her insan için aranan bir şeydir; sakat
için de elbette öyledir.
Fiziksel çevre şartları İse "yaşamanın başlayabilmesi" için ge
rekli olanı teşkil etmektedirler. Yaşanacak çevrenin maddi ve
yapısal düzenini meydana getiren elemanlar tek tek ve birlikte
bir yaşama ortamı kurulmasında önemli olduklarından "engelleyici"
vasfına da sahip olabilirler. Standart sakat kpltuğu (Motorsuz,
elle yürütülen) ile bir sakat %10'dan daha dik bir meyilden ine
mez. Yüksekliği 8 cm'yi geçen bir kaldırıma çıkamaz, 60 cm'lik
bir kapıdan geçemez. 180 cm yükseklikteki bir rafa uzanamaz. Bir
kumsalda veya kar üzerinde ilerleyemez. Bu maddi çevre kısımları
bu sakat için yaşanamaz yerlerdir.
Bir yarışma sonucu elde edilen bir projeden bahsetmek istiyoruz.
Bahis konusu proje aslında "çocuğa Dost Bir Yaşama Çevresi" soru
nuna karşılık olarak getirilmişse de sakatla, sağlamla, yaşlıyla,
çocukla birlikte düşünülüp "herkes için konut' şeklinde ortaya
konduğundan çok çağdaş bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Proje aslın
da bir fikir projesidir ve mevcut haliyle gerçekleştirilmesi
yaşanan şartlar altında pek de kolay değildir."Çocuğa dost" bir
yaşama çevresinde sakatlar için de konutlar düşünülmesi ilginç
tir. Hayatın tamamı ve türlü halleri hep bir arada sahnelenmiş
olsun diyedir belki bu yaklaşım.,Çocuk hem yaşama sevincini kur
sun, hem de gerçekleri algılasın istenmiş olabilir. Böylece eser
ana bir kavram etrafında yeni bir anlayış ortaya koyuyor.
Zincirleme ilerleyen binalar yerine parçalanmış tek binalarla
daha renkli ve muhayyileyi tahrik eden mekânlar ve geçişler sağ
lanmıştır. Trafiğin en fazla olduğu cadde tarafına ise, duvar
şeklinde dikilen bir bina yerleştirilerek, gürültünün iç mekân
lara nüfuzu önlenmiştir. Arsanın batı ve doğu kısımları arasındaki
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yükseklik farklarından da faydalanılacak ilginç köşeler yaratıl
mıştır. Otoparklar bodrumlarda yer almakta ve trafiğe uygun
şekilde bağlanmaktadır.
Bu binalar grubu düzenlemede sakatlara (tekerlekli koltuğa bağlı
olan sakatlara) ait olacak konutlar için özel plan teklifleri
getirilmemiştir. Genellikle zaten buna gerek de yoktur. Eğer bir
konut sağlam bir mimarlık anlayışı içinde planlanmışsa gerekli
düzenlemelerle sakatın da yaşamasına uygun hale getirilebilir.
Bahis konusu projede sakatlara ait konutlar da sağlamlara veri
lebilir. Bunun tersi zemin katlardaki diğer daireler için de
aşağı yukar'i doğrudur. Yani sağlamlara yapılmış konutlar sakat
lara da oldukça uyar.
Hep beraber yaşadığımız» insan tablolarının tümünü sunan bir ha
yattan- daha gerçek ne olabilir? İnsanoğlunun hayat macerası hiç
bir zaman dikensiz bir gül bahçesinde geçmeyecektir. Acı, ruhu
muzun yarısıdır .ve bizi güzelleştiren de odur. Ama insan olarak
yaratılışımızdan gelen eğilim iyiyi ummak, içimizi ısıtacak
güneşleri beklemektir. İyimser olmaya imkân bırakmayan bir çağda
bile yaşanıyor-olsa; önlenemez, doğal insan ıstıraplarının dışın
daki, birbirimizin hayat bağlarını anlayışsızca hırpalamamızdan
doğan zahmet ve zorluklardan kurtulacağımızı ümit etmeye devam
ediyoruz, çünkü insan olarak görevimiz iyiyi istemek, ummaktır.

Kanadın açabilirsin
Açıben uçabilirsin
Hicaplar geçebilirsin
Niçin ağlarsın bülbül hey
Y. E m r e
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