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XXXVI. Geleneksel Çubukçu Günleri Konuşması

Yaşlılar İçin Fiziksel Çevrenin Düzenlenmesi
Designing Physical Environment for the Elderly People
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‹stünbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal›, ‹stanbul

Özet

Summary

Fiziksel çevre günlük yaflant›m›z› etkileyen en önemli etkenlerden biridir.
Gerek içinde yaflad›¤›m›z konutlar, gerekse çal›flma ve di¤er yaflama ortamlar›m›z ideal fiziksel özelliklere sahip olmaktan çok uzakt›r.
Evimizin, genel mimari özellikleri, banyo, tuvalet, oturma odas›, yatak
odas›, balkon, kap›lar d›fl›nda, ortak alanlar, asansör, girifl kap›s› ve d›fl
mekan, yaflam kalitemizi do¤rudan etkiler.
Çocukluktan yafll›l›¤a, günlük yaflam gereksinimlerinin tümünü tam olarak karfl›layacak bir mimari çevre oluflturulmas› mümkün görülmüyor.
Ancak, en bafltan düzenlendi¤inde, en kolay ve en ekonomik bir flekilde
optimal uygunlukta bir çevre ortaya ç›kar›labilir. Ayr›ca, mevcut durumda da baz› iyilefltirmeler yap›labilir. Yafll› ve özürlüler için yap›lacak bu tür
düzenlemeler ayn› zamanda di¤er insanlar›n da yaflam›n› kolaylaflt›racak
önlemlerdir.
Türk Fiz T›p Rehab Derg 2006;52(Özel Ek A):A50-A52
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Physical environment seems as one of the most affecting factor for the
quality of life. The living environment is far from being ideal in order to
have a better quality of life, especially for the elderly.
The details of the architectural properties of the environment can have
a direct effect on the quality of life indoor as well as outdoor.
To be able to build up a suitable architectural environment for all of the
stages of the life, from the childhood to the old age, does not seem feasible. But, an optimal solution is possible if the architectural environment could stand on an elderly friendly plan. On the other hand, there
are always some modifications to perform in an already builded environment. Every piece of effort in order to build up a physical environment
for the elderly would increase the quality of life of every body living in
the community. Turk J Phys Med Rehab 2006;52(Suppl A):A50-A52
Key Words: Elderly, physical environment, architecture, environmental
design

‹nsan hayat›n›n çeflitli evrelerinde ve durumlar›nda gerekli
ideal fiziksel çevrenin tam olarak yerine getirilmesi olanaks›z gibi gözükmektedir.
‹çinde bulunulan mekanlardan bafllayarak, odalar, evler, sokak, cadde, kald›r›mlar, rampalar, parklar, bahçeler yafll› bir insan›n yaflam kalitesini art›racak veya en az›ndan düflürmeyecek
bir flekilde nas›l düzenlenebilir?
Almanya gibi bir ülkede bile evlerin %65'inin yafll›lar için uygun olmad›¤› bildirilmifltir. Üstelik, kazan›lm›fl al›flkanl›klar›ndan
dolay› yafll›lar bu durumun fark›nda de¤ildir. Yafll›lar için tasarlanm›fl evlerin normal kabul edilen kifliler için de daha kullan›fll›
oldu¤u ortaya ç›km›flt›r (1).
Banyo ve tuvaletin tehlike oluflturmayacak flekilde tasarlanmas› ve geliflmifl donan›ma sahip olmas› her türlü kullan›m için

kolayl›k sa¤lar. Banyoda bir küvet bulunmas› uygun olacakt›r.
Çünkü s›cak suyun yafll›larda s›k görülen osteoartroz gibi durumlarda a¤r› üzerine olumlu etkileri için vard›r. Ancak, buna
karfl›n küvetlerin yukar›s›na gelen pencereler çok kullan›fls›zd›r.
Küvete rahatça girilip ç›k›labilmesi için uygun tutunma barlar›
çok gereklidir. Yürüme güçlü¤ü olan bir yafll› için küvet yerine
dufl teknesi daha yararl› olabilir. Hatta banyonun zemini ile ayn›
seviyedeki, efliksiz bir alan dufl fleklindeki y›kanma için daha da
uygun olabilir. Dufl köflesinde, duvara tespit edilmifl, katlanabilir,
sa¤lam bir oturak yap›labilir. Bu köfle, en az›ndan 150 cm kenarl› bir kare olursa burada rahatl›kla y›kan›labilir. Uygun yerlere,
uygun yükseklikte tutunma barlar› konabilir. Dufl köflesini oluflturan duvarlar›n aras›ndaki döflemeye su gideri konur. Zemin su
giderine do¤ru %1,5 e¤imli olmal›d›r. Yafll›lar›n alaturka tuvalet
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kullanmalar› giderek zorlaflabilir. Alafranga tuvaleti tercih edebilirler. Her ikisinin özelliklerini tafl›yan elektrikli, yükselip alçalabilir klozetler de yap›lm›flt›r (2).
Tekerlekli sandalye kullananlara klozetin yerden yüksekli¤i
az gelebilir. Bu durumda, oturulan bölüm dahil, kapak hariç yükseklik 45-48 cm olmal›d›r. Klozetin oturulan k›sm›n›n çok sa¤lam ve stabil olmas› gerekir. Alafranga tuvaletlerde de temizli¤i
sa¤layacak ayarlanabilir bir taharet muslu¤u ve ›slakl›¤› giderecek kuru hava üfleyen bir sistem sadece yafll›n›n de¤il herkesin
hayat›n› kolaylaflt›rabilir. Yafll›larda ›s› regülasyonu iyi olmad›¤›ndan, banyo ve tuvaletlerin s›cakl›klar›n›n en az›ndan 24ºC olmas› gerekir. Daha düflük s›cakl›klarda, tutunma barlar› metalden yap›ld›¤›ndan elle tutuldu¤unda so¤uk etki yapabilir (1).
Yafll›n›n küvete girmesi zor oluyorsa, kald›r›c›lar kullan›labilir. Bu tür yard›mc› cihazlar, yafll›lara yard›mc› olan personelin de
iflini kolaylaflt›r›r. Banyonun zemininin kaygan olmayan bir malzeme ile kaplanmas› gerekir. Mümkünse banyonun yerden ›s›t›lmas›, hem s›cak bir ayak temas› hem de zeminin çabuk kurumas›n› sa¤lar. Lavabo çok sa¤lam monte edilmelidir. Zeminden lavabonun üst kenar›na yüksekli¤i 80-85 cm olmal›d›r. Alt›n›n bofl
olmas› gerekir. Lavabo yeterince genifl olursa yafll›n›n temizli¤ini yerine getirmesi daha kolay olur. Lavabo aynas›n›n yerden
100 cm yükseklikte olmas› yeterlidir. Yüksekli¤i ayarlanabilen lavabo ve aynalar da mevcuttur. Kavranmas› ve aç›lmas› zor olan
musluklar yerine art› fleklinde veya uzun sapl› olanlar tercih
edilmelidir. Fotoselli musluklar temas olmadan çal›flt›klar› için
daha hijyeniktirler.
Yafll›lar için bir evin, otelin en önemli yeri tuvaleti olabilir.
Uygun tuvalet bulamama endiflesi nedeni ile yafll› giderek sosyal hayattan uzaklaflarak izolasyona gidebilir.
Mutfak dolaplara, kap kaçak ve malzemelere kolayca eriflebilecek flekilde tasarlanmal›d›r. Kol eriflimi denilen bu mesafe,
genel olarak 30-140 cm, yafll›lar için 80-110 cm olarak kabul edilmektedir. Tekerlekli sandalye kullanan yafll›lar›n daha yükseklere ulaflabilmesi için yükselebilir tekerlekli sandalye tercih edilebilir. Mutfaktaki dolaplar›n kapaklar› 90º de¤il, 180º aç›labilmeli
böylece daha kolay ulaflabilme sa¤lan›p, olas› kazalar engellenmelidir. Çekmeceler rayl› sistemle yap›lmal›, tutamaklar› genifl
ve kolay kavranabilir olmal›d›r. Mutfakta, ocak, tezgah ve bulafl›k
makinas› bir köfle oluflturabilir. Tezgah›n alt›n›n bofl olmas› tercih edilir. Elektrik prizi ve dü¤melerine kolayca ulafl›labilmesi
için gerekli önlemler al›n›r. Yafll›n›n istedi¤inde yeme¤ini mutfakta yiyebilmesi için uygun, gerekirse duvara katlanabilir bir
masa yap›lmal›d›r. Mutfa¤›n döflemesinin de kolay temizlenebilir
ve kaymay› önleyecek flekilde yap›lmas› gerekir (1).
Oturma odas›n›n ifllevsel olarak ve mümkün olan en az mobilya ile döflenmesi olas› kazalar› en aza indirir. Yafll› insanlar›n
yaflad›¤› evlerde art›k yaln›z olduklar›ndan ya da az say›da insan
yaflad›¤›ndan ev gerekti¤inden büyük gelebilir. Bu gibi nedenlerle, çocukluktan yafll›l›¤a, insan hayat›n›n çeflitli evrelerinde 6-7
farkl› ev tasar›m›na gereksinim oldu¤u belirtilmifltir. Bunun sa¤lanmas› mümkün olmad›¤›na göre en bafltan her türlü insanl›k
hali göz önüne al›nmaya çal›fl›lmal›d›r. Oturma odas›nda da en
s›k kullan›lan eflyalar› en yak›na daha az kullan›lanlar› uza¤a
koymak gerekir. Yemek de yeniyorsa uygun ve kullan›fll› bir masa yafll›n›n hayat›n› çok kolaylaflt›r›r. Oturma grubu, koltuk ve
sandalyeler de yafll›n›n günlük yaflant›s›ndaki zorluklar› art›rabilir ya da azaltabilir. Bunlar›n yerlerinin mecbur kalmad›kça de¤ifltirilmemesi gerekir. Oturma odas›n›n hal›s› varsa mümkün oldu¤unca büyük, sabitlenmifl, sert dokulu ve az tüylü olmal›d›r.
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Ortal›kta tehlike oluflturabilecek kablolar olmamal›d›r (3).
Balkon varsa, kap› geniflli¤i en az 80 cm, eflik varsa yüksekli¤i en fazla 1.5 cm ve bal›k s›rt› fleklinde, balkon boyutlar› da en
az 150x150 cm olmal›d›r.
Yatak odas›n›n da minimalist bir anlay›flla döflenmesi en uygun olan›d›r. Yatak yüksekli¤i, yafll› yatak kenar›na oturdu¤unda,
ayak tabanlar› yere tam temas edecek, kalça ve diz aç›lar› 90º
olacak flekilde ayarlanmal›d›r. Yafll›n›n boyuna göre yata¤›n yüksekli¤i, 40-80 cm aras›nda de¤iflir. Tekerlekli sandalye kullananlarda, yatak yüksekli¤i, tekerlekli sandalyede oturma yüksekli¤inden biraz fazla olmal›d›r çünkü yata¤›n esneme pay› vard›r.
Yatak döfle¤inin kenarlar› karyola kenarlar›n› bir miktar taflmal›d›r. Elektrikli kumandayla hareket ettirilebilen yata¤a istenilen
pozisyonun verilmesi ve yüksekli¤inin ayarlanmas› yafll›n›n hayat›n› çok kolaylaflt›r›r. Yata¤›n sadece baflucunun duvara yaslanmas›, di¤er taraflar›nda serbestçe hareket edilebilmesi tercih
edilir. Yata¤›n bir taraf›na uygun bir koltuk yerlefltirilirse, yafll›
yataktan kalkarken bundan destek alabilece¤i gibi, herhangi bir
sendeleme durumunda da rahatça oturabilir. Di¤er yandaki komodin yaslan›ld›¤›nda devrilmeyecek kadar sa¤lam bir durumda
olmal›d›r. Yatak odas›nda çok iyi bir ayd›nlatma sistemi kurulmal›, hem odan›n giriflinde, hem de yatarken kolayl›kla kullan›labilecek elektrik dü¤meleri yerlefltirilmelidir. Evin her odas›nda oldu¤u gibi yatak odas›nda da keskin köfleli mobilyalardan kaç›n›lmal›d›r. Tekerlekli sandalyeye ba¤›ml› yafll›lar için yatak odas›ndaki gard›robun taban› döflemeye oturmal› ya da en fazla 10 cm
yükseklikte olmal›d›r. Yüksekteki raflara ulaflabilmek için özel
düzenekler yap›lmal›d›r. Evin di¤er alanlar›nda oldu¤u gibi yatak
odas›nda da tekerlekli sandalye ile rahat hareket edebilmek için
150 cm çap›nda bir alana gereksinim vard›r. Elektrik priz ve dü¤melerinin yerden yükseklikleri tekerlekli sandalye kullananlar
için 80-90 cm olabilir. Evde çocuk varsa, bu yükseklikteki elektrik prizlerine koruyucular ilave edilebilir. Elektrik dü¤melerinin
odan›n giriflinde d›fl k›sma konulmas› ve büyük olmas› da yafll›n›n hayat›n› kolaylaflt›r›r. Sese ve harekete duyarl› ayd›nlatmalar›n kullan›lmas› da gece büyük kolayl›k sa¤lar. Ayd›nlatma ve
perdeler için uzaktan kumanda sistemleri kullan›labilir (4).
Ifl›kl› iflaretler de iflitme sorunu olan yafll›lar için büyük önem
tafl›yabilir. Televizyonun sesini çok açan bir yafll›, kap› zilinin sesini duyamayabilece¤inden, kap› zili ile ba¤lant›l› ›fl›¤›n yanmas›yla kap›ya birinin geldi¤ini anlayabilir. Yaln›z yaflayan yafll›lar
için belli bir merkezle irtibatl› iletiflim sistemleri çok yararl› olabilir.
Banyo ve tuvalet kap›lar› d›flar› do¤ru aç›lmal›, mümkün de¤ilse sürgülü olmal›d›r. Elektrikle kumanda edilen ya da fotoselli kap›lar da yafll›n›n hayat›n› kolaylaflt›r›r. Emniyet aç›s›ndan kap›da gözetleme deli¤i olmal›d›r ancak tekerlekli sandalyedekiler
için uygun bir yükseklikte ikinci bir delik gereklidir. Kap›daki kifliyi görebilmek için, merdiven ›fl›¤›n›n harekete duyarl› olmas›
veya dairenin içinden de yak›labilir olmas› gerekir. D›fl kap›daki
insan› gösteren ve onunla konuflmay› olas› k›lan modern sistemler de vard›r ve çok yararl›d›r. Evin d›fl kap›s›n›n geniflli¤i en az
90 cm, tercihen çift kanatl› olmal›d›r. Dar bir kap› yafll›n›n yaflam›n› çok zorlaflt›rabilir. Fotoselli, flifreli, kolay aç›l›p kapanabilir
kap›lar tercih edilmelidir. D›fl kap›daki ev numaralar› da büyük ve
görünebilir olmal›d›r (1).
Merdivenler emniyetli, yeterli genifllikte, kaymayan ve her iki
taraf›nda küpeflteli olmal›d›r. Küpeflteler merdiven sahanl›klar›nda kesilmemelidir. Hatta sahanl›klarda yafll›lar›n oturabilece¤i katlanabilir oturak bulunabilir. Döner merdivenler yafll›lar için
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uygun de¤ildir. Asansör yafll›n›n sosyalleflmesinde birinci derecede önemli etken haline gelebilir. Asansör kap›s› geniflli¤i 90
cm olmal›d›r. Asansörün 3 taraf›na küpeflte konulmas›, yafll›lar
için katlanabilir oturak temin edilmesi düflünülmelidir (5).
Bina giriflleri mümkünse basamaks›z olmal›, gerekirse rampa
yap›lmal›d›r. Rampalar›n ideal e¤imi %6, en fazla %10 olmal›d›r.
Bina girifli ya¤mur, rüzgar, kar gibi d›fl etkenlerden korunmufl olmal›d›r.
‹deal olan, d›fl ortamda da kald›r›m, basamak, eflik gibi mimari engellerin olmamas›, gereken yerlere uygun rampalar›n
yap›lmas›, bu engellerin ortadan kald›r›lmas› ve tüm mekanlara
ulaflabilirlik ve girilebilirli¤in sa¤lanmas›d›r. Bu nedenle, kamuya
aç›k binalar baflta olmak üzere tüm binalar›n girifllerinden bafllayarak uygun hale getirilmesi gerekir. Tabii ki bu binalara ulaflabilmek için, özellikle toplu tafl›ma araçlar›n›n da buna uygun seçilmesi önem kazanmaktad›r. Özel tertibatl› otomobiller kullananlar için otoparklar›n en yak›n ve uygun yerlerinde özürlü ve
yafll›lar için %1-5 oran›nda yer ayr›lmal›d›r. Yaya geçitlerinin de
hem zemin ya da uygun rampalarla yap›lm›fl alt geçitler halinde
düzenlenmesi gerekir. Üst geçitler ne özürlü ne de yafll›lar için
uygun de¤ildir. fiehrin belli ve merkezi yerlerine özürlü tuvaletlerinin yerlefltirilmesi de özürlü ve yafll›lar›n sosyal yaflama kat›l›mlar›n› kolaylaflt›racak etkenlerdedir (6).
Yafllanma ile birlikte en çok etkilenen yetilerden biri görmedir. Görmez birinin çal›flma masas›n›n bir taraf›na yan masa konarak ç›k›fl› yönlendirilebilir. Görmezler için yaz›lm›fl kitaplarla
dolu bir kütüphanesi olabilir. Görmezler mekandaki konumlar›n›
ses yans›malar› ile belirlerler. Bu nedenle evde kullan›lan malzemenin ses emici de¤il yans›t›c› olmas› tercih edilir. Özellikle beklenmedik ç›k›nt›lar›n ses yans›t›c› özelliklerinin fazla olmas› gerekir. Görme yetisi azalm›fl olanlar için duvarlara kontrast renkli, büyük flekiller, yönlendirici iflaretler konur. Merdivenlerin bafllang›ç ve bitifl basamaklar› farkl› malzeme ile belirgin hale geti-

rilir. D›fl mekanda, yaya yollar› farkl› malzemelerden oluflturularak; serbest yürüme alanlar›, dikkat ve ikaz alanlar›ndan farkl›
zeminlerle ay›rt edilmesi sa¤lan›r. As›l› tabelalar›n yüksekli¤i en
az 220 cm olmal›d›r. Merdiven altlar›n›n da ayn› yüksekli¤i sa¤layacak flekilde kapat›lmas› gerekir (6).
Yafll›lar için önerdi¤imiz tüm bu düzenlemeler di¤er insanlar›n da yaflant›s›n› kolaylaflt›racak aç›l›mlard›r.
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