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Özet

Summary

Yaﬂl›l›k, insan yaﬂam›n›n en duyarl› ve kaç›n›lmaz bir dönemidir. Organ sistemlerindeki de¤iﬂiklikler, kronik hastal›klar ve bu hastal›klara ba¤l› kullan›lan
çok say›da ilaç; yaﬂl›da düﬂme için risk faktörü oluﬂturmakta ve kazalara zemin haz›rlamaktad›r. Risk faktörlerinin s›kl›¤›n›n 65-70 yaﬂ üzerinde artmas›;
özellikle bu yaﬂ grubu için ev ve çevre ortam›nda günlük yaﬂam aktivitelerini
ve yaﬂam kalitesini art›rmay› hedefleyen ergonomik düzenlemeleri zorunlu
k›lmaktad›r. Ço¤u risk faktörleri, periyodik de¤erlendirmeler ve ev güvenlik
listeleri ile giderilebilecek düzeydedir. Güvenlik listeleri en önemli ergonomik
de¤erlendirme ve uygulama araçlar›ndan birisidir. Kuﬂkusuz yaﬂl› güvenli¤inde en önemli koruyucu uygulamalardan di¤eri yaﬂa ba¤l› olarak ortaya ç›kan
fizyolojik yetersizlikleri gidermeye yönelik yard›mc› araçlar›n (iﬂitme ayg›t›,
gözlük, baston vb) sa¤lanmas›d›r. Ayr›ca yaﬂl›lar›n kaza yapmas›na neden olabilecek mekanlarda uyar› iﬂaretleri kullan›lmal›d›r. Bu derlemede; yaﬂl›n›n zaman›n›n ço¤unu geçirdi¤i ev ve çevrede yap›lacak basit ama gerekli olan ergonomik düzenlemeler gözden geçirilecektir. Türk Fiz T›p Rehab Derg 2009;
55 Özel Say› 2: 95-9.
Anahtar Kelimeler: Yaﬂl›, ev güvenli¤i denetim listesi, ergonomi

Elderliness is the most vulnerable and inevitable period of life. The changes
within organ systems and multiple drug use for treatment of chronic diseases
might also be risk factors for falls and be a background for accidents. Since
the frequency of the risk factors increase above the age of 65-70, especially
for this age group ergonomic regulations are needed for continuation of their
daily living activities. Most of these risk factors might be eliminated by
periodic examinations and safety checklists. Safety checklists are one of
the most important tools for ergonomic evaluation. Another important
application is supplying the elderly with personal assistive devices such as
hearing instruments, glasses, and walking sticks to decrease the effects of
some physiological deficiencies. Appropriate warning signs within the living
area of the elderly will also be helpful for prevention of accidents. The aim
of this review is to discuss the basic but essential ergonomic regulations
within the houses and intimate environment where the elderly spend most
of their time. Turk J Phys Med Rehab 2009; 55 Suppl 2: 95-9.
Key Words: Elderly, house safety audit list, ergonomics

Giriﬂ
Yunanca “ergon=iﬂ, çal›ﬂma”, “nojos=yasa” anlam›na gelen
kelimelerin birleﬂtirilmesiyle “ergonomi” kelimesi elde edilmiﬂtir. Ergonomi; çal›ﬂma ve yaﬂama koﬂullar›n›n ve bunlarla ilgili
olarak çevre ve sistemlerin insan kullan›m›na uygun hale getirilmesidir (1). Yaﬂlanmayla birlikte organizmada meydana gelen
biyolojik, fizyolojik ve psikolojik de¤iﬂimler yaﬂl›n›n yaﬂama ve
çevre koﬂullar›na uyumunu azaltmaktad›r. Uyum geliﬂtirmedeki
bedensel ve ruhsal k›s›tl›l›klar düﬂme riski, kazalar ve bunlara
ba¤l› fonksiyonel k›s›tl›l›k ve mortalite oran›n› art›rmaktad›r. Bu
nedenle yaﬂl›n›n ortama de¤il, çevre ve yaﬂama koﬂullar›n›n yaﬂl›ya uydurularak, yaﬂam kalitesinin art›r›lmas› planlanmal›d›r.

Yaﬂl›l›kta meydana gelen fizyolojik de¤iﬂiklikler, kronik hastal›klar
ve bu ﬂikayetlere ba¤l› kullan›lan çok say›da ilaç; yaﬂl›da düﬂme için
risk faktörü oluﬂturmakta ve kazalara zemin haz›rlamaktad›r. Yaﬂl›larda düﬂme, en s›k yaralanma nedenidir. Altm›ﬂ beﬂ yaﬂ üzeri bireylerin yaklaﬂ›k 1/3’ü her y›l en az bir kez düﬂme deneyimi yaﬂamaktad›r (2,3). Türkiye’de farkl› merkezlerde yap›lan çal›ﬂmalarda yaralanmalar›n ço¤unlu¤unun evde meydana geldi¤i, kad›nlarda, daha yaﬂl›
olanlarda (75 üzeri), ö¤renim düzeyi düﬂük olanlarda ve yaln›z yaﬂayanlarda kaza oran›n›n daha fazla oldu¤u belirtilmiﬂtir (2-6). Ayr›ca
egzersiz yapmamak, görme ve tansiyon problemi, baﬂ dönmesi, dört
ve üzeri say›da ilaç kullanma ve fiziksel yetersizliklerin ev kazalar›
için risk faktörü oluﬂturdu¤u gösterilmiﬂtir (3,6,7). Kazalar›n oluﬂ nedenleri incelendi¤inde büyük k›sm›na, bilgisizlik, tedbirsizlik, ihmal gi-
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bi önlenebilir insan hatalar›n›n sebep oldu¤u belirtilmiﬂtir (6,7). Oysa
evde yap›lacak küçük düzenlemeler, destekler ve yaﬂl›n›n e¤itimi ile
kazalar ve bunlara ba¤l› yaralanmalar›n önemli ölçüde azaltaca¤› belirtilmiﬂtir (2,8). Bu konuda yap›lan bir meta-analizde; düﬂme hikayesi olan yaﬂl›larda güçlendirme ve denge e¤itimi, Tai-Chi egzersizleri,
evde yap›lan düzenlemeler, psikotrop ilaçlar›n kesilmesi gibi faktörlerin düﬂme riski üzerinde etkili oldu¤u belirtilmiﬂtir (9). Düﬂmelerin
s›kl›kla meydana geldi¤i mekanlar yay›nlarda farkl›l›k göstermektedir,
baz› makalelerde düﬂmelerin büyük ço¤unlu¤unun merdivenler, banyo ve yatak odas›nda oldu¤u belirtilmesine karﬂ›n baz›lar›nda oturma odas› olarak gösterilmiﬂtir (5,6,10). Bununla birlikte en ciddi ve
ölümcül düﬂmeler merdivenlerden olmaktad›r. S›kl›kla buna çevresel
uygunsuzluklar, görsel ve alg›sal problemlerin neden oldu¤u belirtilmektedir. Kazalara neden olan çevresel faktörler; yetersiz ayd›nlatma, kaygan zemin, tutamaklar›n olmamas›, bir nesneye tak›lma olarak s›ralanabilir (1,7,8,10,11).
Türkiye’de yaﬂl›lar zamanlar›n›n 2/3’ünü evlerinde ve yak›n
komﬂular›nda geçirmektedirler. 2002’de yap›lan 2. Dünya Yaﬂl›l›k
Toplant›s›’nda yaﬂl›lar›n evlerindeki engellerin ortadan kald›r›lmas›
ve iç mekan›n güvenli¤inin önemi vurgulanm›ﬂt›r (12). Kuﬂkusuz
yaﬂl› güvenli¤inde en önemli koruyucu uygulamalardan biri yaﬂa
ba¤l› olarak ortaya ç›kan fizyolojik yetersizlikleri gidermeye yönelik yard›mc› araçlar›n (iﬂitme ayg›t›, gözlük, baston vb) sa¤lanmas›d›r. Di¤er uygulama ise evde kazalara yol açabilecek koﬂullar›n belirlenerek ortadan kald›r›lmas›d›r. Ayr›ca yaﬂl›lar›n kaza yapmas›na
neden olabilecek mekanlarda uyar› iﬂaretleri kullan›lmal›d›r (11). Ev
ortam›nda günlük yaﬂam aktivitelerini ve yaﬂam kalitesini düzenleyen ergonomi uygulamalar› önemlidir. Güvenlik listeleri en önemli
ergonomik de¤erlendirme ve uygulama araçlar›ndan birisidir. Söz

konusu güvenlik listeleri bilgilendirme, baﬂlang›ç de¤erlendirmesi
d›ﬂ›nda, koﬂullar de¤iﬂsin de¤iﬂmesin periyodik olarak uyguland›¤›nda birçok kaza nedeninin önceden belirlenerek giderilmesine
yard›mc› olabilmektedir (Tablo 1) (2,5,13).
Yaﬂl›lar›n nerede, nas›l yaﬂad›¤›, yaﬂad›¤› yerin niteli¤i ve düzenlenmesi yaﬂl› refah› aç›s›ndan önemlidir. Yaﬂl›l›k döneminde
olan bir aile veya kiﬂinin konut ihtiyac› daha genç aile veya kiﬂinin ihtiyac›ndan farkl›l›k göstermektedir (15). Bu nedenle yaﬂl›
kullan›c›lar için ergonomik faktörler göz önüne al›narak; antre,
mutfak, oturma odas›, yatak odas›, banyo-tuvalet gibi yaﬂam
mekanlar› ile ilgili çözümler haz›rlanm›ﬂt›r (16). Yaﬂl›lar›n ba¤›ms›z hareketini art›rmak, kaza oran›n› düﬂürmek için gerek mimari gerekse konut içi düzenleme aç›s›ndan dikkate al›nmas› gereken hususlardan baz›lar› ﬂu ﬂekilde özetlenebilir;
- Kap› geniﬂlikleri en fazla 100 cm, en az 80 cm olmal›d›r. Tekerlekli sandalye veya çift koltuk de¤ne¤i geçiﬂine izin verecek
geniﬂlikte olmal›d›r.
- Kap› üzerlerinde bulunan tutma kollar›, tekerlekli sandalye
kullanan yaﬂl›lar için oldu¤u gibi yard›m almaks›z›n yürüyebilen
yaﬂl›lar içinde oldukça faydal›d›r. Kap› eﬂiklerinde tekerlekli sandalyelerin rahatl›kla geçebilece¤i özel tasar›mlar kullan›lmal›d›r.
- Çok katl› binalarda merdivenin yan› s›ra minimum 110x140
cm ölçülerinde asansör kabini konulmal›d›r (ﬁekil 1).
- Apartman giriﬂ kap›lar› ve bütün kullan›m alanlar› yeteri kadar ayd›nlat›lm›ﬂ olmal›d›r. Apartman aral›¤›n›n ayd›nlanmas›n›n
iyi olmas›, ayd›nlatma süresinin yaﬂl›larda merdiven iniﬂ ç›k›ﬂ h›z›na göre ayarlanmas› düﬂmeleri önleme ve içeriye anahtarla kolay
girme, gelen kiﬂiyi görme aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.
- Elektrik düzene¤ine iliﬂkin her türlü dü¤me ve priz yerden
en fazla 90-100 cm yükseklikte olmal› ve karanl›kta görülecek
ﬂekilde fosforlu prizler kullan›lmal›d›r (ﬁekil 2).

Tablo 1. Yaﬂl›larda ev kazalar›n›n önlenmesine yönelik genel güvenlik listesi (2,5,13,14).
 Acil telefon numaralar› (ambulans, yang›n vb) her telefona yap›ﬂt›r›lmal›d›r.
 Rakamlar› kolayca seçilen telefonlar tercih edilmelidir.
 Mümkünse telefonlar her odaya yerleﬂtirilmelidir. Düﬂme durumunda yerden uzanabilecek mesafede olmal›d›r.
 Kap› kollar› içerden kolay aç›lmal› güvenlik aç›s›ndan d›ﬂardan kolay aç›lmaya izin vermeyecek ﬂekilde olmal›d›r.
 ‹laçlar güvenli, direkt ›ﬂ›k almayan serin yerlerde ve kendi kutular›nda tutulmal›d›r.
 Yanl›ﬂ ilaç kullan›m›n›n engellenmesi amac›yla ilaç kutular›n›n üzerine çeﬂitli uyar›c›lar yaz›lmal›d›r.
 Zemine kayabilecek özellikte olan hal›, kilim vb. serilmemelidir.
 Hal›, kilim vb. kenarlar› tak›l›p, düﬂmeye ve kaymaya yol açabilecek biçimde veya k›vr›lm›ﬂ durumda olmamal›d›r.
 Ayd›nlatma için kullan›lan aletler temiz ve iyi durumda olmal›d›r.
 Elektrik, telefon gibi kablolar aç›kta ve tak›lmaya, düﬂmeye yol açabilecek biçimde olmamal›d›r.
 Yang›n riskine neden olabilecek elektrik kablolar›n›n üzerine aﬂ›nma ve zedelenmeye yol açacak eﬂya konmamal›d›r.
 Elektrik fiﬂ ve prizleri (toprakl›) geceleri acil durumlarda kolayca görünebilecek özellikte (›ﬂ›n›ml›, ›ﬂ›kl› vb.) olmal›d›r.
 Elektrik kablolar› mutfak, banyo gibi su kullan›lan alanlarda elektrik çarpmas›n› önleyici özellikte olmal›d›r.
 Mümkünse ev yada çal›ﬂma alanlar›nda yang›n alarm› kullan›lmal›d›r.
 Ev zemini, özellikle ›slak alanlar kolayca kayabilecek materyalden yap›lmamal›d›r.
 Evlerde çocuk oyuncaklar›, bilyalar, kolayca yuvarlanarak kaymaya yol açabilecek malzemeler ortal›kta b›rak›lmamal›d›r.
 Kullan›lmayan, fazlal›k yada da¤›n›kl›k yapan eﬂyalar mümkün oldu¤u kadar azalt›lmal›d›r.
 Is› dengesini güç koruyabilen yaﬂl›lar için etkin ›s›tma sistemi olmal›d›r.
 Yaﬂl›lar›n yatakta sigara içmesi engellenmelidir.
 Küllükler derin ve çok az miktarda su konulmuﬂ olmal›d›r.
 Ayak taban› kayd›rmaz terlik ya da ayakkab› giyilmelidir.
 Yang›n merdiveni ya da acil ç›k›ﬂ kap›lar› olmal›d›r.
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- Bütün kap›lar eﬂiksiz olmal›d›r.
- Yaﬂl›lar›n konutlara giriﬂlerinde problem yaﬂanmamas› için
geniﬂ ve yatay sahanl›k gerekir. Tekerlekli sandalye kullan›c›lar›
aç›s›ndan ve di¤er yaﬂl› kullan›c›lar›n konuta konforlu bir ﬂekilde
giriﬂi için yaklaﬂ›k 1423x2134 mm’lik bir alan önerilmektedir.

Merdivenler
- Merdivenlerin basamak yüksekli¤i 14 cm, basamak uzunlu¤u optimum 30 cm olmal›d›r.
- Basamaklar eﬂit aral›kta ve yükseklikte olmal› ve tak›lmaya
neden oluﬂturacak ç›k›nt›lar ve uygunsuz basamak uygulamalar› olmamal›d›r.
- Basamaklarda kaymayan malzemeler kullan›lmal›, görme
derinli¤inde alg›lama bozuklu¤una yol açacak desenli döﬂemeler hal› ve kilimler kullan›lmamal›d›r.
- Merdivenlerin baﬂ›nda ve sonunda elektrik dü¤meleri olmal›d›r.
- Uzun merdivenlerde yaﬂl›lar›n tutunmas› için tutamak, dinlenebilmesi için sahanl›k olmal›d›r.
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Oturma Odas›
- Yaﬂl›lar vakitlerinin ço¤unlu¤unu oturma odas›nda geçirdikleri için, oturma odas›ndaki mobilyalar mekan›n geniﬂ ferah
olmas›na ve günlük aktiviteler s›ras›nda tak›lmalara neden olmayacak ﬂekilde konumland›r›lmal›d›r.
- Sandalye ve kanepeler çok yüksek ya da çok derin olmamal›, kolayl›kla kalk›labilmelidir.
- Sandalye ve kanepeler sa¤lam ve güvenli olmal›, e¤ilme ya
da sallanma yapmamal›d›r.
- Yumuﬂak oturakl› ama oturma ya da aya¤a kalkmada yard›mc› sert kolluklar› olmal›d›r.
- Elektrik kablolar› yürünen alanlarda olmamal›, kenarlarda
ve sabitlenmiﬂ olmal›d›r.
- Mobilya döﬂemeleri kolay yanmayan, kaygan olmayan kumaﬂlardan yap›lmal›, canl› renkler kullan›lmal›
- Sehpalar ortada durmamal›, koltuklar aras›na yerleﬂtirilmelidir.
- Hal›lar kaygan, kenar› düﬂmeye neden olacak ﬂekilde kalk›k, k›vr›k olmamal›, görme derinli¤ini yan›ltacak kar›ﬂ›k desenli
olmamal›d›r.

Yatak Odas›

ASANSÖRLER

1500x1500
Temiz boﬂluk
Farkl› dokulu
uyar› yüzeyi

1100

800
Temiz
1400

ﬁekil 1. Asansör kabini ölçüleri “Herkes için Ulaﬂ›labilirlik” Seminer
notlar› (16).

- Yatak odas›, banyo ve tuvalet birbirine yak›n planlanmal›,
özellikle yatak ile tuvalet aras›ndaki alanda dolaﬂ›m›n engellenmesine neden olacak eﬂyalar bulundurulmamal›d›r.
- S›k kullan›lan giysi ve eﬂyalar ulaﬂ›labilecek yerlerde bulunmal›, tabure/sandalye üzerine ç›kmadan kolayl›kla ulaﬂ›labilinmelidir
- Elbise dolaplar›n›n kapaklar›nda, C ﬂekilli kavramas› kolay
kulplar›n kullan›lmas› ve kapaklar›n aç›lmas›yla otomatik yanan
lambalar yaﬂl›lar›n yatak odas›ndaki rahatl›¤›n› art›racakt›r.
- Mümkünse yatak baﬂ› lamba tercih edilmelidir
- Yatak odas› mobilyalar› yaﬂl›n›n tekerlekli sandalye, koltuk
de¤ne¤i ya da bastonu ile rahatça dolaﬂabilece¤i ﬂekilde düzenlenmelidir.
- Yataktan kolay ulaﬂ›labilir mesafede telefon, bardak, ilaçlar
gibi önemli maddeleri koyabilecek küçük sabit masa/komidin olmal›d›r.

Kontrol Dü¤meleri Yükseklikleri
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Ayak boﬂlu¤u
Tekerlekli sandalye için alt boﬂluk

ﬁekil 2. Yaﬂl›lar›n konutlar›nda kap› kolu, priz ve elektrik dü¤melerinin yerleri “Herkes için Ulaﬂ›labilirlik” Seminer notlar› (16).
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Mutfak
- Çal›ﬂma tezgah›n›n yeterli uzunlukta olmas› çal›ﬂma kolayl›¤› sa¤lar, sürekli tezgah üzerinde bulunmas› gereken eﬂyalar›n
daha düzenli durmas› ve daha az taﬂ›nmas›na neden olur.
- Yaﬂl›lar›n mutfakta daha az yorulmalar› için sa¤ veya sol el
kullan›m›na ba¤l› olarak f›r›n, tezgah ve bulaﬂ›k makinesi uygun
yönde yerleﬂtirilmelidir.
- Mutfak dolab›n›n raflar› yaﬂl› kullan›c›lar›n tehlikeli hareketlerini engellemek için kolay eriﬂilebilir olmal›d›r. Son y›llarda
yüksekli¤i yaﬂl›lar›n ve kullan›c›lar›n boyuna ayarlanacak ﬂekilde asansörlü raflar üretilmiﬂtir. Yaﬂl› kullan›c›lar için maksimum
raf yüksekli¤i 150 cm’dir. Ancak 140 cm yüksekli¤e yerleﬂtirilmelisi tercih edilen bir durumdur. Alt dolaplar›n minimum raf yüksekli¤i 40 cm’dir. Yaﬂl› tekerlekli sandalye kullan›yorsa bu yükseklikler ona göre ayarlanmal›d›r. Mutfak dolaplar›nda dolap kapa¤›na veya içine monte edilen sepetli çekmeceler kullan›m kolayl›¤› ve memnuniyetini sa¤layaca¤›ndan tercih edilmelidir.
- Masa ayaklar› düﬂme ve tak›lmalar› engellemek için d›ﬂar›ya ç›k›nt›l› olmamal›d›r. Masalar›n kenarlar› keskin olmamal›d›r.
- Kullan›lan araçlar›n (ocak, ﬂofben vb) dü¤melerinin aç›k ve kapal› konumlar›ndaki iﬂaret belirgin olmal›, rahat görülebilmelidir.
- Do¤al gaz kullan›l›yorsa alev ya da ar›za an›nda otomatik
gaz kesim sistemi olmal›d›r.
- Mutfakta kullan›lan elektrikli araçlar›n kablolar› lavaboya
veya oca¤a yak›n olmamal›d›r. Ocak ve f›r›nlar›n yak›n›nda kolayca tutuﬂabilecek maddeler ve cisimler olmamal›d›r.
- Mutfakta baca/havaland›rma sistemi bulunmal›d›r.
- Yaﬂl› mutfakta çal›ﬂ›rken uzun yada sark›nt›l› olup tutuﬂmaya neden olabilecek k›yafetler giymemelidir.

Banyo ve Tuvalet
Banyolar kayma ve düﬂmelerin s›k meydana geldi¤i yerlerdir.
- Banyo zemini kaymaz, ›ﬂ›k ile parlamayan özellikli malzemeden yap›lmal› ve döﬂemeler ›slak b›rak›lmamal›d›r.
- Tuvalet, duﬂ, banyo küveti yak›n›nda tutunma barlar› bulunmal›d›r. Tutunma kollar› duvarda yatay eksende iyi sabitlenmiﬂ olmal›d›r. Tutunma barlar›n›n çap› 4-5 cm olmal› ve zeminden 90-100 cm yükseklikte yerleﬂtirilmelidir.
- Giriﬂ ve ç›k›ﬂlarda düﬂmelere neden olabilece¤inden küvetten kaç›n›lmal›d›r. Oturakl› duﬂ sistemi tercih edilmelidir.
- Zemin ile duvar rengi kontrast oluﬂturacak ﬂekilde farkl›
renklerden yap›lmal›d›r.
- Elektrikli aletler kullan›lmad›¤› zaman fiﬂleri prizden ç›kar›lmal›d›r.
- Armatürler kolay aç›l›r kapan›r özellikte olmal›d›r.
- Kaymayan terlikler kullan›lmal›d›r.
- Banyoda havaland›rma sistemi ve s›cak kayna¤› güvenli¤i
olmal›d›r.
- Banyo dolaplar› ve havaland›rma sistemleri sandalye koymadan ulaﬂ›labilecek yükseklikte olmad›r.
- Banyo kap›s› mekan› daraltmamak için d›ﬂar›ya aç›lmal›d›r.
Yaﬂl›larda k›yafet seçiminde de özen gösterilmeli, etek boylar› ve kol boylar› uzun, geniﬂ, iﬂ yaparken tak›lmaya neden olacak ﬂekilde olmamal›, rahat, vücudu çok s›k› sarmayan pamuklu
kumaﬂtan yap›lmal›d›r. Ayakkab›lar hafif materyalden, ortopedik
ve alt› kaymayacak ﬂekilde olmal›d›r.

Yaﬂl› ve Çevre
Yaﬂl›lar fizik, biyolojik ve sosyal çevre ö¤elerinden büyük
oranda etkilenmektedirler. Konakç› savunma mekanizmas›n›n
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azalmas›, fizyolojik iﬂlevlerde azalma, vücut bileﬂimindeki de¤iﬂimler (ya¤/kas oran›n›n artmas›, serum albüminin düﬂmesi) ve
protein ba¤lama de¤iﬂiklikleri sonucu ilaç da¤›l›m›n›n etkilenmesi; yaﬂl›lar›n çevresel etkilenime karﬂ› duyarl›l›¤›n art›m›nda
rol oynar. Ayr›ca altta yatan bir hastal›¤›n olmas›, çevresel kirleticilerin etkisine dayanma derecesini de olumsuz etkilemektedir.
Yaﬂl›lar›n çevresel kimyasallardan etilenim derecesi daha büyüktür. Bu etki hem kronik etki, hem de birikim etkisi olarak
önemli boyutta olabilir. Gelece¤in yaﬂl› kuﬂaklar› çevresel etkilenimlerini bugün yaﬂamaktad›r ve bugünün etkileniminin sonuçlar› da gelecekte ç›kacakt›r.
Fizik çevreye yönelik müdahaleler ve uygulamalar›n yaﬂl›
dostu yaklaﬂ›m sergilenerek oluﬂturulmas› gerekmektedir. Kald›r›mlar, ayd›nlatma, yaya yolu ve parklar›n genel ergonomik
standartlar gözetilerek yap›lmas› kaza risklerini azaltacakt›r. D›ﬂ
mekanda yap›lacak düzenlemeler donat› elemanlar›n›n ergonomik olmas› yaﬂl›lar›n düﬂme korkusunun önüne geçerek ve onlar›n sosyal hayat›n içinde olmalar›n› sa¤layacakt›r. Çevresel düzenlemelerde önerilen ergonomik standartlar ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:
- Sokaklarda yeterli ayd›nlatma sa¤lanmal›, sokaklardaki trafik lambas› ve telefon kulübesi yüksekli¤i, yaﬂl›lar›n kullan›m›na
uygun hale getirilmelidir.

Kald›r›mlar, Yaya Yollar› ve Rampalar
- Kald›r›m yükseklikleri 12–15 cm aras›nda olmal›d›r. Yaya geçidinden kald›r›ma ç›k›ﬂta ve kald›r›m baﬂlang›ç ile bitiﬂinde, yola ba¤lant›y› sa¤layan rampalar bulunmal›d›r (ﬁekil 3).
- Kald›r›m ve yaya yolu geniﬂli¤i iki kiﬂinin geçebilece¤i ﬂekilde en az 150 cm olmal›d›r.
- Yaya yolu e¤imi %1–3 aras›nda olmal›d›r. K›sa mesafeli yürüyüﬂ yollar› için maksimum %10 oran›nda e¤im kullan›labilir.
- Rampalar›n e¤imi tekerlekli sandalye ve yaﬂl› kullan›c›lar
için ideal olarak %5, maksimum %8 de¤erinde rampalar uygulanmal›d›r (ﬁekil 4).
- Rampa geniﬂli¤i koltuk de¤ne¤i ve walker kullan›m› için
minimum 90 cm olmal›d›r. ‹deal olan› iki tekerlekli sandalyenin
geçebilece¤i düﬂünülerek 180 cm olmas›d›r.
- Zemin kaplama malzemesi, kaygan olmayan, tak›lma riski
yaratmayan ancak az pürüzlü yüzeyi ile yere sa¤lam tutunmay›
sa¤layan malzemelerden yap›lmal›d›r.
- Merdivenin geniﬂli¤i en az iki kiﬂinin ayn› anda kullanmas›na izin vermek amac›yla minimum 125 cm olmal›d›r (16,17).
Maksimum e¤im, 12’de 1

(ölçeksiz)

98

1800

Düz
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ﬁekil 3. Kald›r›m yüksekli¤i, kald›r›m geçiﬂleri “Herkes için Ulaﬂ›labilirlik” Seminer notlar› (16).
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Uyar› yüzeyi
(bkz. iç mekan planlama)

Rampan›n sonunda en az
1200 mm x 1200 mm platform

Her iki yanda rampadan 1000 mm
yükseklikte trabzan

Kaymayan basamaklar ve burunsuz
dolu basamak aynalar›
a= 150 mm maksimum
b= 280 mm
b
a

Rampa geniﬂli¤i en az 1200 mm
Tercih edilen 1800 mm

300 mm min.

Her merdiven için maksimum
toplam yükseklik: 1200 mm

‹ki platform aras› maksimum
uzakl›k 10 metre

Rampan›n aç›k taraf›na
50 mm yükseklikte bordür

Maksimum 12’de 1
Tercih edilen 20’de 1
300 mm min.

ﬁekil 4. Tekerlekli sandalye kullananlar ve yaﬂl›lar için rampalar ve merdivenler.
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