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ÖNSÖZ
2013 yılında Dünyada engellilik ve evrensel tasarım kavramları konuşulmaya ve çalışılmaya devam ederken
ülkemizde engellilik hala anlaşılamayan, kavram tartışmasına boğulan, önceliği hiçbir zaman alamamış bir kavram
olarak görülmekte idi. Bu noktada UKEM, (ulaşılabilir kentler engelsiz mekanlar hareketi) , öncelik verilemeyen bu
konuyu duyurmak amacıyla bir ortak ses yükseltme, eyleme geçme ve başkaldırı hareketi olarak doğmuştur. Hem
de küçücük zayıf bir ses iken mimarlık öğrencilerinin kurduğu ‘’KESİT’’ dergisinin desteğiyle yüksek sesle
konuşmaya başlamıştır. Sesimizi ilk duyan kesit dergisi editörü Sinan Biçer’e UKEM ailesi olarak minnettarız.
Harekete destek veren üniversiteler, sivil toplum örgütleri, engelli dernekleri, meslek odaları ve tüm kuruluşlar ile
gittikçe büyüyen bir ses oldu. Ukem’in başlattığı bu hareketin bilimsel ayağı olan sempozyumları ise 2 yılda bir
yapmayı hedefleyerek yola çıkıldı. Bu noktada bilimsel yolculuğumuzu cesaretlendiren Prof. Dr. Ahmet Alkan
hocamıza da şükranlarımızı sunuyoruz ve ne mutlu ki bu sene 2020 yılı Kasım ayının 19’unda 4.sünü
gerçekleştirdik. Bunun gururu ve sevincini yaşıyoruz. Ukem’in büyüme ve gelişme yolculuğuna ilk olarak 2013
yılında ilk sempozyumu yaptığımızda şu cümlelerle yola çıkmıştık;
Günümüzde “engelli” kavramı, anlamı ve içeriği tanımlanamayan sadece belirli gruplara verilen bir isim
olarak kullanılmaktadır. Halbuki, sadece kalıcı ve görünür bedensel yetersizliklerin engelli statüsünde
değerlendirilmesi, kentsel düzenlemelerin yetersizliği ve tüm bireylere eşitlikçi yaklaşılmaması, tüm kent
halkını zaman zaman engelli kılmaktadır. Bu bağlamda, kentsel ve mimari ölçekte yapılan yanlış ve bilinçsiz
düzenlemeler ile engelsiz bireyler bile "engellileştirilmektedir". Özellikle söylemesi zor olan bu kavramı
seçtik ki önemli olan kavram değil insan hakları ve yaşam hakkıdır.
Sempozyumun manifestosu; anlam ve içerik tartışmasına son vererek, engelli engelsiz ayırımı yapmadan,
kentin ve mekanların nasıl erişilebilir olacağını tartışmaya açmak ve yaşanılabilir kentler kavramını
hedeflemektir…demiştik.
Bir diğer manifestomuzda,
“Engelliler olmadan engelliler için çalışma yapmanın bir anlamının olmayacağı” idi.
İşte bu bilinçle, engelli engelsiz tüm bireylerin ortak katılımı ile sempozyumları gerçekleştirdik. Bu bağlamda her
etkinliğimize başta Konya Mimarlar odası olmak üzere, tüm kurumlar destek vermiştir. Engelli dernekleri, Özel eğitim
okulları, Akademisyenler, yerel yöneticiler , karar mekanizmaları olan kurumlar, öğrenciler ve kentliler katılmış, ortak
bir buluşma noktası ve çözüm platformu olması sağlanmıştır.
2016 yılında 2.sempozyum ile yolculuğuna devam eden UKEM, bu ortak platformun gücüne dayanarak
sempozyumun temasını ‘’kentli hakları ve herkes için tasarım’’ olarak belirlemiştir. Oturumların içerisinde dernek
başkanları, engelli öğrenciler ve yerel yöneticilere yer vererek, bilimsel kavramların topluma nasıl aktarıldığı konuları
da tartışmaya açılmış oldu. Bilimsel ortamın yanı sıra, geziler ve gala yemekleri ile bu ortak platformun sorunları
ortak çözmesine de destek olmaya çalışıldı. Üretilen her bilgiyi yerel yöneticilere ileterek bu sayede kentimizdeki
engelsiz uygulamaların arttığı ve çalışmalarımızın sonuç verdiği de deneyimlenmiş oldu.
2018 yılında 3.sempozyumun sadece bildiri sunmakla kalmayıp, eylemsel bir dönüşüme uğraması gerektiği de
düşünüldüğü için, panel ve çalıştay formatında bir etkinlik düzenlendi. Kentsel planlamadan iç mimarlığa, endüstri
ürünleri tasarımından fotoğrafçılığa, kültürel miras ve korumadan sinema alanına kadar 9 farklı disiplinde atölye
çalışmaları yapıldı. Çok değerli bilim insanlarının katılımı ile öğrenciler kente evrensel tasarım kavramını anlatarak
projeler üretti. 3 gün süren çalıştayın sonuç ürünleri yine kurumlara iletildi ve uygulamaya geçilmesi talep edildi.

Bugün, 2020 yılında hiç de tahmin etmediğimiz bir bağlamda hiç de planlamadığımız bir ortamda 4. Sempozyumu
yapıldı. Ukem yolculuğuna sanal ortamda, online bir zeminde, çevrimiçi bağlantılarla ve ekrandan temaslar kurarak
devam etti. Bu ekran arkasında olunca yürüyemediğimizin, göremediğimizin ya da duyamadığımızın hiçbir önemi
kalmadı, bizi buluşturan tek kavram, çalışmaya ve üretmeye olan inancımız, hayatın devam etmesi gerektiği ve
birde internet bağlantısının varlığı… işte bu değişen ortamda, erişim engelli olmak gibi yeni bir kavram daha türemiş
bulunmakta…farklı iletişim ortamlarında da yine tüm paydaşları buluşturabilen tek sempozyum olabilmenin
gururunu yaşamaktayız.
Sonuç olarak engellenmek hepimizin her zaman karşısına çıkabilecek ve hayatımızda hep olacak bir kavram.
Sadece zamanla şekil ve boyut değiştirmekte. Değişmeyen şey ise insan olmamız ve daha iyi bir hayatı hak ediyor
olmamız. Biz mimarlar, plancılar ve bu sempozyumun tüm paydaşları, işte bu daha iyi hayatı sağlayan ortamları
üretmekle sorumluyuz. Bu bilinçle umuyorum ki Ukem yolculuğuna daha nice seneler devam edecektir.
Sempozyum ve sonucunda üretilen bildiri kitabı UKEM in yolculuğunun 2020 yılına düşürdüğü imzadır. Emeği
geçen tüm organizasyon ekibine ve katkı veren bildiri yazarlarına sonsuz teşekkürler.
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ÖZET
7.7.2005 Tarihi Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Engelliler Hakkındaki Kanunu’nun Erişebilirlik başlığındaki 7.
Maddesine göre “yapılı çevrede engellilerin erişebilirliğinin sağlanması için planlama, tasarım, inşaat, imalat,
ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde erişilebilirlik standartlarına uygunluk sağlanır” denilmektedir. Burada
bahsi geçen standartlardan, görme ve ortopedik engellilerin binalarda ulaşılabilirlik gerekleri 9111 Sayılı TSE
standardı ile tanımlanmaktadır. TSE’nin engellilere yönelik kabul ettiği standartların büyük çoğunluğu, 1990’da
kabul edilen ADA (American with Disabilities Act) Amerika Engelliler Yasasının gereği olarak bir yıl sonra çıkarılan
ADAAG (ADA Accessibility Guidelines), Amerikan Engelli Yasası Erişim Yönetmeliğinden aynen alınmıştır. Bilindiği
gibi 1990’larden günümüze değin özellikle kimya ve malzeme biliminde çok büyük teknolojik buluşlar ve gelişmeler
sağlanmış ve o günün tekerlekli sandalye teknolojisi de bugün bu olguya bağlı olarak önemli ölçüde değişmiştir. Bu
nedenle, Amerikan Engelli Yasasının değişmesi gerektiği kendi ülkesinde tartışılırken aynı standardın uygulandığı
Ülkemizde de güncel duruma uydurulması gerekmektedir.
Ortopedik engellilerin adeta bir protezleri konumdaki tekerlekli sandalyeler kapladıkları alan, hareket kabiliyetleri ve
mekanla olan ilişkileri TS 9111’de geniş bir şekilde ele alınmış olsa da verilerinin alındığı eski teknoloji ile yapılmış
manuel tip sandalye boyut, tekerlek sistemleri ve manevra yetenekleri bakımından güncelliğini yitirmiş durumdadır.
ABD’de 1990’larda hazırlanmış değerleri aynı şekli ile kullanan TS 9111 standardı, eski tip tekerlekli sandalye
teknolojisine göre belirlenen koridor genişlikleri, U, L tipi ve 360 derece dönüş çapları, asgari rampa eğimlerini
kullanmaktadır. Bu verilerin kullanılması ile belirlenmiş birçok mekanın asgari boyutları, halen aynı şekli ile mimari
uygulamalarda kullanım zorunluluğu bulunmaktadır.
Ülkemizde 2011 verilerine göre yürüme zorluğu çeken yaklaşık 2.3 milyon insan olmasına karşın, tekerlekli
sandalye teknolojisindeki gelişmelerin özellikle dönüş- manevra kabiliyeti bakımından özel ve kamusal mekanlara
etkisini araştıran hiçbir çalışmaya rastlanmamıştır. TS 9111’de ortopedik engellilerin erişimi için olması istenilen
ideal boyutların özellikle mevcut yapılarda sağlanabilirliğinin çok fazla maliyet gerektirdiği ve kullanım alanlarını
daralttığı düşünülmektedir. Halbuki, engellilerin birçok kamusal alana erişimin olabilmesi daha basit bir şekilde ve
az maliyetli olarak başarılabilir. Bu ise, güncel teknolojiye sahip olan tekerlekli sandalyenin kullanılmasının
yaygınlaştırılması ile mümkün olabilir.
Günümüzde boyut, tekerlek çekiş yönü ve büyüklüğü, konstrüksiyon malzemesi, katlanır olup olmaması, koltuk
yapısı ve koltuk hareket şekilleri gibi kriterlerle çok çeşitli tekerlekli sandalyeler bulunmaktadır. Makalede, tekerlekli
sandalyenin sınırlı-dar alanlardaki manevra-dönüş kabiliyetini yukarıda sözü geçen tekerlekli sandalye özellikleri ile
inceleyerek hangi tür sandalyelerin engellilerin hareketliliği için daha uygun olduğu gösterilmiştir. Eski ve yeni tip
tekerlekli sandalyelerin dar alanlardaki manevra kabiliyetlerine yönelik bir karşılaştırması yapılarak bu konudaki
standartların güncellenmesi tartışmaya açılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Manuel ve Akülü Tekerlekli Sandalye, TS 9111, Ortopedik Engelliler
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THE EFFECT OF TECHNOLOGICALLY ADVANCED WHEELCHAIRS ON SPACE
DIMENSIONS
ABSTRACT
According to Article-7 under the Accessibility title of the Law on Disabled Persons, which entered into force with the
Official Gazette dated 7.7.2005, compliance with accessibility standards is ensured in planning, design,
construction, manufacturing, licensing and inspection processes in order to ensure the accessibility of disabled
people in the built environment. Accessibility requirements of visually and orthopedically disabled people in
buildings is defined by the TSE standard No. 9111. The ADAAG (ADA Accessibility Guidelines), which was issued
a year later as required by the American Disabilities Act, adopted in 1990, was taken from the American Disability
Act Access Regulation. As it is known, great technological inventions and developments have been made especially
in chemistry and materials science since the 1990s and wheelchair technology of that day has also changed
significantly today due to this phenomenon. For this reason, while discussing the need to change the American
Disability Law in its own country, it should be kept up to date in our country where the same standard is applied.
Wheelchairs in the position of a prosthesis of orthopedically handicapped people have been discussed extensively
in TS 9111 in terms of the area they cover, their mobility and their relations with space. However the old style chairs
are out of date in terms of size, wheel systems and maneuverability. TS 9111 standard using values prepared in
the 1990s in the USA uses corridor widths, U, L type and 360 degree turning diameters, and the minimum ramp
inclinations determined according to the old style wheelchair technology. And today, it is still used in architectural
applications with the same by defining the minimum size of many spaces.
Although there are approximately 2.3 million people who have difficulty in walking according to 2011 data in our
country, no study has been found that investigates the effects of the developments in wheelchair technology on
private and public spaces, especially in terms of transformation ability. In TS 9111, it is thought that the ideal
dimensions required for the access of orthopedically disabled people require a lot of cost and narrow their usage
areas, especially in existing buildings. However, disabled people can have access to many public spaces by using
a more simple way and low-cost using wheelchair which has high technology.
Today, there are a wide variety of wheelchairs produced in different countries with criteria such as different size,
wheel traction direction and size, construction material, folding or not, seat structure and seat movement types.
In the article, the maneuverability of the wheelchair in limited-narrow spaces will be examined with the above
mentioned wheelchair characteristics and it will be shown with examples which types of chairs are more suitable
for the mobility of the disabled. A comparison of the old and new types of wheelchairs will be made for the
capabilities of the disabled, especially in narrow spaces, and the updating of the standards on this issue will be
opened for discussion.
Key Words: Manual and Battery Powered Wheelchair, TS 9111, Orthopedically Disabled

1. GİRİŞ
Özürlüler ve Hareket Kısıtlığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri 9111 Sayılı
TSE standardında, ağırlıklı olarak ortopedik ve görme engelliler gibi hareket kısıtlılığı olan engellilere
yönelik maddeler içermektedir. Bu tip engele sahip bireylerin toplumla entegrasyonları ve yaşam
koşullarının kolaylaştırılması konusunda birbirleri ile ilişkili iki adet temel sorun vardır:
a. Erişim
b. Katılım
4. UKEM
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Doğuştan veya herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu, iskelet, kas ve sinir sistemlerinde kalıcı
sorun yaşayan ortopedik engellilerin önemli bir bölümü erişim sağlandığı takdirde işgücüne katılım,
eğitim ve sosyal olanaklardan tek başlarına yararlanma yönüyle diğer insanlardan bir farkları
bulunmamaktadır. Belki de bu tip engelli grupları için kullanılacak doğru tanım zeka ve el becerisi olarak
bir eksikliği olmaması nedeniyle engelli değil, anayasaların eşitlik ilkesine de aykırı olarak yok sayılan
“engellenmiş bireyler” olmalıdır.
2. TÜRKİYE’DEKİ ORTOPEDİK ENGELLİ SAYISI
2011 yılında TUİK tarafından 9 milyon birey ile gerçekleştirilen Nüfus ve Konut Araştırmasına
göre engellilerin toplam nüfus içindeki oranı yüzde 12.6 dır. 3 yaş ile 75+ yaş grupları arasındaki bireyleri
içeren araştırmada yürümede ve merdiven inme-çıkma zorluk yaşayanlar, 2.313.000 kişi büyüklüğü ile
toplam nüfus içinde yüzde 3.3 lük bir oranına sahiptir. 1 Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine
göre, Türkiye nüfusu 31 Aralık 2019 itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişidir. Buna göre 2019 yılı sonu
itibarıyla (2011 de yapılan çalışmadaki yüzde 3.3 lük oran kullanıldığında) ülkemizdeki tekerlekli
sandalye gibi bir yardımcı araca ihtiyaç duyan ortopedik engelli sayısı 2.744.082 kabul edilebilir.
Ortopedik engele sahip bireyler için yapılan benzer araştırmalar yaşlılık nedeniyle oluşan güç
kaybına sahip bireyleri kapsamadığından tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan kişi sayısının tespiti için
yeterli değildir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 15 ve daha yukarı yaştaki grup için bu grubu
da içine alan şekilde yapılan bir sağlık araştırması 2016 yılında Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat)
metodolojisiyle uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. (Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni 2020) Araştırmanın
yaş grupları için verilen yüzdelik oranlarını kullanılarak yapılan projeksiyonla 2016 yılı nüfus bilgileri ile
orantılandığında Ülkemizdeki yürümekte ciddi güçlük çekenlerin sayıları Tablo 1.de verilmektedir.
Tablo 1. Yaş gruplarına bağlı olarak 2016 yılı itibarı ile Türkiye’deki ortopedik engelli sayısı
Yaş Grubu

Yürümekte ciddi güçlük
çekenlerin oranı (%)

2016 Yılı İtibarı ile Yürüyemeyen
Engelli Sayısı

14-44

1.3

489.763

45-54

5.1

484.742

55-64

10.8

762.337

65-74

23.4

957.768

75+

48

1.228.067

Toplam

88.6

3.922.680

1 Engelli nüfus oranı,(katılımcıların görme, konuşma, yürüme, inme-çıkma, taşıma, öğrenme ve hatırlama faaliyetlerinden en az birini
yaparken ciddi zorluk çektiği veya hiç yapamadığı beyanları ile bulunmuş olup bulunan değerler toplam nüfus içindeki payını
yansıtmaktadır.
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Türkiye nüfusu 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 79 milyon 814 bin 871 kişi olduğundan yaşlılık vb.
nedenlerle yürüme zorluğu yaşayanlar ile sağlık raporlu ortopedik engellilerin toplamı 3.922.680 dir ve
ortopedik engellilerin toplam nüfustaki oran yüzde 4.9 çıkmaktadır. 2
2.1. Ortopedik Engellilerin Toplumla Entegrasyon Düzeyleri
Tablo’da yer alan 15-44 yaş aralığındaki 489.763 engelli insan iş, eğitim ve eğlence gibi
aktivitelere daha fazla katılımları olması nedeniyle yaşamın her alanında aktiftir. Özellikle 15-44 yaş
engelli grubunun yararlanacağı fiziksel mekan düzenlemelerinin (yasal mevzuattan önce yapılmış olan
mevcut bina sayısı büyüklüğü nedeniyle) ne ölçüde yaşamlarını iyileştireceği kuşkuludur. Bu gruptaki
engellilerin teknolojik olarak nitelikli yardımcı araçlar yardımıyla mevcut binaları kullanmalarının
sağlanması mevcut binaları (değiştirmeye çalışmak yerine) daha uygulanabilirdir.
Genel nüfus içinde 15-54 Yaş aralığında ortopedik nedenlerle 974.505 kişi yardımcı araçlara
gereksinim duyarken, ağırlıkla yaşlanmaya bağlı nedenlerle yürüyeme zorluğu çeken kişi sayısı
2.948.172 ile ilk grubun yaklaşık üç katıdır. Diğer yandan, yürümek için yapılmış yardımcı araçlar sadece
doğuştan veya sonradan bir nedenle yürüme yetisini büyük ölçüde kaybetmiş ortopedik engelliler
kullanılmamaktadır. Yaşlı insanların bir bölümü de yürümek için yardımcı araç olarak yürütece
gereksinim duymaktadır. Ancak yürüteçler özellikle tek başına yaşayan yaşlıların başta alışveriş olmak
üzere birçok faaliyetlerini karşılamaktan uzaktır. Bu grup içinde engelli sayılmalarında yaşa bağlı ileri
düzeyde kas güçsüzlüğü veya obezite temel etken olduğundan bu grubun manuel tekerlekli sandalyeleri
kullanması mümkün olamamaktadır.
Engellilerin, çeşitli platformlarda kamusal alanlardaki kullanımların kısıtlanması nedeniyle
toplumla eşit haklara sahip olmadıkları yorumu yapılmakta ve bu nedenle ayrımcılığa uğradıkları
belirtilmektedir. Evrensel tasarımın bir gereği olarak ulaşım ve binaların kullanımında toplumu oluşturan
tüm kesimlere eşit bir şekilde erişim hakkı verilmesi bu ayrımcılığın önüne geçecektir. Ancak, dünya
üzerindeki (bu erişime izin veremeyen) sayıca çok fazla olan mevcut binaların varlığı nedeniyle kısa
vadede insanlığı başka çözümler aramaya sevk etmektedir.
Yapılan birçok araştırmada sadece ekonomik tip manuel tekerlekli sandalyelere sahip olan engelli
bireylerin sosyalleşmelerinin olumsuz şekilde etkilendiği ifade edilmektedir. Bu nedenle sosyal
izolasyona maruz kalan bireylerde kaygı ve depresyon içinde olabildikleri belirtilmektedir (Noreau ve
Fougeyrollas, 2000). 2004 Yılında ABD’nin Pittsburgh kentinde yapılan bilimsel bir çalışmada, evden
çıkan engellilerin yüzde 53’ü sosyalleşme için yaşadıkları sorunları kaynağını kullandıkları tekerlekli
sandalye olduğunu belirtmişleridir. Çalışmaya katılan 70 engellinin 54’ünün manual tip tekerlekli

2

Türkiye nüfusu 2019 yılı sonu itibarı ile nüfus 83.154.997 kişi olduğundan, 4.9 luk aynı oranı kullandığımızda 4.074.594 kişilik güncel
ortopedik engelli sayısına ulaşıyoruz. (URL-1)
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sandalye kullanmakta olduğu ve sorun yaşamadıklarını ifade edenlerin oranın ise sadece yüzde 14
olması dikkat çekicidir (Chaves vd, 2004).

Şekil 1. Ekonomik Tip Manuel Tekerlekli Sandalye (Can Karagülle)

3. GÜNÜMÜZDEKİ TEKERLEKLİ SANDALYE ÇEŞİTLERİ:
Dünyamızda son 30-40 yıl içinde başta kimya, malzeme bilimi ve bilişim alanlarında çok büyük
teknolojik buluşlar olmuştur. Bilişim sektöründe yazılım ve (özellikle çip, sensör vb. teknolojindeki)
donanım alanlarında yaşanan ilerlemeler insan sağlığı ve konforunu artıran yeni ürünleri getirmiştir.
Malzeme bilimi ve elektromekanik teknolojisindeki gelişmelerle, engellinin antropometrik boyutlarına
göre tasarlanıp joystick ile yönlendirilen akülü sandalyelerden çarpışmaları önleyen, yol planlama
yeteneği olan akıllı sandalyelere uzanan geniş bir yelpazede yeni ürünler engellilerin hizmetine
sunulmaktadır. Örnek olarak son dönemdeki teknolojik gelişmelerle Çin’de sadece 2.1 kg. ağırlığında
karbon fiberden yapılmış olan manuel tip aktif engelli sandalyesi satışa sunulmuştur.

Şekil 2. 2.1 Kg.Taşıma Ağırlığı Olan Panthera X Sandalye Modeli (https://teksaninovatif.com.tr/panthera-x-aktiftekerlekli-sandalye/)
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İlk hafif, çelik, katlanabilir engelli sandalyesi, 1918 yılındaki bir maden kazası sonrasında engelli
olan Herbert Everest ve arkadaşı Harry C. Jennings tarafından 1933 yılında icat edilmiştir. Bu icattan
yaklaşık 60 yıl sonra Amerikan Engelli Yasası Erişim Yönetmeliği (ADAAG), yeni binalar ve tesisler için
asgari bir standart oluşturmak amacıyla çıkarılmıştır. Kökleri 1973 Rehabilitasyon Yasası'nın 504.
Bölümüne dayanan Amerikan Engelli Yasası Erişim Yönetmeliği bugün aynı şekli ile Ülkemizin de dahil
olduğu bir çok ülkenin engellilere yönelik mimari standartları oluşturulmuştur.
Gerek Amerikan ADAAG ve gerekse Türk TS 9111 standartları, (ilk keşfinden bu yana çalışma
prensibinde fazlaca bir değişme olmaksızın halen yoksul ülkelerde yaygın olarak kullanılmakta olan)
düşük maliyetli manuel tip tekerlekli sandalye boyutlarını ve bu sandalyenin U, L ve 360 derece dönüş
mesafelerini kullanmaktadır. Eski tip teknoloji ile bugün de üretilmeye devam eden bu sandalyelerin
boyut, ağırlık ve manevra yeteneklerinin kısıtlılığı ile kullanılmasının arkasında düşük bir maliyetle
üretilmesi yatar.
3.1. Manuel Tekerlekli Sandalyeler
Manuel tekerlekli sandalyeler; çok fazla güç gerektirmesi, uzun mesafelerde kullanılmaması,
ellerin kirlenmesi, dar alanlarda manevra kabiliyetlerinin az olması, kent içindeki yerleşimlerdeki yaya
yollarının genellikle engebeli ve fazla eğimli olması gibi nedenlerle bina dışında kullanımı tercih
edilmemektedir.
Manuel tip düşük maliyetli sandalyeler, katlanabilmesi için ortopedik olmayan askı tipi bir koltuğa
ve sabit bir arka tekerlek aksına sahiptir. Bu tip katlanır şekilde ve tek ölçü ile yapılan çelik sandalyelerin
kullanıcı beden ölçülerine çok az uyarlanabilirliği söz konusudur. Bu sandalyeler, daha çok geçici engelli
kullanıcılar için uygun olabilir veya havaalanları, eğlence parkları ve alışveriş merkezleri gibi tesislerde
ödünç sandalye olarak kullanabilirler.
Düşük maliyetli tip veya “ödünç verme sandalyesi” diye bilinen ekonomik tip manuel tekerlekli
sandalyeler ayarlanabilir bir denge çubuğuna sahip değildirler. Bu nedenle üzerindeki kişinin ağırlığını
kaldıraç etkisinden yararlanmaksızın ön ve arka tekerleklere eşit şekilde yayarak iletmektedir. Halbuki,
ağır bir yük taşırken yükün ağırlığının denge noktasında çizgisel veya noktasal olarak aktarım
yapıldığında taşıma enerjisi büyük oranda azalmaktadır. Kadınlar birçok ülkede bu ilkeden yararlanarak
yüzyıllardır ağır eşyaları başında taşımaktaydı. Birçok aktif manuel tekerlekli sandalyeler bu ilkeden
yararlanılarak tasarlanmaktadır.
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Şekil 3. Hindistan’da Başı İle Yiyecek Taşıyan Bir Kadın (https://tr.qaz.wiki/wiki/Head-carrying)
Şekil 4. 1950'lerde Fransa'nın Kırsal Kesiminden Kafasına Bir Yük Samanı Bir Kadın.
https://earlymodernwomenswork.wordpress.com/2016/02/23/why-do-women-carry-things-on-their-heads/

3.2. Aktif Tekerlekli Sandalyeler
Rijid-(çoğu modelinde) katlanmayan, hafif, (tekerlek veya koltuk bölümü) sökülerek kolaylıkla
otomobile transfer yapılabilen, kullanıcı vücut yapısına uyumlu, kolay ve etkin manevra özellikli tekerlekli
sandalyeler, kullanıcısına daha özgür hareket yeteneği verdiğinden “aktif tekerlekli sandalyeler” olarak
tanımlanmaktadır. Aktif sandalyeler, kullanıcının vücut boyutlarına özel olarak siparişle imal
edilmektedir.
Aktif tekerlekli sandalye alüminyumun yanı sıra titanyum, karbon fiber ve magnezyum gibi çok
hafif ancak darbelere karşı dayanaklı malzemelerden üretilmektedir. Ayrıca, bu malzemelerin doğal
yapısında var olan darbe emici özelliği sayesinde bir anlamda doğal süspansiyon görevi görmektedir.
Aktif tekerlekli sandalyedeki denge aksı öne doğru geldikçe sandalyenin dar alanlardaki manevra
yeteneği fazlalaşır.
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Şekil 5. (Solda) Arka Teker Aksı Hareketli Olan Aktif Manuel Tekerlekli Sandalye (http://www.invacare.com)
Resim 6. (Sağda):Arka Teker Aksının Yataydaki Hareketi (http://www.invacare.com)

Bazı aktif sandalyeler arka tekerlek aksını ileri-geri yönlerinde hareket ettirerek kişinin
sandalyedeki ağırlığını denge noktasına göre ayarlayabilme olanağı verirler. Aktif sandalyelerde arka
teker aksının ileri-geriye doğru ayarlanabilir olması, sandalye üzerindeki kişinin ağırlığının denge
merkezindeyken en az oranda tekerleğe aktarılmasını sağlamaktadır. Böyle bir dengeye sahip
sandalyeyi hareket ettirmek için harcanan enerji de (kaldıraç mantığında yük azaltıldığı için) aynı oranda
düşecektir. Böylece, engelli özellikle iç mekanlardaki çok dar alanlarda bile kısıtlanmadan serbestçe
hareket edebilir. Ancak, sandalye denge merkezinde ayarlı iken önlem alınmadığında fazla eğimli bir
yüzeyde arkaya doğru devrilmesine neden olabilir. Böyle bir duruma engel olmak için arkaya denge
tekeri konulmaktadır.
Aktif sandalyelerin tekerlek çapları klasik tip manuel sandalyelerden daha büyüktür. Bu ise,
sandalyenin denge merkezinin arka büyük teker merkezine yakın bir yerden oluşmasını sağlar.
Sandalyenin denge merkezinin arka tekerlek üzerinde oluşmasının bir diğer kullanım kolaylığı ise,
kaldırımda bir engelle karşılaşıldığında ön tekerleklerin kolayca havaya kaldırılarak engel üzerinden
atlanması sağlamasıdır.
Çoğu aktif sandalyede engelli koltuğu ve altındaki konstrüksiyon arka tekere doğru azalan bir
eğimle tasarlanmaktadır. Bu şekildeki bir tasarım, bir yandan engellinin oturduğunda omuruna
olabilecek baskıyı azaltırken, diğer yandan denge merkezinin arka teker aksı üzerine gelmesine
yardımcı olmaktadır.
Aktif kullanıcı tekerlekli sandalyelerde gördüğümüz alçak bir sırt dayanağı, kolların hareketi için
omuzların etrafında daha fazla sağa-sola dönüş olanağı verir (URL-2).
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Resim 7. Koltuğu Tekerleğe Doğru Eğimli Modelli Aktif Sandalye (https://www.turkrehab.com.tr)

3.2. Farklı Tipteki Sandalyelerin Manevra Yetenekleri:
Bazı

aktif

sandalyelerin

arka

tekerlekleri,

farklı

açılarla

içe

doğru

eğimli

olarak

ayarlanabilmektedir. Tekerleğin içe doğru eğimi, sandalye kullanıcısının L, U ve 360 derece dönüş
manevrasını çok daha kısa mesafede yapmasına ve doğrusal bir sürüşe olanak verir. Spor amaçlı
yapılan sandalyelerde bu açı max. tutularak sandalyenin kendi ekseni etrafında 360 derece dönüş
hareketini yapmasını sağlamaktadır.
3.2.1. Manuel Ve Akülü Sandalyelerin Manevra Yeteneklerine İlişkin Deneysel Bir Çalışma
Yapılan bir bilimsel çalışmada3 ekonomik manuel tip, ultra hafif manuel tip ve akülü tip tekerlekli
sandalyelerin L, U ve 360 derece dönüş boyutları incelenmiştir. Bu çalışmada, manuel ve akülü
sandalyelerin L, U ve 360 derece dönüşlerini en az kaç cm. de gerçekleştirebildiklerini tespit etmişlerdir.
Bu çalışmayan göre;
L (90 derece) Derece Dönüşlerde;
Ultra hafif aktif sandalyeler modeline göre en düşük 75 en çok 90 cm. de dönebilirken, ekonomik
manuel tip sandalye en düşük 80 en çok 105 cm.lik bir boyuta ihtiyaç duymaktadır. Akülü tip sandalyenin
aynı dönüşteki performansı ise arka tekerleğin konumuna göre değişkenlik göstermektedir. Arka teker
önde yer alıyorsa, aynı boyutlar sırasıyla en düşük 80 en çok 100 cm; ortada yer alıyorsa en düşük 75
en çok 100 cm; geride yer alıyorsa en düşük 75 en çok 115 cm. dir (Koontz vd. 2010; Tablo 2).

3 From the Human Engineering Research Laboratories, Veterans Affairs PittsburghHealthCare System (Koontz, Brindle, Kankipati, Cooper),
Departments of Bioengineering (Koontz, Brindle, Cooper), Rehabilitation Science and Technology (Koontz, Kankipati, Cooper), University
of Pittsburgh, Pittsburgh, PA; Department of Design and Environmental Analysis, Cornell University, Ithaca, NY (Feathers).
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Tablo 2. Sandalyelerin L Dönüş Mesafeleri
Sandalye Tipi

En Az Dönüş Boyutu (cm)

En Çok Dönüş Boyutu (cm)

Ekonomik Manuel Tip Sandalye

80

105

Ultra Hafif Aktif sandalye

75

90

Akülü Sandalye (Önden Çekişli)

80

100

Akülü Sandalye (Ortadan Çekişli)

75

100

Akülü Sandalye (Arkadan Çekişli)

75

115

U (180 derece) Dönüşlerde;
Ultra hafif aktif sandalyeler modeline göre en düşük 130 en çok 170 cm. de dönebilirken,
ekonomik manuel tip sandalye en düşük 170 en çok 210 cm.lik bir boyuta ihtiyaç duymaktadır. Akülü tip
sandalyede arka teker önde yer alıyorsa, aynı boyutlar sırasıyla en düşük 130 en çok 190 cm; ortada
yer alıyorsa en düşük 110 en çok 210 cm; geride yer alıyorsa en düşük 130 en çok 210 cm. dir (Tablo
3).
Tablo 3. Sandalyelerin U Dönüş Mesafeleri (Koontz vd. 2010)
Sandalye Tipi

En Az Dönüş Boyutu (cm)

En Çok Dönüş Boyutu (cm)

Ekonomik Manuel Tip Sandalye

170

210

Ultra Hafif Aktif sandalye

130

170

Akülü Sandalye (Önden Çekişli)

130

190

Akülü Sandalye (Ortadan Çekişli)

110

210

Akülü Sandalye (Arkadan Çekişli)

130

210

360 Derece Dönüşlerde;
Ultra hafif aktif sandalyeler modeline göre en düşük 130 en çok 190 cm. de dönebilirken,
ekonomik manuel tip sandalye en düşük 130 en çok 230 cm.lik bir boyuta ihtiyaç duymaktadır. Akülü tip
sandalyede arka teker önde yer alıyorsa, aynı boyutlar sırasıyla en düşük 130 en çok 210 cm; ortada
yer alıyorsa en düşük 110 en çok 170 cm; geride yer alıyorsa en düşük 130 en çok 230 cm. dir (Tablo
4).
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Tablo 4. Sandalyelerin 360 Derece Dönüş Mesafeleri (Koontz vd. 2010)

Sandalye Tipi

En Az Dönüş Boyutu (cm)

En Çok Dönüş Boyutu (cm)

Ekonomik Manuel Tip Sandalye

130

230

Ultra Hafif Aktif sandalye

130

190

Akülü Sandalye (Önden Çekişli)

130

210

Akülü Sandalye (Ortadan Çekişli)

110

170

Akülü Sandalye (Arkadan Çekişli)

130

230

Bu çalışmaya göre, yeni teknoloji ile tasarlanmış akülü ve aktif sandalyelerin L, U ve 360 derece
dönüş boyutlarının, ADAAG ve TS 9111 standartlarının veri aldığı ekonomik manuel tiplere göre çok
daha iyi performans gösterdiği saptanmıştır.
Aynı çalışma kapsamında akülü sandalyelerin çekiş görevindeki tekerin sandalyedeki konumuna
bağlı olarak manevra gereksinimi araştırılmıştır. Buna göre, önden ve ortadan çekişli sandalyelerin
sınırlı-dar alanlardaki dönüş kabiliyeti yönüyle arkadan çekişli tekerlekli sandalyelerden daha iyi
performans göstermiştir. Önden çekişli tekerlekli sandalyelerin yeni kullanıcılar için bir başka yararı ise
virajlara daha yakın bir mesafeden dönüşe izin vermektedir ve bu yönü ile bu tip sandalyeler yeni
kullanıcılar için daha sezgisel ve öğrenmesi kolaydır. Diğer yandan, ortadan çekişli tekerlekli akülü
sandalye modellerinde, orta tekerlek sandalyenin denge noktasına yakın bir yerde konumlandırılmıştır.
Böylece, tahterevalli mantığında sandalyenin ön ve arka bölümlerine eşit yük geleceğinden hareket için
daha az enerjiye gereksinim duyacağı ve daha uzun süreli akü tüketimi olacağı çıkarımı yapılabilir.

Resim 8. (Solda) Önden Çekişli Akülü Sandalye (www.tekerleklisandalyemarketi.com)
Resim 9. (Ortada) Ortadan Çekişli Akülü Sandalye (www.goldmedikal.com)
Resim 10. (Sağda) Arkadan Çekişli Akülü Sandalye (https://tekerleklisandalyefiyatlari.com)
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4. SONUÇLAR ve ÖNERİLER
Ortopedik engellilerin binalardaki mekanlara erişebilirlikleri için kullanılması gereken min. ölçüler
9111 Sayılı TSE standardında anlatılmaktadır. Bu standartlardaki boyutlar, geçici tekerlekli sandalye
olarak tanımlanan manuel tipi temel almaktadır. Halbuki bu makalede anlatılan teknolojik gelişmeler ile
engellilerin önemli çoğunluğunun bu dönemde kullandığı sandalyelerin manevra yetenekleri TS 9111
standardından oldukça farklıdır. Örneğin bir tatil köyünde veya beş yıldızlı bir oteldeki engelli oda ve
banyo tasarımında kullanılan U dönüş hareketini manuel bir sandalye en az 170 cm de, ultra hafif aktif
bir sandalye ise en az 130 cm. de yapabilmektedir. Kaldı ki Koontz ve arkadaşlarının 2010 yılında yaptığı
araştırmada arka tekeri içe doğru eğimli tip sandalye kullanılmamıştır. Bu tip sandalye ile yapılmış
olsaydı U dönüş çok daha kısa mesafede yapılması beklenirdi. Özetle, ADAAG ve TS 9111
standartlarının tekerlekli sandalyelerinin boyut ve manevra yeteneklerini temel alarak belirlediği mimari
mekan boyutlarının yeni tip sandalye manevra yetenekleri dikkate alınarak yeniden ele alınması
gerekmektedir.
Mevcut kentlerin topoğrafik yapısı, yaya ve trafik yol ağı ile mevcut binaların plan yapıları
düşünüldüğünde eski tip manuel tekerlekli sandalye ile bir yerden başka bir yere ulaşım-erişim
sağlanabilmesi gerçekçi değildir. Bu soruna çözüm için, mevcudu değiştirmeye çalışmak yerine yeni
teknolojik sandalyelerin kullanımı ile ortopedik engellilerin hareket kabiliyetini yükseltmek olmalıdır.
Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde plansız olarak üretilen kentlerin alt yapısını kısa vadede
değiştirebilmek mümkün değildir. Ülkemizdeki engellilerin yaşama entegrasyonu sorunu (bina-çevreulaşım) olarak kısa vadede çözüme kavuşturulması da gerçekçi olarak görülmediğinden onlara devlet
desteği ve toplumsal kampanyalarla 4,5 kendilerine hareket özgürlüğü veren yeni nesil teknolojik araçlar
sağlanmalıdır.
Sahip olunan teknoloji ve işgücünün ucuzluğu düşünüldüğünde yeni tip sandalyelerin ülkemizdeki
imalatların desteklenmesi ile bu ürünlerde dışa bağımlılık ve yüksek fiyat, engellilerin sandalye erişimi
sorun olmaktan çıkabilecektir.

4 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kamu kuruluşları,

ihtiyacı olan engellilere “nitelikli ve kişiye uygun
sandalye dağıtımı” için bir yandan bağış kampanyaları ve kamu spotları düzenlenerek diğer yandan da fitre, zekat ve kurban derilerinin
bağışının bu amaçla yapılabileceği anlatılarak öncülük yapabilir.

5 Ülkemizde Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği, Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı ve Omurilik
Felçlileri Derneği gibi birçok kuruluş ve sivil toplum örgütü tekerlekli sandalye dağıtımı yapmaktadır. Ancak kişinin yaşına, engel durumuna
ve vücut yapısına uygun olmayan ekonomik tip sandalyeler, engellilerin farklı uzuvlarında fiziksel ve ruhsal deformasyonlarına, yaralar
oluşmasına, kas ve damar problemlerine neden olabilmektedir. Omurilik Felçlileri Derneği gibi az sayıda dernek kişiye uyumlandırılan
sandalye dağıtmaktadır. (http://tesyev.org/tr/tekerlekli-sandalye-dagitimi--posta)
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