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Terminoloji  
 
Eğitim boyunca kullanılan terimler aşağıda tanımlanmıştır. 
  
Uygun tekerlekli sandalye  Kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayan ve çevresel 

koşullarına uygun; yerinde ve uygun duruş 
desteği sağlayan ve güvenli, sağlam; ülke 
içerisinde mevcut olan ve elde edilebilir; ülke 
içerisinde bakımı ve servis desteği olan ve yine 
ülke içinde en ekonomik ve karşılanabilir ücreti 
olan tekerlekli sandalye 

Manüel tekerlekli sandalye  Kullanıcı tarafından veya başka bir kişinin 
yardımı ile itilerek ilerleyen tekerlekli sandalye. 

Tekerlekli sandalye  Yürüme ya da etrafta dolaşma, hareket 
konusunda zorlukları olan kişiler için yapılmış, 
tekerlekleri aracılığı ile hareketlilik sağlayan ve 
oturma desteği olan araç. 

Tekerlekli sandalye provizyonu Tekerlekli sandalyenin tasarlanması, üretimi, 
tedariki, hizmet ve servis sağlanmasını içeren 
geniş kapsamlı bir terimdir.  

Tekerlekli sandalye hizmeti ( servisi)  Tekerlekli sandalye provizyonunun, her bir 
kullanıcının uygun tekerlekli sandalye almasının 
sağlanmasıyla ilgili bölümüdür. 

Tekerlekli sandalye hizmet personeli Uygun tekerlekli sandalye provizyonu ile 
konusunda bilgili, yetkin, teknik bilgisi olan 
kişiler.  

Tekerlekli sandalye kullanıcısı  Yürüme veya etrafta dolaşma, hareket etme 
konusunda zorlukları olan ve hareketlilik için 
tekerlekli sandalye kullanan kişi. 
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Önsöz 
 
Tekerlekli sandalye kişilerin hareket kabiliyeti sağlaması açısından en sık kullanılan araçlardan 
birisidir. Hareket sağlama kabiliyeti kişilerin, haklarını kullanmalarına, mağdur olmadan, toplumun 
üretken birer parçaları olmada büyük önem taşımaktadır. Birçok kişi için, ayarları doğru yapılmış, 
kişiye uygun bir tekerlekli sandalye, toplumda kendilerine bir yer yapmaları açısından önemli bir 
adımdır. 
 
Birleşmiş Milletler Engelli Kişiler için Fırsatların Eşitlenmesi Üzerine Standart Kuralları, Engelli 
Haklarına İlişkin Sözleşmesi ve Dünya Sağlık Asamblesi kararı (WHA58.23) engellilikle ilgili 
korunma, kontrol altına alma ve rehabilitasyon konularıyla ilgilenilmiştir ve hepsi tekerlekli sandalye 
ve diğer yardımcı araçların önemini vurgulamışlardır. Tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan kişilerin, 
özellikle de dar kaynaklı ülkelerde, bir tekerlekli sandalyeye sahip olabilmesi için çalışmaktadır. 
Dünya Sağlık Örgütü, A.B.D. Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ile Uluslararası Prostetik e 
Ortotik Topluluğu ile işbirliği içersinde az sayıdaki kaynak ayarlamaları ile manüel tekerlekli sandalye 
sağlanması konusunda yönergeler’i hazırlamıştır. 
İnsan kaynaklarını doğru eğitebilmek ve onlara iyi bir tekerlekli sandalye sağlayabilmek için Dünya 
Sağlık Örgütü, tekerlekli sandalye yönergelerini temel alarak bu Tekerlekli Sandalye Hizmet 
Eğitim Paketi – Temel Seviye’yi hazırlamıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
Alana Officer Robert Horvath 
Koordinatör Demokrasi Bürosu, Anlaşmazlık ve 
Engelliler ve Rehabilitasyon İnsancıl Yardım 
Şiddet ve Zararı Engelleme ve Engelliler Bölümü A.B.D. Uluslararası Gelişim Ajansı 
Dünya Sağlık Örgütü 
 



 

Tekerlekli Sandalye Hizmet Eğitimi: Temel 
Seviye Hakkında 
Giriş 
 
Kaynakları az olan yerler için hazırlanan manüel tekerlekli sandalye provizyonu, yönergelerin 2008 
yılında yayınlanmasından sonra, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Tekerlekli Sandalye Hizmet Eğitimi 
Paketi– Temel Seviye’yi oluşturmuştur. 
 
Tekerlekli sandalye, kişilere hareket kabiliyeti kazandırabilmek açısından en sık kullanılan 
araçlardan biridir. Yürüme zorluğu çeken kişiler için, fiziksel durumlarına, hayat standartlarına uygun 
bir tekerlekli sandalye, onların sağlığını, sosyal ve ekonomik durumlarını geliştirmek için faydalıdır. 
Hareketlilik kazanma kabiliyeti, kullanıcılar için, okula gitme ve kültürel olayların bir parçası olmanın 
yanı sıra, sağlık kuruluşlarına gidebilmek gibi değişik hizmetlerden de yararlanmalarını sağlar. 
 
Hareket kabiliyetinin, önemi Birleşmiş Milletlerin Engelli Kişiler Hakları Sözleşmesinde belirtilmiştir. 
Sözleşme, engelli kişilere maksimum hareket kabiliyeti sağlanması için gerekli tüm şartları 
savunmaktadır.  Kişilerin etkili bir biçimde hareket kabiliyetini sağlamaları için onlara, uygun biçimde 
ayarlanmış bir tekerlekli sandalye sağlanmalıdır ve kişilerin özel ihtiyaçlarına cevap veren bir bakış 
açısı edinilmelidir. 
 
Tekerlekli sandalye kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamanın en faydalı şekli, bu hizmeti veren 
kuruluşlardan, tekerlekli sandalye provizyonu almaktır. Fakat yapılan istatistiklere göre, tekerlekli 
sandalye kullanıcılarından sadece %5’inden az bir kısmı kendilerine uygun ayarlanmış bir tekerlekli 
sandalye kullanabiliyorlardır. Buna ek olarak, bu hizmeti sağlayan yerlerden çok azında, tekerlekli 
sandalye hizmet eğitimi almış personel bulunmaktadır. 
 
Tekerlekli Sandalye Hizmet Eğitimi Paketi– Temel Seviye ile tekerlekli sandalye hizmeti veren 
yerlerdeki personelin temel anlamda doğru olarak eğitilmesi amaçlanmaktadır. (bkz Az sayıdaki 
kaynak ayarlamaları ile manüel tekerlekli sandalye sağlanması konusunda yönergeler, Tablo 4.2) 
Eğitim paketi teoride ve pratik anlamda tekerlekli sandalye kullanıcılarının sandalyede dik ve ek 
destek almadan oturmaları fikrini destekler. Eğitim paketi, kullanıcıların kişisel ihtiyaçlarının nasıl 
karşılanacağını, uygun tekerlekli sandalye seçimini, kullanıcıların ve onlara yardımcı olan kişilerin, 
sandalye kullanımı ve bakımı ile ilgili doğru eğitilmesini hedefler. Gerekirse daha sonrası için takibini 
de yapar. 
 
Bu eğitim paketinde yazılanlar 35-40 saatlik bir süreçte öğretilebilir ancak bu süre, kişisel ihtiyaçlar 
ve elde bulunan kaynaklarla orantılı bir şekilde değişkenlik gösterebilir. Eğitimden sonra, bağımsız 
olarak kullanma yeterliliğini geliştirmek için bir danışman ile pratiklerin devam ettirilmesi tavsiye 
edilir. 
 
Dünya Sağlık Örgütü, bu eğitim paketinin, kısa eğitim programlarında ve bu konu ile alakalı çalışan 
kuruluşların halihazırda bulunan programlarına entegre etmelerini hedeflemektedir. 

 
Hedef Kitle 
 
Bu eğitim paketi, tekerlekli sandalye hizmeti vermek isteyen tüm personel ve gönüllüler içindir. Bu 
kişiler, sağlık ve rehabilitasyon personeli veya teknik personel, kamu sağlık kurumu çalışanları, 
sağlık ocağı çalışanları, meslek terapisti, fizyoterapist, prostetist, ortotist, teknisyenler ve tekerlekli 
sandalye kullanıcıları olabilirler. 

 



 

 
 

Amaç 
 
Temel seviye eğitim paketi, destek almadan kendi başlarına tekerlekli sandalyede dik oturabilen 
engelli kişilerin, uygun tekerlekli sandalyeye ve mindere oturtulmalarına ilişkin eğitim alan personel 
ve gönüllüler için hazırlanmıştır. 
 
Esas amaç tekerlekli sandalye hizmeti veren yerlerdeki personelin bilgi ve yetenek kazanmasıdır. 
Bu eğitimin sağlayacağı yararlar: 
o İhtiyaçlarını karşılayan bir tekerlekli sandalyede oturan insanların sayısını arttırmak; 
o Eğitimli ve sağlıklı tekerlekli sandalye kullanıcılarının sayısını arttırmak; 
o Tekerlekli sandalye eğitimi bilen personel sayısını arttırmak; 
o Tekerlekli sandalye sağlayan personellerin yeterliliklerini arttırmak; 
o Tekerlekli sandalye sağlayan kurumların kalitesini arttırmak ve 
o Tekerlekli sandalye sağlayan kurumlar ve rehabilitasyon merkezleri arasında bütünlük sağlamak. 
 

Kapsam 
 
Eğitim paketinin kapsamları: 
o Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen sekiz aşamalı tekerlekli sandalye hizmeti verme 

(Tablo 1); 
o Tekerlekli sandalye kullanıcıları ile beraber çalışma onların hareketliliğini arttırmak için çözümler 

bulma; 
o Uygun manüel tekerlekli sandalye ile uygun minderi sağlama; 
o Kullanıcıya tam uygunluğunu sağlayabilmek için sandalyeye basit modifikasyonlar yapabilme; 
o Tekerlekli sandalye bakım ve onarımı; 
o Kullanıcıları eğitme, tekerlekli sandalyelerinden tam randıman almalarını sağlama ve 
o Köpük minderin üretimi. 

Tekerlekli sandalyeye yapılabilecek modifikasyonlar özellikle burada önem taşıyor. Tekerlekli 
sandalyelere belli ölçülerde basit modifikasyonlar yapılarak, kullanıcıya uygun hale getirilebilir. 
 
Üç tekerlekli sandalyelerin provizyonu bu pakete dâhil edilmemiştir. Fakat uzun yol giden kullanıcılar 
için bunun önemi not alınmıştır. 
 
 
Tablo1. Tekerlekli sandalye hizmet sunumu için kilit adımlar: 

Adım 1 Sevk ve randevu 
Adım 2 Değerlendirme 
Adım 3 Reçete (seçim) 
Adım 4 Finansman ve sipariş 
Adım 5 Ürün ( tekerlekli sandalye ) hazırlığı 
Adım 6 Uygunluk 
Adım 7 Kullanıcı eğitimi 
Adım 8 Bakım, onarım ve takip 

 
 



 

 
 
 

Gerekli Bilgi ve Beceriler 
 
Daha öncesinden tekerlekli sandalye hizmeti sağlama deneyimi gerekmemektedir. Fakat eğitim 
programını alacak olan kişinin aşağıda belirtilen bilgi ve becerilere ihtiyacı vardır: 
o Katılımcıların eğitim programının öğretildiği dilde yazma ve okuma kabiliyetleri olmalıdır; 
o Katılımcıların temel düzeyde sık görülen sağlık koşullarını bilmelidirler veya 
o Tekerlekli sandalyeden fayda sağlayabilecek fiziksel bozuklukları bilmelidirler.(Ör: beyin felci, 

çocuk felci, omurilik zedelenmesi, ampütasyon ve felç). 
 

Katılımcılar yukarıda belirtilen konular ile ilgili bilgili değiller ise, eğitmenlerin bu konuları içeren ek bir 
eğitim vermesi gerekmektedir. 
 

Yapılandırma 
 
Tekerlekli Sandalye Hizmet Eğitimi Paketi – Temel Seviye, tekerlekli sandalye hizmeti verme 
konusunda eğitilmiş ve bu konu hakkında yeterliliği bulunan eğitimciler tarafından verilmektedir. 
Aşağıdaki maddeler kullanılan eğitim kaynaklarının bir listesidir: 
o Eğitmen kılavuzu ve aletleri; 
o Katılımcılar için referans kılavuzu (Bundan sonra referans kılavuzu olarak bahsedilecektir); 
o Katılımcı el kitabı; 
o Tekerlekli sandalye servis formları; 
o Tekerlekli sandalye kontrol listesi; 
o Görseller: PowerPoint slâytları, videolar, posterler. 

Gelişim Süreci 
 
Az sayıdaki kaynak ayarlamaları ile manüel tekerlekli sandalye sağlanması konusunda yönergeleri 
nin yayınlanmasından sonra, Dünya Sağlık Örgütü, Tekerlekli Sandalye Hizmeti Eğitim Paketini 
hazırlayacak bir grup oluşturmuştur. İlk grup 2008 yılının Ekim ayında bir araya gelerek, bu pakette 
olması gereken konu başlıklarını oluşturmuşlardır. Bu alanda uzman 20 kişiden alınan geri dönüşler 
ile birlikte paketi hazırlayıp, ilk deneme için hazır duruma getirmişlerdir. 
 
2010 senesinde Temel Seviye eğitim paketi Hindistan’da, Solomon adalarında ve Kenya’da test 
edildi. Her bir test, Dünya Sağlık Örgütü Tekerlekli Sandalye Eğitim Paketi program üyeleri 
tarafından gözlemlendi. Nihai taslağın oluşmasında, eğitmelerin, öğrencilerin ve kullanıcıların geri 
dönüşleri büyük fayda sağladı. Bunlara ek olarak, nihai hale getirilen doküman, konusunda uzman 
olan kişiler ile de paylaşıldı ve onların değerli görüşleri de eklendi. 
 
Eğitim kılavuzunun yazımında yer alan tüm yazarlar, konu ile ilgili alakalarını bildiren ve konu ile ilgili 
zıt düşen düşünceleri olmadığını belirten bir antlaşma imzaladılar. 
Eğitim Paketi.......tarafından ......tarihinde onaylanmıştır. 
 
 



 

A. Temel Bilgi 
 
 
 

 

 
 



 

A.1: Tekerlekli Sandalye Kullanıcıları 
 
Tekerlekli sandalye kullanıcıları, hali hazırda tekerlekli sandalye kullanan kişiler veya yürüme 
kabiliyetleri kısıtlandığından tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan kişilerdir. 
Tekerlekli Sandalye kullanıcıları: 

o Erkek veya kadın çocuklar, ergenler ve yaşlılar; 

o Değişik hayat stilleri, rolleri veya geçmişi olan kimseler; 

o Kırsal, kentsel veya yarı kentsel alanlarda yaşayan kimseler olabilirler. 

 
Tekerlekli sandalye kullanıcılarının ihtiyaçları kişiden kişiye değişebilir ancak hepsinin kendilerine 
uygun olmaları gerekmektedir. 

Tekerlekli Sandalyenin faydaları nelerdir? 
 

 
 

 

 

o Hareket kabiliyeti: Tekerlekli sandalye kişilerin özgür olmalarını ve yapmak istedikleri şeyleri 
yapmalarını sağlar. 

o Sağlık: Tekerlekli sandalye kişinin sağlığına çok yararlı olabilir. Uygun ölçülerde bir tekerlekli 
sandalye ve minder ile kişi oturma bozukluğu yaşamaz ve basınç yaraları oluşmaz. Uygun ve kolay 
hareket edebilen bir tekerlekli sandalye kişinin sağlığına katkıda bulunur.  

o Özgürlük: Tekerlekli sandalye kullanıcıları, daha bağımsız olurlar ve kendi hayatlarını kontrol 
altında tutarlar.  

o Özgüven: Tekerlekli sandalye kullanıcıları eğer kendilerine uygun bir sandalye kullanıyorlarsa, 
özgüvenleri artar. 

o Toplum hayatına erişim: Tekerlekli sandalye sayesinde, kullanıcılar toplum hayatında daha aktif bir 
rol oynarlar. Örneğin: okula gitmek, arkadaş ziyareti yapmak, ibadet yerlerine gitmek gibi. 



 

“Uygun tekerlekli sandalye” nedir? 
 
 Uygun tekerlekli sandalye: 

– Kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayan; 
– Kullanıcının çevresine uyan; 
– Kullanıcıya uygun olan; 
– Kullanıcının sandalyede dik oturmasını sağlayabilen; 
– Tamiri ve bakımı yerel olarak yapılabilen. 

Birleşmiş Milletler Engelli Kişiler Hakları Sözleşmesi 

(The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities - UNCRPD) 

 
Birleşmiş Milletler Engelli Kişiler Hakları Sözleşmesi 3 Mayıs 2008 yılında yürürlüğe girmiştir. 
 
İnsan hakları herkese uygulanır. UNCRPD’in esas amacı bu hakların engelli kişilere de 
uygulanmasıdır. Bu sözleşmede 50 değişik madde bulunmaktadır. 
 
20. madde, kişisel hareket kabiliyeti ile alakalıdır. Kişisel hareket kabiliyeti, kişinin kendi isteği 
doğrultusunda istediği zamanda hareket edebilme kabiliyetidir. Ayrıca 20.madde, engelli kişilere 
azami özgürlüğü tanımak için gereken her şeyi yapacaklarını belirtir. 
 
Tekerlekli sandalyeler ve tekerlekli sandalye hizmeti veren kurumlar, engelli kişilerin hareket 
kabiliyeti kazanmaları için çok önemlidir. Tekerlekli sandalye hizmeti veren personeller, 
UNCRPD’nin belirlediği 20. Maddeyi uygulamada yardımcı olabilirler: 
o Kurumlarını ziyarete gelenlere, uygun tekerlekli sandalye sağlayarak; 
o Tekerlekli sandalye kullanıcılarına sandalyeden kalkıp oturmayı öğreterek; 
o Tekerlekli sandalye kullanıcılarının sandalyelerini kendi kendilerine itmelerini öğrenmelerini 

sağlayarak; 
o Aile bireylerinin tekerlekli sandalye kullanıcılarının özgür olmaları için destekleyerek. 
 
Uygun bir tekerlekli sandalyede oturan kişiye uyan diğer maddeler: 
o Tek başlarına yaşamak ve toplumun bir parçası olmak (Madde 19); 
o Eğitim görme hakları (Madde 24); 
o Yaşayabilecekleri en sağlıklı biçimde yaşamak (Madde 25); 
o Çalışma hakları (Madde 27); 
o Politika ve kamu hayatında yer alabilme (Madde 29); 
o Kültürel hayat, spor ve sosyal hayatın bir parçası olma hakkı (Madde 30). 



 

 

UNCRPD 
(Madde 20 – Kişisel Hareketlilik): 
Engelli kişilere azami özgürlüğü tanımak için gereken her şeyi 
yapacaklarını belirtir. Buna dâhil olanlar: 
a) Tekerlekli sandalyeleri uygun bir fiyat ile satarak, kullanıcıların 
kişisel hareketliliklerini, istedikleri zamanda, istedikleri yere 
gitmelerini kolaylaştırmak; 
b) İyi kalitedeki yardımcı teknoloji araçlarını uygun fiyatlar ile 
engelli kişilere sunmak; 
c) Engelli kişilere ve bu konuda profesyonel anlamda çalışan 
uzmanlara eğitim olanakları sunmak; 
d) Yardımcı teknoloji ürünlerini üreten şirketleri, hareketliliğin her 
yönünü ele alacak ürünler yapmaları için teşvik etmek. 

Bunun anlamı:1
 

Ülkeler, engelli vatandaşlarına 
hareket kazandırabilmek için: 

 Kişilerin dışarı çıkmaları 
için asiste etme. 

 Kişilerin yüksek kaliteli ve 
uygun fiyatlı tekerlekli 
sandalye almasını 
sağlama. 

 Tekerlekli sandalye ile 
dolaşabilmeleri için eğitim 
verme. 

 Şirketlerin, engellilerin tüm 
ihtiyaçlarına cevap 
verecek ürünler 
üretmelerini sağlama. 

 

A.2: Tekerlekli Sandalye Hizmetleri 
 
Tekerlekli sandalye hizmetleri, tekerlekli sandalye kullanıcıları ile beraber çalışarak onlara en uygun 
sandalyeyi vermeyi hedefler. Dünya Sağlık Örgütü Tekerlekli Sandalye aşamaları, aşağıda 
belirtildiği 8 aşamada doğru ve uygun tekerlekli sandalyeyi sağlamayı gösterir. Aşağıda özetleri 
belirtilen bu aşamaların detaylı açıklamalarını B bölümünde görebilirsiniz.  

 
1Uluslararası Engelli Kişi Hakları Antlaşması (Birleşmiş Milletler Engelli Kişi Hakları Sözleşmesinin kolay 
versiyonu), Birleşik Krallık İş e Emekl Maaşı Departmanı için ”Kolay Okuma” servisi tarafından hazırlanmıştır. 
@ Inspired Services.IS164/07. Newmarket, Inspired Services, 2007 (http://odi.dwp.gov.uk/docs/wor/uncon/un-
agree.pdf, accessed 15 Aralık 2011).  



 

Aşama Özet  

1. Sevk ve 
Randevu 

Tekerlekli sandalye kullanıcılarının sevk ediliş biçimleri değişkenlik 
gösterebilir. Kullanıcılar kendileri gidebilirler. Aynı zamanda devlet 
kuruluşu veya özel kuruluşlar tarafından da sevk edilebilirler. Bazı 
tekerlekli sandalye kullanıcılarının belli başlı sosyal sağlık hizmetleri, 
okullar ya da kamu kuruluşları tarafından sevk edilmeleri gerekir. 

 

2. 
Değerlendirme 

Her bireyin hayat stilini, fiziksel durumunu, çevre ve işini göz önünde 
bulundurarak kişisel bir değerlendirmeye ihtiyaç vardır. 

 

3. Reçete 
(seçim) 

Değerlendirmeden elde edilen bilgiler ışığında, kullanıcı ve yardımcıları 
ile beraber bir tekerlekli sandalye reçetesi yazılır. Seçilen sandalyenin 
tipi, şekli, boyutu, özel fonksiyonları ve modifikasyonları reçetede belirtir. 
Ayrıca reçete sandalyenin nasıl kullanacağına dair eğitimi ve bakım 
gereklerini de içerir. 

4. Finans ve 
sipariş 

Finans kaynağı belirtilir, tekerlekli sandalye siparişi verilir. 

5. Ürün 
(tekerlekli 
sandalye) 
hazırlığı 

Eğitimli personel, tekerlekli sandalyenin ilk ayarlarını yapar. Duruma göre 
bu servis, montaj veya üreticinin sağladığı başka ürünlerin modifikasyonu 
da olabilir. 

 

6. Uygunluk Kullanıcı tekerlekli sandalyeyi dener ve son ayarlar yapılır. Eğer 
modifikasyon ve duruş desteği gerekli ise, ek ayarlar yapılır. 

 

7. Kullanıcı 
Eğitimi 

Kullanıcı ve yardımcı kişiler tekerlekli sandalye kullanımına ve bakımına 
dair eğitilir. 

 

8. Bakım, 
onarım ve takip 

Tekerlekli sandalye hizmeti, teknik anlamda bakım ve onarım ile ilgili 
olarak yardımcı olabilir. Kamu seviyesinde takip aktivitelerine katılmanın 
yanı sıra, sandalyenin düzenli olarak bakımının yaptırılması 
gerekmektedir. Zamanlama kullanıcının ihtiyaçları ile orantılıdır. Şayet 
tekerlekli sandalye artık uygun değilse gerekli değişim yapılmalı ve ilk 
adımdan başlayarak tüm adımlar takip edilmelidir. 
 

 

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü Az sayıdaki kaynak ayarlamaları ile manüel tekerlekli sandalye sağlanması 
konusunda yönergeleri, Tablo 3.2. Cenevre, 2008:76. 



 

A.3: Tekerlek Sandalye Hareketliliği 
 
Birçok tekerlekli sandalye kullanıcı, tekerlekli sandalye ile hareket etmesi zor olan yerlerde 
yaşamakta ve çalışmaktadır. Örneğin bu zorlu mekânlar, kumlu, engebeli, çamurlu olabilir veya 
etrafta kaldırımlar, merdivenler olabilir. 
 
Tekerlekli sandalye kullanıcılarına sağlanılan bu eğitim ile kişilerin ve onlara yardımcı olanların bu tip 
zorlu mekânlarda nispeten daha rahatça hareket edebilmeleri sağlanmaktadır. 
 
Aşağıda belli başlı tekerlekli sandalye hareket pozisyonları verilmiştir: 
 

Tekerlekli Sandalye Hareket Becerileri: 

İtm
e 

 

o Doğru itme daha az çaba sarf edilerek yapılandır. 
o Tekerleği saat 10 yönünden saat 2 yönüne doğru itin. 
o Uzun ve düzgün bir hareket ile itin. 

 

D
ön

m
e 

 

o İtme kasnaklarından birini öne ve diğerini arkaya doğru 
tutunuz. 

o Öndeki eli arkaya doğru itiniz ve arkadaki eli öne doğru aynı 
anda itiniz. 

E
ği

m
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ı 

 

o Öne doğru eğilin. Bu hareket tekerlekli sandalyenin 
devrilmesini engeller. 

o Bu hareketi denerken, yanınızda güvenlik açısından birinin 
olmasına dikkat edin. 

o Durmak veya dinlenmek için tekerlekli sandalyeyi yolda dik 
olarak park edin. 

E
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m
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o Geriye yaslanın. 
o İtme kasnaklarının hareket etmesi için yavaşça itin. 
o Deneyimli tekerlekli sandalye kullanıcıları, sandalyelerini 

arka tekerleklerinde dengeleyerek, yokuş aşağı gidebilirler. 
Bu çok etkili bir yöntemdir. 
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o Geriye doğru çıkın. 
o Tekerlekli sandalyeyi arka tekerleklere doğru eğin ve ilk 

basamağa dayayın. 
o Yardımcı tekerlekli sandalyeyi yukarı doğru sürüklerken 

aynı zamanda geri ve yukarı doğru çeker. 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısı itme kasnaklarını geriye 

doğru iterek yardımcı olabilir. 
o İkinci bir yardımcı tekerlekli sandalyenin önünde, 

sandalye kasasını tutarak yardımcı olabilir (ayaklıklardan 
değil) 
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o Öne doğru inin. 
o Tekerlekli sandalyeyi arka tekerleklere doğru eğin 
o Yardımcı, arka tekerlekleri bir seferde bir basamak inecek 

şekilde indirir. 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısı itme kasnaklarını tutup 

kontrol ederek yardımcı olabilir. 
o İkinci bir yardımcı tekerlekli sandalyeyi önden sandalye 

kasasından tutup sabit kalmasını sağlamak suretiyle 
yardımcı olabilir (ayaklıklardan değil). 
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o Arka tekerlekler üzerinde kısmi dengede durma hareketini 
yapabilmek bir tekerlekli sandalye kullanıcısı faydalı, 
kullanışlıdır. 

o Tekerlekli sandalye kullanıcısı ön tekerleklerini küçük 
kaldırımlardan, taşlardan ve tepeciklerden geçmek için 
kaldırabilir. 

o Tekerlekli sandalyeyi eller saat 10 pozisyonunda olana 
kadar arkaya doğru sürün ve hızlıca öne doğru itin. 

o Ön tekerlekler havaya kalkmalıdır. . 
o Küçük engelleri aşmak için ön tekerlekleri doğru zamanda 

kaldırmak pratik yaparak mümkün olacaktır. 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısı bu beceri için uygulama 

yaparken her zaman arkasında birisi olduğundan emin 
olun. 

 

Tekerlekli Sandalye hareketlilik becerileri nasıl güvenli hale getirilebilir? 
Tekerlekli sandalyeden kalkarken ayaklıklara basmayınız. 

o Parmaklarınızın tekerlek çevresinde olmamasına dikkat edin. 
o Eğim yukarı veya eğim aşağı giderken HER ZAMAN yanınızda biri olmasına özen gösterin. 
o Tekerlekli sandalyeli birisini eğim aşağı veya yukarı iterken, bu işi yapabileceğinizden emin 

olun, değilseniz başkasından yardım alın. 



 

A.4: Dik oturuş 
 
Birçok tekerlekli sandalye kullanıcısı, çoğu zamanlarını oturarak geçirirler. Bu da, tekerlekli 
sandalyenin sadece bir hareket aracı değil aynı zamanda kullanıcıların dik oturmasını sağlayan bir 
destek olduğunu gösteriyor. 

Dik oturmak/Dengeli oturma duruşu 

Duruş nedir? 
Duruş, bir insan vücudunun nasıl durduğudur. Mümkün olduğunca, tekerlekli sandalyelerin kişiye 
uygun olması ve kullanıcının içinde dik oturabilmesi gerekir. Bazı zamanlar dik oturmak, dengeli 
oturma duruşu olarak da adlandırılabilir. 

Dik oturmak neden önemlidir? 
 
Tekerlekli sandalyede dik oturmak, kullanıcılar için birçok yönden faydalıdır. Bunlar: 

o sağlık: dik oturmak rahat nefes almaya, ve yenilenleri kolay hazmetmeye yardımcı olur; 

o denge: dik durmak dengeyi kolay sağlamanıza yarar; 
o ağırlığı eşit dağıtmak: dik oturmak vücut ağırlığını dengeli olarak dağıtmanızı sağlar. Bu sayede 

vücudunuzda basınç yaralarının oluşmasını engeller; 

o konfor: Ağırlığın eşit olarak dağıtılması kullanıcı için daha rahattır.  
o duruş ile ilgili problemleri engellemeye: Dik oturmak, ilerde oluşabilecek omurilik 

problemlerini engeller; 

o özgüven: dik oturmak, tekerlekli sandalye kullanıcılarının kendilerine olan güvenlerinin artmasını 
sağlar. 

 
Her ne kadar, dik oturmanın sağlığa faydaları olsa da, gerekli postural destek olmadan, bütün gün 
dik oturmak çok zordur. Bu sebepten dolayı, tekerlekli sandalye kullanıcıları, gün boyunca değişik 
oturma pozisyonları denerler. Tekerlekli sandalye kullanıcısının tüm gün rahat bir şekilde dik 
oturabilmesi için, sandalyenin yeterli desteği sağlıyor olması gerekir. 
 

Kişinin dik oturduğunu nasıl anlarsınız? 

Yan taraftan bakın ve kontrol edin: 
 Pelvis dik; 
 Gövde dik, sırttaki üç doğal kavis izlenir halde; 
 Kalça eklemi 90 dereceye yakın kıvrımlı; 
 Dizler ve bilekler 90 dereceye yakın kıvrımlı; 
 Topuklar hemen dizin arka tarafında veya çok az arkasında 

ya da önünde; 
 Ayaklar yerde veya ayaklık üzerinde düz. 

 



 

Ön taraftan bakın ve kontrol edin: 
 Pelvis dengede; 
 Omuzlar dengede, kollar serbest hareket edebilir; 
 Bacaklar hafif aralık (abdükte); 
 Baş dik ve vücut üzerinde dengede; 

 

 

 
Pelvis (leğen kemiği) oturuş şeklimizi nasıl etkiler? 
 
Pelvis dik oturmak için temel oluşturur. Güçlü ve dengeli olabilmek için binaların sağlam bir temele 
ihtiyacı vardır. Aynı mantık ile düşünülünce, sağlam oturabilmek için pelvisin güçlü ve sağlam olması 
gerekir. 
 
Tekerlekli sandalye kullanıcısı dik oturduğu zaman, 
pelvis: 
o Önden bakıldığında aynı hizada ve 
o Yandan bakıldığında ise dik ve hafif öne doğru 

olmalıdır. 

Pelvis önden  
Pelvis yandan 

 
Pelviste baş gösteren değişiklikler tüm vücudu etkiler. Eğer pelvis dik değilse, dik oturmak zor olur. 



 

Leğen kemiği değişik şekillerde hareket eder. Aşağıdaki tablo, leğen kemiğinin dört pozisyonunu ve 
bu pozisyonlarda vücudunuzun nasıl değiştiğini göstermektedir. 
 
Hareket Resim Vücuttaki değişimler 

Öne doğru eğilme: 
(pelvisin öne 
eğilmesi). 

 
Pelvisin yandan 
görünüşü 

o Omuzların geriye çekilmesiyle vücut dikleşir; 
o Pelvis üzerindeki omurga kavisinde bir yükselme 

olur. 

Arkaya doğru eğilme: 
(pelvisin arkaya 
eğilmesi). 

 
Pelvisin yandan 
görünüşü 

o Omuzlar ilerideyken vücut yuvarlanmış hale gelir. 

Yanlara doğru eğilme: 
(yanal eğilme ). 

 
Pelvisin arkadan 
görünüşü 

o Vücut yanlara eğilir. 

Rotasyon. 
 
 

 
Pelvisin yukarıdan 
görünüşü 

o Vücudun diğer kısmı da döner (rotasyon yapar) 

 
  



 

A.5: Basınç Yaraları 
 
Basınç yarası, ciltte ve dokuda oluşan yaralardır. Basınç yarası, birkaç saatte oluşabilir, ancak etkisi 
aylarca sürebilir, hatta ölüme bile sebebiyet verebilir. 
 
Basınç yaraları nasıl oluşur? 
Basınç yaralarına sebep olan üç neden vardır. 
 

 

Basınç: Basınç yaraları, aynı pozisyonda, hiç hareket 
etmeden aynı yere basınç olacak şekilde, uzun saatlerce 
oturmak ve yatmakla oluşur. 

Tekerlekli sandalye kullanıcıları, günün çoğu kısmını oturarak 
geçirdikleri için, özellikle risk altındadırlar. Eğer basınç 
rahatlatılmaz ise hızlı bir şekilde yaraya dönüşebilir. 

 

 

Sürtünme: Deriye sürekli olarak yapılan sürtünmeden oluşan 
yaralar. Örneğin, kolun sürekli olarak kolçaklara sürtünmesi, 
basınç yarası oluşmasına sebebiyet verir. 

 

 

 

Sıyrılma (kayma): Deri gevşemesi, genişlemesi, kemiklerin ve 
kasların hareket etmesi sonucu derinin sıkışması. 

Örneğin, kullanıcı sandalyede kaykılmış bir biçimde oturuyorsa, 
deri zedelenebilir. Gevşeyen deri, kalça ve leğen kemiklerinin 
öne arkaya hareketi ile ya da sırttaki kemiklerin arkalığa 
dayanması ile zarar görebilir. 

 

Basınç yarası risk faktörleri: 
 
Yukarıda belirtilen üç sebebin yanı sıra, basınç yarasına sebebiyet veren başka faktörler de vardır. 
Bunlara basınç yarası risk faktörleri denir. 
 
Aşağıda bu risk faktörlerinden bazılarını bulabilirsiniz. 

o Kişide his olmayışı (duyumun azalmış olması): Kalçasını hissedemeyen veya hissetmekte 
zorluk çeken kişilerde basınç yarası oluşma riski vardır.  

o Kişinin hareket edememesi: Kişi hareket edemediği zaman, basınç noktalarını rahatlatamaz. 

o Terden veya mesane probleminden oluşan nem: Nem, deriyi yumuşak ve zedelenmeye 
karşı hassas kılar. Eğer kişi mesane ya da bağırsak problemi yaşıyorsa, idrar ve dışkı deriyi 
yakar ve zarar verir. 

o Kötü duruş: Dik oturmamak, bir noktada basıncın artmasına sebep olur. 



 

o Önceden oluşan ve hali hazırda olan basınç yaraları. 
o Kötü beslenme ve yeterli miktarda su içmeme: İyi beslenme, yeterli miktarda su içme, sağlıklı 

bir deri yapısının olmasında ve yaraların iyileşmesinde önemli bir rol oynar. 

o Yaşlanma: Yaşlı kişilerin genelde incelmiş ve hassas derileri olduğundan derileri zarar görebilir. 

o Ağırlık (normalin altında veya üzerinde kilo): Fazla kilosu olan kişilerde kan akışı yavaş olur 
ve yaralar zor iyileşir. Zayıf olan kişilerde ise, kemiklerini koruyacak deri ve doku katmanı ince 
olduğundan basınç yarası olma olasılığı artar. 

Basınca hassas olan noktalar: 
Yandan görünüm    Arkadan görünüm  
 

  
 
 

Basınç Yaralarının Dört 
Aşaması1 

Neler yapılmalıdır? 

1 

Kişinin derisi üzerinde oluşan kırmızı veya 
koyu renk iz. Basınç noktası rahatlatıldıktan 
30 dakika sonra, iz halen durmaktadır. 

o O bölgeden basıncı derhal kaldırın. 
o Deri tamamen iyileşene kadar basınçtan 

arındırın. Bu yatak istirahatı olabilir. 
o Sebebini bulun, bu konuya eğilin. 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısına, basınç 

noktalarının nasıl oluştuğunu anlatın ve 
rahatlatma yöntemlerini öğretin. 

2 Yüzeyesel bir yara. İlk katman deri soyulur 
veya su toplar. 

o 1. Bölümdeki aşamaları gerçekleştirin. 
o Bir sağlık uzmanından tedavi için yardım 

alın. 
o Açık basınç yaraları, enfeksiyon 

kapmaması için iyi bir bakım ve yakından 
takip gerektirir. 

o 4. Aşama yaralar genelde cerrahi 
müdahale ile tedavi edilir. 

3 Derin bir yara; bütün deri katmanı soyulur ve 
yok olur. 

4 
Çok derin bir yara, neredeyse kasın ve 
kemiğin görünmesine yol açar. 

 

 
1 Spinal Injury Network. Basınç Yaraları Adımları (http://www.spinal-injury.net/pressure-sore-stages-sci.htm, 
accessed 13 Aralık 2011). 



 

Basınç yaraları nasıl önlenir? 
 

 

Basınç rahatlatma minderi kullanın: Basınç rahatlatan 
minderler basıncı en aza indirgemeye yarar. Basınç yarası 
oluşma riski olan herkesin bu minderleri kullanması gerekir. 

 

 

Dik oturun: Dik oturmak, ağırlığın eşit yayılmasına sebep olur. 
Eşit yayılan ağırlık, basınç noktalarını azaltır. Dik oturmak aynı 
zamanda derinin incelmesini ve sıyrılmasını da engeller. 

Tekerlekli sandalye hizmeti veren kişiler, sandalyelerin 
kullanıcılara uygun ayarlanmış olduğunu kontrol ederek dik 
oturmalarını sağlayabilirler. Aynı zamanda kullanıcılara dik 
oturmanın ne kadar faydalı olduğunu da anlatmalıdırlar. 

 

Basınç rahatlatma yöntemleri: Düzenli olarak, basınç 
rahatlatma yöntemleri kullanarak, basınç noktalarınızı 
rahatlatabilirsiniz. Aşağıda bu konu ile ilgili daha fazla bilgi 
bulabilirsiniz. 

 

 

Düzenli beslenin ve bol bol su için: Taze sebzeler, meyveler 
ve proteinden oluşan dengeli beslenme, basınç yaralarını 
engellemeye yarar. 

Bol su içmek, deriyi daha sağlıklı kılar ve basınç yaraları 
olmasını engeller. 

Tekerlekli sandalye kullanıcısı olarak dengeli beslenme 
hakkında bilgi almak isterseniz, bu konuda bir profesyonelden 
yardım alabilirsiniz. 

 

Sürtünmeyi engelleme: Tekerlekli sandalyenin kişiye uygun 
olduğundan, pürüzlü kenarları olmadığından emin olun. 

Hissi olmayan tekerlekli sandalye kullanıcılarına, vücutlarının 
herhangi bir yerinin sandalyeye sürtünüp sürtünmediğini 
kontrol etmelerini öğretin. 

Ayrıca kullanıcılara, sandalyeden nasıl kalkıp, tekrar oturmaları 
gerektiğini öğretin. 



 

 

Nemden uzak durun: Tekerlekli sandalye kullanıcılarının, 
ıslak veya kirlenmiş kıyafetlerini hemen değiştirmeleri önerilir. 
Minderleri da ıslanmış ise hemen değiştirilmelidir. 

Mesane ya da bağırsak problemi yaşayan kişilerin tedavi 
görmesi, nem oluşmasını önler. Bu tip rahatsızlığı olan kişileri 
tedavi almaları için yönlendirin. 

 

Deriyi her gün kontrol edin: Basınç yaraları çok hızlı oluşur. 
Bu sebeple, oluştuğu fark edildiği an bir önlem alınması 
gerekir. 

Risk faktörü yüksek olan tekerlekli sandalye kullanıcılarının, 
derilerini bir ayna kullanarak kontrol etmeleri veya bir 
yakınlarına kontrol ettirmeleri için teşvik verilmelidir. 

Eğer kırmızı veya koyu renk bir iz görürlerse (1. Evre basınç 
yarası) o yarayı hemen tedavi etmek gerekir. 

 

Yatarken veya otururken pozisyonunuzu sık sık değiştirin: 
Pozisyon değiştirmek, basınç yarası oluşumunu engeller. 
Yatarken veya otururken pozisyonunuzu değiştirin. 

Bu konu, özellikle basınç yarası riski taşıyan veya yeni 
kapanmış yarası bulunan kişiler için önemlidir. 

Pozisyonunu tek başına değiştiremeyen kişiler özellikle risk 
altındadırlar. 



 

Basıncı rahatlatma teknikleri: 
 
Tekerlekli sandalye kullanıcıları, oturma pozisyonundayken basınç noktalarını rahatlatabilirler. Bunu 
nasıl yapacakları, ne kadar güçleri olduğu ve nasıl denge sağlayabildikleri ile bağlantılıdır. 
 
Tekerlekli sandalye hizmeti veren personel, basınç yarası oluşma riski yüksek kullanıcılara, 
basınçlarını nasıl rahatlatacaklarına dair en az bir yöntem öğretilmelidir. 
 

Öne eğilmek: Birçok tekerlekli 
sandalye kullanıcısı için uygun 
bir yöntem. 

 

 

 

Bağımsız: Dengesi ve gücü 
yerinde olan kişiler için. 

 

Yardım ile: Dengesi bozuk ve 
gücü az olan kişiler için. 

 

Yanlara eğilme: Limitli 
dengesi ve az gücü olan 
tekerlekli sandalye kullanıcıları 
için. 

 

 

 

Bazı tekerlekli sandalye 
kullanıcıları kollarını itme 
tutamaklarına takarak destek 
alabilirler. 

 
 

  



 

A.6: Uygun tekerlekli sandalye 
 

Tekerlekli sandalyenin parçaları 

 
 
 
 

Arkalık 

Kolçak 

Minder 

Koltuk 

Ayaklık 

Ön tekerlekler 

Fren  

İtme 
tutamakları 
 

Arka 
tekerlekler 

İtme 
kasnakları 

 
Bacak 
emniyet 
bantları 

Koltuk 
tırabzanları 

Ayaklık askısı 



 

“Uygun tekerlekli sandalyenin” tanımı 
Lütfen A.1 bölümüne bakın. 

Tekerlekli sandalye kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılama 
 
Uygun bir tekerlekli sandalye, kullanıcının yapmaya ihtiyaç duydukları şeyleri kolayca yapmalarını 
sağlar. Kullanıcılar, günlük aktivitelerini yerine getirebilmek için, sandalyeye rahatça oturup, 
sandalyeden rahatça kalkabilmeli, sandalyeyi itebilmeli ve katlayabilmelidirler. Uygun bir tekerlekli 
sandalye, kullanıcının bütün bunları yapmasını sağlar. Aşağıda aktivite örneklerini görebilirsiniz. 
 

Transferler 

Sandalyeden kalkıp, oturmak 
 
Kişisel becerilerine bağlı olarak, tekerlekli sandalye kullanıcıları, sandalyeden kalkıp oturmakta farklı 
yöntemler izlerler. Sandalyenin değişik bölümleri transferleri kişiler için kolaylaştırabilir. Transferleri 
kolaylaştıran bölümler, kolçaklar, ayaklıklar ve frendir. 
 

Yerinden çıkan kolçaklar veya arka tekerlek ile aynı şekilde olan 
kolçaklar, kişilerin kalkıp oturmasını kolaylaştırır. 

Sandalyeden kalkabilen ve ayakta durabilen kişiler kolçaklardan 
destek alıp kalkabilirler. 

 

  

Katlanabilen ayaklıklar, kullanıcıların sandalyeden kalkıp 
oturabilmelerine yardımcı olur. 
Yere oturmak isteyen kişiler içinse, ayaklıkları katlanabilir 
sandalye tercih etmelidirler. 

 

Frenler, tekerlekli sandalye kullanıcıları için çok önemlidir. 
Kullanıcılar sandalyeden kalkıp, otururken, sandalyeyi sabitlemek 
için gereklidir. 
 

 

Tekerlekli Sandalyeyi İtmek 
 
Tekerlekli sandalye kullanıcıları, sandalyelerini değişik yöntemler kullanarak yürütürler. Birçok 
kullanıcı kollarını kullanarak, bir kısmı ise her iki ayağını kullanarak ya da bir ayak ve bir elle 
yürütürler. Bazı kullanıcılar ise her zaman onları itecek birisine ihtiyaç duyarlar. 
 
Kolçaklar ve ayaklıklar doğru yükseklikte olduğunda tekerlekli sandalyeyi elle itmek kolaylaşır. 



 

 

Arkalık çok yüksek. 
Tekerlekli sandalye 
kullanıcısı kollarını ve 
omuzlarını rahatça 
hareket ettiremez. 

 

Kolçaklar çok yüksek. 
Tekerlekli sandalye 
kullanıcısı, sandalyeyi 
yürütmek için 
tekerleklere ulaşamaz.  
 

 

Arkalık daha alçak olduğunda, tekerlekli sandalye kullanıcısı, hareket 
etmek için omuzlarını kullanabilir. 
Denge sağlayabilen ve dik oturabilen bir kullanıcı için resimdeki arkalık 
uygun bir yüksekliktedir. 

 
İtme kasnaklarına ulaşabilen bir kullanıcı, tekerlekli sandalyesini rahatça yürütebilir. 
 
Tekerleğin pozisyonu 
öyle olmalıdır ki, 
tekerlekli sandalye 
kullanıcısı itme 
kasnaklarını tuttuğu 
zaman dirsekleri 90 
derece açıda 
olmalıdır. 

 

Bu iyi bir pozisyondur. 
Eğer tekerlek daha arkada olursa, yürütmek 
kullanıcı için yorucu hale gelir. 

 
Bazı tekerlekli sandalyelerde, ayarlanabilir arka tekerlekler bulunur. Arka tekerleklerin pozisyonu, 
arka tekerlekler üzerinde nasıl denge sağlayabileceğinizi etkiler. 
 
Arka tekerlekler 
üzerinde dengede 
durmak, pürüzlü 
yüzeylerde, 
kaldırımlardan inerken, 
çıkarken, ve yokuş 
aşağı inerken yararlı 
olur. 

 

Eğer arka tekerlekler ileriye doğru gidiyorsa, 
arka tekerlekler üzerinde dengede durmak 
daha kolaydır. 
Eğer, arka tekerlekler geriye doğru gidiyorsa, 
sandalye daha dengeli olur ancak yürütmek 
ve arka tekerlek üzerinde dengede durmak 
daha zorlaşır. 

 



 

Eğer tekerlekli 
sandalye 
kullanıcısının yeterli 
gücü varsa, 
sandalyenin arka 
tarafından destek 
alarak leğen kemiği 
sayesinde ayağı ile 
itmek daha kolay hale 
gelir. 
  

Ayağı ile yürüten, tekerlekli sandalye 
kullanıcısı için koltuk ve minder büyük önem 
taşır. 
Yan taraflara açılan ayaklıklar gereklidir. 
Ayakları ile yürüten kullanıcıların öne doğru 
eğilmeleri için kolçaklara ihtiyaçları vardır. 

 
Ağır tekerlekli 
sandalyeler, gerek 
ayakla ve kolla 
gerekse de yardımcı 
tarafından yürütülse 
de çok enerji harcar. 
Ancak tekerlekli 
sandalye, iyi 
tasarlanmış ve 
dengeli ise, ağırlık 
problem olmayabilir. 

 

 

 
Tekerlekli sandalyenin ağırlığı çocuklar için 
problem teşkil edebilir. Eğer tekerlekli 
sandalye ağır ise çocuk kullanıcılar 
yürütmede zorlanabilirler. 
 

 
 

Tekerlekli sandalyeyi katlama 
 
Tekerlekli sandalyeyi saklamak ve nakliyesinde yardımcı olmak için, sandalyenin katlanabilir olması 
gerekir. 
 

 

Çapraz katlama iskeleti olan tekerlekli sandalyeler, katlanınca, iki 
kenarı birleşir. Bazen tekerleklerini çıkartmak da mümkün olabilir. 
Çapraz katlanan tekerlekli sandalyeler dar yerlerden geçebilme 
özelliği olduğu için yararlıdır. 
Nakliye gerektiği zamanlarda bazı kullanıcılar, çapraz katlanan 
tekerlekli sandalyeleri tercih ederler. 
Bu tip sandalyelerde tek dezavantaj ise devamlı açma ve katlama, 
tekerleğin mekanizmasının gevşemesine sebep olur ve yürütmek 
zorlaşır. 

 
 

Bazı tip tekerlekli sandalyelerde ise 
arkalık öne doğru katlanır ve tekerlekler 
çıkar. Bu tip tekerlekli sandalyelerin 
avantajı ise daha az hareketli parça 
olduğu için sandalyeler daha sağlam olur.  
 



 

 

Faaliyetlerin Yürütülmesi 
Günlük aktivitelerin kolaylıkla yerine getirilmesi, tekerlekli sandalyenin bazı özelliklerinden ileri 
gelmektedir. Mesela, kullanıcının sandalyeyi yürütmesine yardımcı olacak özelliklerden iki örneği 
aşağıda görebilirsiniz. 
 

 

Tekerlekli sandalye iskelet uzunluğu: Tekerlekli 
sandalyenin uzunluğu, küçük mekânlarda ne kadar kolaylıkla 
veya zorlukla hareket edilip edilemeyeceğini etkiler. İç 
mekânlarda çok vakit geçiren birisi için daha kısa çerçeveli 
bir tekerlekli sandalye en iyi seçim olur. 
Tekerlekli sandalyenin uzunluğu, en arka kısmından en ön 
kısmına kadar olan mesafenin ölçülmesi ile bulunur. 
 

 

Kolçaklar: Yüksek kolçaklar, kullanıcıların, masalara 
yaklaşmasına engel olur.  
 

 
 

Hatırlatma: Uygun bir tekerlekli sandalye, kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Buna 
kullanıcıların yapmak istediklerini kolayca yapabilmeleri de dâhildir. 

 



 

Tekerlekli sandalye kullanıcısının çevresel ihtiyaçlarının karşılanması 
 

Değişik tekerlekli sandalyeler, değişik çevreler için uygundur. Buna etken olan özelliklerden en 
temelleri: 
o Ön ve arka tekerlekler arasındaki mesafe (Aks mesafesi); 
o Tekerleklerin boyutu ve genişliği. 
 

Ön ve arka tekerlek arasındaki mesafe (Aks mesafesi). 

 

Ön ve arka tekerlekler arasındaki mesafe önemlidir. 
Tekerlekler birbirinden uzak olduğu zaman, buna “uzun aks mesafesi” 
denir. 
Tekerlekler birbirine yakın olduğu zaman, buna “kısa aks mesafesi” denir. 
Uzun aks mesafeli olan sandalyeler, daha stabil olup, öne doğru düşme 
tehlikeleri daha azdır. Çoğu zamanını dış mekanlarda geçiren, engebeli 
yüzeylerde hareket eden kullanıcılar için daha iyi bir seçimdir. 
 
Üç tekerlekli ve dört tekerlekli olmak üzere iki çeşit uzun aks mesafeli olan 
sandalyeler vardır. 

 

Üç tekerlekli uzun aks 
mesafeli sandalyeler, 
genelde daha dengeli 
olup, dış mekanlar ve 
engebeli yüzeyler için 
uygundur. 

 

Dört tekerlekli, uzun 
aks mesafeli olan 
sandalyelerde ön 
tekerlekler, ayaklıkların 
arkasında olacağına 
altında bulunur. Böyle 
olunca sandalyede 
uzun aks mesafesi 
oluşur. 

Kısa aks mesafesi olan tekerlekli sandalyeler, düz yerlerde ve çevrelenmiş iç mekânlarda kullanışlı 
olur. Örneğin kısa aks mesafeli olan sandalyeler, yokuş aşağı giderken, bir engebeye çarpma 
durumunda, öne düşme ihtimalleri fazladır. 

 

Kısa aks mesafeli olan 
ortopedik stil tekerlekli 
sandalyeye örnektir.  
Bu sandalye engebeli 
yüzeylerde yürütmesi 
zordur.  

 

Tekerlekli sandalye 
kullanma becerisi fazla 
olan kullanıcılar, dış 
mekanlarda kısa aks 
mesafeli olan 
sandalyeler 
kullanabilirler ve arka 
tekerlekle üzerinde 
dengede durarak, 
yokuş aşağı inip, 
engebeli yüzeylerde 
ilerleyebilirler.  

 

 
 
 

Tekerlekli sandalye boyutu ve genişliği 
 



 

 

Tekerlek ne kadar büyük olursa, engebeli yüzeylerde yürütmek o kadar 
kolay olur. Büyük boyutlu arka tekerlekler ve hareketli ön tekerlekler her ne 
kadar büyük olursa, engebeli yüzeylerde yürütmek de o denli kolay olur. 
 
Bu tip tekerlekler, sandalyenin çamurlu veya kumlu yüzeylerde batmasını 
engeller. 
 

 

Hatırlatma: Uygun bir tekerlekli sandalyenin, kişinin en çok zaman harcadığı ortamlara uyması 
gerekir. 

 

Yerinde uygunluk ve duruş desteği sağlanması 
 
Bütün tekerlekli sandalye kullanıcıları farklı boyutlardadır. Tekerlekli sandalye, kullanıcısına uygun 
olmalı ve gerekli desteği vermelidir.  Tekerlekli sandalyelerin değişik boyutları, çeşitleri ve ayarları 
bulunduğu için kişiye uygun tekerlekli sandalye bulmak kolaylaşır. Tek boy bir tekerlekli sandalye 
olmasındansa ayarlanabilir sandalyelerin mevcudiyeti işleri nispeten kolaylaştırmaktadır. Aşağıda 
belirtilen tekerlekli sandalyenin bölümleri, tekerlekli sandalye kullanıcısına uygun olmalı ve dik 
oturmasına destek olmalıdır. 

Koltuklar 

 

Koltuklar: Tekerlekli sandalye koltukları yekpare veya askı şeklinde 
olabilir. 
Solda gördüğünüz sandalye yekpare koltuğu olan bir tekerlekli sandalye. 
Sert koltuklar tahtadan veya plastikten yapılabilir, üzerlerinde her zaman 
bir minder konularak kullanılmalıdır. 

 

Askı şeklindeki koltuklar genellikle kanvas malzemesinden yapılır ve 
kumaş her iki taraftan çerçeveye bağlıdır. Kalitesi düşük askı şeklindeki 
koltuklar, zamanla esneme yapar ve sarkar. Bu esneme ve sarkma, 
tekerlekli sandalye kullanıcısına yeterli desteği veremez, dolayısı ile kişinin 
dik oturması zorlaşır. 



 

 

Arkalık: Arkalıklar, yekpare veya askı şeklinde 
olabilir. Yekpare olan arkalıklar için minder 
kullanılmalıdır. 
Tekerlekli sandalyelerin farklı yüksekliklerde 
arkalıkları olur. Bazı sandalyelerin arkalıkları 
ayarlanabilir, bu sebeple de yükseklik kişiye göre 
ayarlanmalıdır. 

Kolçaklar: Kolçaklar destek sağlamak açısından 
yararlıdırlar. 

Bazı kolçakların yüksekliği ayarlanabilir şekilde 
üretilir. Eğer kendinden ayarı yoksa modifiye 
edilerekten kişiye gerekli desteği verebilir. 

Minder: Minder konfor sağlaması açısından 
önemlidir. Basıncı rahatlatır, destek verir ve kişinin 
yanlara kaymasını engeller. 

Ayaklıklar: Ayaklıklar kullanıcısının desteklenmesini 
sağlar. Ayaklıkların doğru ayarlanması çok önemlidir 
bu yüzden genellikle ayaklık yüksekliği ayarlanabilir 
şekilde yapılmıştır. 

Bazı ayaklıklar, açısı ve tekerleğe olan mesafesi 
durumuna göre de ayarlanabilir yapılmıştır. 

 
 

Hatırlatma: Kişiye uygun bir tekerlekli sandalye, kullanıcısına gerekli desteği verir. 



 

A.7: Minderler 

Minderlere neden ihtiyaç duyulur? 
Minder, bir tekerlekli sandalyenin en önemli bölümlerinden biridir. 
Minderlerin sağladığı: 
o Konfor; 
o Duruş  desteği (kişilerin dik oturmasına yardımcı olur); 
o Basınç rahatlatma 
 
Bütün tekerlekli sandalye kullanıcıları, sandalyelerinde rahat olmalıdırlar. İyi bir minder, kullanıcıların 
rahat ve dik oturmasını sağlar. Bu sebeple her tekerlekli sandalye kullanıcısının bir minder ihtiyacı 
vardır, ancak bu minderin basınç rahatlatma minderi olması gerekmez. 

Farklı minder çeşitleri: 
Minderler bazı özelliklerine göre farklı kategorilerde olabilir: 
o Yapıldığı materyale göre (örneğin köpük, Hindistan cevizi lifi); 
o Dolgu maddelerine göre (örneğin hava, sıvı veya jel); 
o Fonksiyonuna göre (örneğin basınç rahatlatma, konfor, duruş desteği); 
o Şekline göre (örneğin düz veya konturlu); 
o Nasıl yapıldığına göre (örneğin köpükten kalıp minder veya köpük katmanlardan oluşabilir). 
 
En sık görülen ve en ekonomik olan minder türü köpük minderdir. Köpük minderler kullanımı kolay 
olduğundan kişiye uygun olarak ayarlanabilir. 
 

Kimlerin mindere ihtiyacı vardır? 

 

Her tekerlekli sandalye kullanıcısının minderi olmalıdır. 

Basınç yarası olma riski yüksek tekerlekli sandalye kullanıcıları basınç 
rahatlatma minderi kullanmalıdır.  



 

Basınç rahatlatma minderleri 
 

Basınç rahatlatma minderlerinin değişik cinsleri bulunur, bunlardan bazıları: 

o Konturlu köpük minderler; 
o Hava/sıvı/jel dolgulu minderler. 

 

Köpükten yapılmış basınç rahatlatma minderleri 

Köpükten yapılmış basınç rahatlatma minderleri ana özellikleri aşağıda belirtilmiştir: 

 

Sert ve sabit taban: Basınç rahatlatma minderlerinin tabanı sert 
olmalıdır. Bu sayede, minder kullanıcı için gerekli desteği sağlar 
ve kullanıcının her hareketinde yerinden oynamaz. 

Üst katman: Minderin tabanının üstünde, konforlu bir katman 
bulunmalıdır. Bu katman veya katmanlar daha yumuşak bir 
köpükten oluşmalıdır. En üst katman, otururken, kemiklerin 
gömüleceği kadar yumuşak olmalı, fakat en dibine kadar 
gömülerek sert tabana değecek kadar yumuşak olmamalıdır. 

 

Basınç rahatlatma minderleri, basıncı aşağıdakilerin yardımı ile 
azaltmaktadır: 
o Kişinin ağırlığını sandalyede mümkün olduğu kadar eşit 

dağıtması; 
o Yüksek basınç riski olan noktalardaki basıncı en aza 

indirgeyerek. (kalça kemikleri, kuyruk sokumu); 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısının dik oturmasını sağlayarak, 

derisinin sıyrılmasını ve sarkmasını engelleyerek. 

Basınç rahatlatma minderi şekillenmesi 

 

Basınç rahatlatma minderleri değişkenlik gösterebilir.  
Bu tip minderlerde oluşan şekillerden bazıları: 
o Basıncı azaltmak için kalça kemiği altında çukur, 

boşluk; 
o Kalça kemikleri altına konulan destek ile ağırlığı 

eşit olarak yayma; 
o Kalça kemiğinin önüne konulan bir yükselti ile 

kalçayı daha dik tutma ve öne kaymasını 
engelleme; 

o Bacakların yerleşmesi için gerekli oyuklar. 
 

 
 
 
 



 

 

Hava/sıvı/jel dolgulu basınç rahatlatma minderleri 

 

o Minderlerin içi hava dolu olanı veya içi sıvı / jel dolgulu olanı 
bulunur. 

o Jel dolgulu minderlerin, tıpkı konturlu köpük yastıklar gibi sert 
köpükten tabanları olması gerekir. 

o Taban katmanının üzerinde jel / sıvı dolgulu bir tampon 
olmalıdır. 

o Jel tamponu otomatik olarak, tekerlekli sandalyenin ve 
kullanıcının vücut hatlarını alır. Böylelikle kullanıcının vücut 
ağırlığı eşit olarak yayılır. 

 

Hangi minderi kullanmalı? 

Köpük konturlu veya hava / sıvı / jel dolgulu minderlerin hem avantajları hem de dezavantajları 
vardır. 

 

 Avantajlar Dezavantajlar 

Köpük 
konturlu 
minderler 

o Yerel olarak yapılabilir (yüksek 
kaliteli köpük olan yerlerde) 

o Değişik ihtiyaçlara uyarlamak için 
modifiye edilebilir. 

o “Ani çöküş” söz konusu değildir 
(havanın ya da jelin tahliyesine 
neden olan bir delinme minderin “ani 
çöküşüne” neden olur ve minderin 
basıncı rahatlatmasını engeller). 

o Katmanlı bir minderin en üst katmanı 
kolaylıkla değiştirilebilir ve az 
masraflıdır (bütün minderi 
yenilemekten daha kolaydır) 

o Köpük zamanla sıkışır (düz ve sert 
bir hale gelir). Bu nedenle köpük 
minderler düzenli olarak kontrol 
edilmeli ve her 1-2 yılda 
yenilenmelidir. 

o Kuruması zaman alabilir (idrar tutma 
problemi olanlar için bir problemdir). 

o Köpük ısı yalıtımı yapar ve doku 
sıcaklığında artışa sebep olabilir. 

Hava/sıvı/jel 
dolgulu 
minderler 

o Koltuk üzerinde basınç eşit olarak 
dağıtılır 

o Tekerlekli sandalye kullanıcısı 
hareket ettiğinde veya pozisyonunu 
değiştirdiğinde jel tampon otomatik 
olarak kullanıcının vücuduna adapte 
olur. 

 

o Hava/likit/jel minderler köpük 
minderlere oranla daha pahalıdırlar 
ve çok kolaylıkla hemen 
bulunmazlar. 

o Bazı tekerlekli sandalye kullanıcıları 
hava/likit/jel minderlerinin kendilerini 
dengesiz hissettirdiğini düşünürler. 

o “Ani çöküş” söz konusu olabilir. 
Tekerlekli sandalye kullanıcısının 
çabuk bir şekilde minder 
bulamayacağı şartlarda bu problem 
olabilir.  

Minder kılıfları 

Basınç rahatlatma minderlerinin, yıkanabilmesi için üzerinde bir kılıf olmalıdır ve bu kılıf su geçirmez 
olmalıdır. Kılıf, kalça kemiklerinin rahatça mindere gömülebilmesi için yeterince esnek olmalıdır. 



 

Eğer kılıf esnek değilse, ince bir kumaştan olmalıdır. İnce kumaşta oluşan kırışıklıklar, deriye daha 
az iz yapma olasılığı olduğundan, basınç yarası yapma ihtimali daha azdır. Kılıfın altında naylon bir 
katman var ise, o naylon da yeteri kadar gevşek olmalıdır ki kalça kemikleri köpük üzerimde rahat 
edebilsin. 

 
Tekerlekli sandalye minderleri ıslandığında hemen değiştirilmelidir. Kuruyana kadar da yerine 
yerleştirilmemelidir.  Kullanıcıların bu konuda uyarılması gerekir. Mesane ya da bağırsak problem 
olan kullanıcılar ve basınç yarası oluşma riski yüksek olan kişilerin çift minder bulundurması ve 
dönüşümlü olarak kullanması gerekir. 
 
 

Su geçirmez kılıfınız yoksa ne yapılmalıdır? 

Mesane problem yaşayan kişilerin, mümkün olduğunca su geçirmez kılıf kullanmaları gerekir. 
 
Eğer su geçirmez kılıfınız yoksa: 
o Mesane problemi yaşayan kişiler için, bu durum ile ilgili farklı bir yardım alınmalıdır; 
o İkinci bir minder edinin – ıslandıkça dönüşümlü olarak kullanılabilir; 
o İnce bir naylon katman ile kılıfın içinden minderi koruyun. 
 
Eğer naylon kullanılıyorsa: 
o Naylonun kaygan olup, kullanıcının sandalyeden kaymasına sebebiyet vermemesi gerekir; 
o Basınç yarası oluşturacak şekilde, naylonda kırışıklıklar olmamasına özen gösterilmelidir; 
o Sıvıların naylonun üzerinde bir havuz oluşturmaması, basınç yarası oluşumunu engellemesi 

açısından tekerlekli sandalye kullanıcısı için önem taşır. 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısının, kılıfın kuru olması, temizlenmesi ve gerektiğinde 

değiştirilmesi konusunda uyarılması gerekir. 

Basınç rahatlatmak için kullanılan minderler işe yarıyor mu? 
 
Basınç rahatlatma minderi salık verildiği zaman, aşağıda gösterilen basit testleri uygulayarak, 
minderin basıncı rahatlatıp rahatlatmadığını kontrol edebilirsiniz. 
 
Testi yapmak için, yardımcı personelin, ellerini tekerlekli sandalye kullanıcısının kalça kemiklerinin 
altına koyması gerekir. Personelin yapacağı her hareketi, yapmadan önce, kullanıcıya anlatmalı ve 
neden yaptığını açıklamalıdır. 
Bu testi her zaman kullanıcının mevcut olan tekerlekli sandalyesi ve minderi ile yapılmalıdır. 
 
 

Manüel Basınç Testi 

A 

 

Tekerlekli sandalye kullanıcısına basit bir şekilde ne yapacağınızı ve 
bunun neden önemli olduğunu açıklayın. 
 
 
 



 

B 

 

Tekerlekli sandalye kullanıcısına, parmak uçlarınızı onların sağ ya 
da sol kalçalarının altına koymanıza müsaade edecek şekilde öne 
eğilmesini ya da kendisini yukarı doğru itmesini söyleyin (el ayası 
yukarıda olacak). 
En iyi yapılış şekli tekerlekli sandalyenin arka tarafından döşemenin 
altından bir elle uzanmaktır. 

 

C 
 

 

Tekerlekli sandalye kullanıcısından parmaklarınızın üzerine geri 
oturmasını isteyin. 
O dik bir şekilde, yüz karşıya doğru ve elleri bacaklarının 
(uyluklarının) üzerine koyulmuş bir şekilde oturmalıdır. Bu siz her bir 
ayrı bölgeyi kontrol ederken onun aynı pozisyonda oturmasını 
sağlayacaktır. 

 Eğer parmaklarınız kemiğin altındaki basıncı hissetmek için iyi bir  
 pozisyonda değilse, kullanıcıya kendini tekrar yukarı çekmesini 
 söyleyin ve parmaklarınızı tekrar yerleştirin. 

D Basıncın tanımlanması: 
Seviye bir = güvenli: Parmak uçları yukarı ve aşağı 5 mm ya da daha fazla kıpırdatılabiliyor. 
Seviye iki = uyarı: Parmak uçları kıpırdatılamıyor ama kolaylıkla dışa doğru kaydırılabiliyor. 
Seviye üç =tehlikeli: Parmak uçları sıkıca sıkışmış. Parmakları çekip çıkarmak oldukça zor 

E İkinci kalça kemiğinde de tekrarlayınız. 

 
 
 

‘Uyarı’ ve ‘tehlikeli’ seviyesindeki basınçları nasıl 
azaltabilirsiniz? 
İkinci veya üçüncü seviyede basınç hissedildiği zaman, bu basıncın derhal rahatlatılması gerekir. 
En basit çözümlerden biri, fazladan bir kat sert köpük daha koymaktadır. Buna ‘kat (yükseltme)’ 
denir. Bu sert köpük yaklaşık olarak 20 mm ve kalça kemiği altında çukur olacak şekilde olmalıdır. 
Bu kat minderin altına, kılıfın içine konmalıdır. Bazen birden fazla kat gerekebilir. Test tekrar 
yapılmalı ve basınç halen ikinci ve üçüncü seviyede ise bir kat daha konulmalıdır. 



 

A.8 Transferler 

Tekerlekli sandalyeden kalkıp oturmak 
 
Yardım alarak veya bağımsız olarak tekerlekli sandalyeden kalkıp, oturabilme becerisi kullanıcının 
günlük hayatında çok ihtiyacı olan bir beceridir.  Tekerlekli sandalyeden kalkıp, oturma işlevine 
“transfer etmek” denilebilir. 

Tekerlekli sandalye kullanıcıları neden transfer yapmayı öğrenmelidirler? 
 
Tekerlekli sandalye kullanıcılarının, günde birkaç kere sandalyeden kalkıp oturmaları gerekebilir. 
Becerileri ve fiziksel özelliklerine bağlı olarak, kendilerini güvende hissedebilecekleri, hızlı ve fazla 
enerji harcamalarını gerektirmeyen bir yöntem bulmalıdırlar. Tekerlekli sandalye kullanıcıları, farklı 
yöntemler denerler ve alıştırma yaparlar. 
 
Bazı tekerlekli sandalye kullanıcıları, yardım almadan sandalyeden kalkıp oturabilirler, bazıları ise 
yardıma ihtiyaç duyarlar. Kimisi ayağa kalkıp başka bir yere oturabilir, kimisi için ise bu mümkün 
değildir. 

Tekerlekli sandalyeden kalkıp oturmanın üç yolu 
Tekerlekli sandalye kullanıcısına, transferi için alıştırma yapmasını önermeden önce, bağımsız 
olarak sandalyeden kalkıp, oturabildiğini veya bu konuda yardıma ihtiyacı olup olmadığını bilmeniz 
gerekir. 
 
o Bağımsız transfer için, tekerlekli sandalye kullanıcısının, kollarını kullanarak kendi vücudunu 

kaldırıp kaldıramadığını kontrol edin. 
o Bağımsız transfer için, kullanıcının sandalyeden kalkıp, ayakta durabilmesi, kendi vücut ağırlığını 

bacakları üzerinde taşıyabilmesi gerekir. Eğer bunu yapamıyorsa, yardıma ihtiyacı vardır. 
 

Farklı transfer yöntemler aşağıda gösterilmiştir. 
 

Bağımsız transfer (Oturarak – sandalyeden yatağa) 

  
 

o Tekerlekli sandalyeyi yatağa doğru yaklaştırın ve frenleri çekin. 
o Ayaklarınızı ayaklıktan kaldırın ve ayaklıklarını yanlara itin. 
o Yatak tarafındaki kolçağı kaldırın. 
o Ellerinizle, vücudunuzu tekerlekli sandalyenin ön tarafına itin. 
o Bir eliniz yatakta, bir eliniz tekerlekli sandalyede, kendinizi kaldırın ve yatağa oturun. 
o Eğer kullanıcının denge problemi varsa veya kendini yukarı kaldıramıyorsa, bir transfer tahtası 

kullanabilir.  



 

 

o Eğer yatağa transfer yapılıyorsa bazı tekerlekli sandalye 
kullanıcıları transferden önce ayaklarını yatağa koymayı tercih 
ederler. 
 

 
 

Transfer tahtası ile yardım alarak yapılan transfer (Tekerlekli sandalyeden yatağa) 

  

o Tekerlekli sandalye pozisyonunu yatağa 
yakın ayarla ve frenleri çek. 

o Ayaklıkları çıkar ve ayaklıkları döndür ya da 
çıkart (uygulanabilen durumlarda). 

o Yatağa yakın olan kolçağı çıkart. 
o Kullanıcıya ileri hareket etmek için yardımcı 

ol. 
o Kalça altına, yatakla tekerlekli sandalye 

arasına boylu boyunca transfer tahtasını 
koy. 

o Kullanıcı tekerlekli sandalyede ve yatakta 
mümkün olduğunca kollarıyla yükselerek 
kendi ağırlığını alabilmeye yardımcı 
olmalıdır. 

o Yardımcı kullanıcının arkasında durur ve 
kullanıcının pelvisini yatağa doğru hareket 
ettirir. 

 

Yardım alarak transfer yapmak (Yataktan tekerlekli sandalyeye) 

 
 

 

o Tekerlekli sandalye pozisyonunu yatağa 
yakın ayarla ve frenleri çek 

o Ayaklıkları çıkar ve ayaklıkları döndür ya da 
çıkart (uygulanabilen durumlarda). 

o Yatağa yakın olan kolçağı çıkart. 
o Kullanıcının yatağın üzerinde ileriye doğru 

hareket etmesi için yardımcı ol ve ayaklarını 
yere koy. 

o Kullanıcının dizlerini kenarlardan destekle 
(ön taraftan dizin karşısından itme). 

o Kullanıcının vücudunu ileri ve yukarı doğru 
kürek kemiğinden destekleyerek getir. 

o Kullanıcıyı tekerlekli sandalyeye doğru 
nazikçe çevirin ve oturmasını sağlayın. 

 
 



 

Transfer tahtası nedir? 
 
Transfer tahtası, ince ve sağlam bir tahta parçası olup, transfer sırasında tekerlekli sandalye ve 
yatak arasında bir köprü oluşturmaya yarar. 
 
 
Transfer tahtası, bağımsız olarak transfer yapmayı öğrenenler için ve kollarında yeterince gücü 
olmayan kişiler için çok yararlıdır. Tekerlekli sandalye kullanıcıları, bir seferde kalkmak yerine, 
seriler halindeki minik kalkma hareketleri ile transfer edebilirler. Transfer tahtası, kullanıcıların, 
daha az yardıma gereksinim duymasını sağlar. 
 
Transfer tahtaları tahtadan veya kontrplaktan yapılabilir. İnce, sağlam ve pürüzsüz olmalıdır. 
Kenarları kalın olmamalıdır. Tavsiye edilen ölçüleri 300 mm x 600 mm’dir. Kalınlığı yapıldığı 
materyale göre değişkenlik gösterebilir. Genelde kalınlığı 20 veya 25 mm’dir. 
 

Bağımsız olarak tekerlekli sandalyeden yere transfer yapmak 
o Bu tip transfer, tekerlekli sandalye kullanıcısının güçlü kolları olmasını gerektirir. 
o Basınç yarası oluşma riski olan tekerlekli sandalye kullanıcılarının yerde otururken, basınç 

rahatlatma minderi kullanmaları gerekir. 

 
 

 
  

o Tekerlekli sandalye kullanıcıları, sandalyenin önünde oturun, dizlerinizi kendinize doğru çekin. 
o Aşağı doğru bakın ve sandalyeye oturana kadar bakmaya devam edin. 
o Bir elinizi yere, diğerini sandalyenin ön tarafına koyun. 
o Kollarınız ve omzunuzdan destek alarak, aşağı bastırın, kalçanızı kaldırın ve kendinizi tekerlekli 

sandalyeye yerleştirin. 
o Sandalyeye yerleştikten sonra eğilip minderi yerden alın. 
o Ağırlığınızı bir tarafa vererek, tekerlekli sandalye minderini yerine koyun. 
 
Tekerlekli sandalyeden yere oturma 

o Tekerlekli sandalyenin ön tarafına doğru oturun. 
o Ayaklarınızı, ayaklıklardan kaldırın, transfer edeceğiniz yöne doğru döndürün. 
o Minderi yere koyun. 
o Bir elinizi tekerlekli sandalye koltuğuna koyun, diğeri ile yerden destek alın. 
o Omuz ve kollarınızı kullanarak, kalçanızı kaldırın ve yere koyduğunuz mindere kontrollü bir 

şekilde kendinizi yerleştirin. 
 
 



 

 

Tekerlekli sandalyeye güvenli bir şekilde oturup kalkmak 
 
Tekerlekli sandalye kullanıcısı için: 
o Tekerlekli sandalyeden kalkar ve otururken her zaman frenlerin çekili olduğundan emin olun. 
o Nereye gittiğinizi kontrol edin – Yolda size engel bir şey olmadığına emin olun. 
o Her zaman kendinizi kaldırın, sürtünmeyin, sürtünmek derinize zarar verir ve basınç yarası 

oluşumuna yol açar. 
 
Yardımcı olan kişiler için: 
o Birisine yardımcı olmadan önce, onların vücut ağırlığını kaldırabileceğinizden emin olun. 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısına ne yapacağınızı her zaman önceden anlatın. 
o Güvenli kalkma teknikleri kullanın. 
o Hamile iseniz veya beliniz ile ilgili bir rahatsızlığınız var ise yardımcı olmayın. 



 

B. Tekerlekli Sandalye Hizmet Adımları 
 

 
 



1. Adım: Sevk ve Randevu 
 

Sevk 
 
Sevk demek: Kişiyi, yardım veya tedavi alması için doğru yere yönlendirmek veya göndermektir. 
 
Tekerlekli sandalye kullanıcılarının bir yere sevk edilmesi birkaç şekilde olabilir. Bunlara örnek: 

o Bu hizmeti veren yerleri duyarlar ve kendileri giderler; 

o Yerel bir hastane, sağlık ocağı, rehabilitasyon merkezi, engelliler derneği veya diğer tekerlekli 
sandalye kullanıcıları tarafından sevk edilebilir. 

 
Tekerlekli sandalye hizmeti veren merkezler, sevk edilen tekerlekli sandalye kullanıcılarının 
sayılarının artması için sevk kaynaklarını, var olduklarına dair bilinçlendirmeleri gerekir. 
 
Sevk kaynakları, kullanacağı basit içerikli bir sevk formu ile tekerlekli sandalye hizmeti veren 
merkezlerin, tekerlekli sandalye kullanıcısı hakkında bilgi edinmesini sağlar. Her merkezin, sevk 
formunu kullanışlı bulup bulmayacağı ve formun ne gibi bilgiler içermesi gerektiğine kendileri karar 
vermelidir.  
 
Örnek bir sevk formu bir sonraki sayfada verilmiştir.  

Randevu 
 
Tekerlekli sandalye kullanıcısı bir merkeze sevk edildiği zaman, personel ile görüşüp bir 
değerlendirme yapılması gerekir. Şayet sevk edildiği gün değerlendirme yapılamıyorsa, o zaman 
bir randevu verilmelidir. Randevu, tekerlekli sandalye kullanıcısının merkeze gelmesi veya merkez 
personelinin tekerlekli sandalye kullanıcısını evinde ziyaret etmesi ile gerçekleşebilir. 
 
Randevu sistemi, tekerlekli sandalye hizmeti veren merkezlerin, zamanlarını verimli bir şekilde 
kullanmalarına yararlı olur. Ayrıca tekerlekli sandalye kullanıcıları da boş yere bekleyerek vakitlerini 
harcamazlar. 
 
Tekerlekli sandalye kullanıcılarına nasıl randevu verildiği onlara gönderilecek iletinin en kolay nasıl 
ulaştırılabileceği ile alakalıdır. Randevu bilgileri posta, telefon veya sevk edildiği yer aracılığı ile 
iletilebilir. 
 
Bazen tekerlekli sandalye kullanıcıları, randevu almadan merkeze ziyarette bulunabilirler. Bu gibi 
durumlarda onlara geldikleri gün hizmet vermek gerekir. Özelliklede uzun yoldan gelmişler ise. 
 

Sevk etme ve randevu vermede izlenecek yollar 
o Her bir tekerlekli sandalye kullanıcısı için, bilgilerini içeren bir dosya hazırlayın. 
o Sevk kaynaklarını, tekerlekli sandalye hizmeti veren merkezler ve nasıl sevk edileceği 

hakkında eğitin. 
o Sevk kaynakları ile sevk formunuzu paylaşın. 
o Tekerlekli sandalye hizmeti veren merkezler, kullanıcılarından hangilerine önce bakacaklarını 

doğru bir sıraya koymalıdırlar. Örneğin çocukların ve basınç yarası olan kişilerin ihtiyaçlarının 
önce karşılanmasına özen gösterin. 

 
 



 

 Tekerlekli Sandalye Sevk Formu 
 

 
Lütfen sevk formunu doldurun ve şu adrese postalayın: 
Tekerlekli Sandalye Hizmetlerinin Adı ve Adresi: 
 
 
 

Sevk eden kişinin adı:  

Çalıştığınız kurumun adı:  

Sevk eden kişinin irtibat detayları (sizinle irtibata geçmenin en uygun yolu): 

 

 

Tekerlekli sandalye 
kullanıcısının adı: 

 Doğum 
tarihi: 

 

Ebeveyn / bakıcının adı:  

Adres:  

 

Tekerlekli sandalye kullanıcısı ile nasıl bağlantı 
kurulabilir? 

 

Posta  Kendi Telefonu  Arkadaş /Komşunun telefonu  

Eğer telefon ile bağlantı kurulacak ise telefon 
numarası: 

 

Tekerlekli sandalye kullanıcısının engeli 
nedir?(eğer biliniyor ise): 

 

Sevkin sebebi: 
 Tekerlekli sandalyesi yok 
 Bozulmuş tekerlekli sandalyesi var 
 İhtiyaçlarını karşılamayan bir tekerlekli sandalyesi var 

 
 
 
 

Tekerlekli sandalye kullanıcısı ile ilgili önemli olan ve tekerlekli sandalye hizmetinin bilmesi gerektiğini 
düşündüğünüz bilgi varsa lütfen ekleyiniz: 

 

 

 

Tekerlekli sandalye kullanıcısı ile tekerlekli 
sandalye hizmetine sevk edilme konusunda 
anlaşmaya varıldı mı? 

 
Evet  Hayır  

Sevk eden kişinin imzası:  

Tarih:  
 
 
 

Sevk formunda tekerlekli 
sandalye hizmeti veren 
merkezin telefon ve 
adresi dahil olmak üzere 
bütün iletişim bilgileri 
açık olarak belirtilmelidir.  

Tekerlekli sandalye kullanıcısını sevk eden 
kişi, tekerlekli sandalye hizmeti veren 
merkezin ne gibi bir hizmet verdiğini 
kullanıcıya anlatmalı, kullanıcı da sevk 
edilmek ile ilgili hem fikir olması gerekir. 

Bu sevk formunda, 
merkez, tekerlekli 
sandalye merkezi, 
randevu vermek için 
kullanıcı ile iletişime 
geçer. Randevu vermek 
her zaman mümkün 
olmayabilir, bu durumda 
merkez randevusuz 
gelenleri de kabul etmek 
durumundadır. 



 

2. Adım: Değerlendirme 

Kimlerin tekerlekli sandalyeye ihtiyacı vardır? 
 
Kişiler tekerlekli sandalye hizmeti veren merkezlere gittikleri zaman, o kişilerin gerçekten tekerlekli 
sandalyeye ihtiyaçları olup olmadığı değerlendirilmelidir. Genelde tekerlekli sandalyeye ihtiyaç 
duyan kişiler: 

o Yürüyemeyenler; 

o Zorlukla ve sadece kısa mesafeleri yürüyebilen kişiler. 

Neden bir değerlendirmeye ihtiyaç vardır? 
Tekerlekli sandalye değerlendirme formu, yardımcı olabilecek bilgileri toplamaya yarar: 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısı için en uygun tekerlekli sandalyeyi seçmemizi sağlar; 
o Kullanıcıya en uygun tekerlekli sandalye parçalarını seçmeye yardımcı olur; 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısının veya aile bireylerinin tekerlekli sandalyeden azami olarak 

nasıl faydalanabilecekleri konusunda almaları gereken eğitimin hangisi olduğunu anlamayı 
sağlar. 

 
 

Değerlendirme nerede yapılmalıdır? 

Değerlendirmeler her zaman 
temiz ve sessiz bir yerde 
yapılmalıdır. 
Burası, tekerlekli sandalye 
hizmeti veren bir merkez, 
sağlık ocağı veya kullanıcının 
kendi evi olabilir. 
Eğer kullanıcının basınç yarası 
olup olmadığı kontrol 
edilecekse, bu işlem özel bir 
yerde yapılmalıdır. 
Tekerlekli sandalye 
kullanıcısının, yaşına, 
cinsiyetine, dinine, 
sosyoekonomik statüsüne 
saygı duyun ve gerektiği 
şekilde davranın. 

 

 

Değerlendirmenin iki aşaması: 
o Değerlendirme görüşmesi; 
o Fiziksel değerlendirme. 

1. Değerlendirme görüşmesi 
Tekerlekli sandalye kullanıcısı hakkında bilgi almanın en iyi yolu, soru sormaktır. Tekerlekli 
sandalye değerlendirme formu, doğru değerlendirme yapabilmek için, tekerlekli sandalye hizmeti 
veren personelin, kullanıcı hakkında bilmesi gereken en önemli soruları sormaktadır. 
 



 

 
Dört farklı soru başlıkları vardır. Bunlar: 

o Tekerlekli sandalye kullanıcısı hakkında bilgi; 

o Fiziksel durum; 

o Hayat tarzı ve çevresel durumu; 

o Mevcut olan tekerlekli sandalyesi. 

Tekerlekli sandalye kullanıcısı hakkında bilgi: 
 

Adı:  Numarası:  

Yaşı:  
Erkek  Kadın  

Telefon numarası:  Adres:  

 

Hedefler:  

 
Yukarıda belirtilen sorular, ileriye dönük olarak tekerlekli sandalye kullanıcısı ile iletişim kurabilmek 
için önemlidir. Ayrıca bu sorular, tekerlekli sandalye hizmeti veren merkez için istatistikî bilgiler 
içermektedir. “Hedefler” bölümüne kişinin neden tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyduğunu ve 
tekerlekli sandalye sayesinde neler yapabileceğini yazın. 
 

Soru sorarken bunları unutmayın: 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısına bu soruları sormanın önemini açıklayın; 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısı, küçük bir çocuk, sorularınızı anlamayan veya cevaplayamayan 

birisi olmadığı müddetçe, her zaman kullanıcının kendisini (bakıcısı / aile bireyi değil) muhatap 
olarak alın; 

o İyi iletişim becerileri kullanın; 
o Size verilen bilgiler, formda yazıldığı sırada olmayabilir, o yüzden bilgileri doğru yere 

kaydedebilmek için formla iyice aşina olun. 

Fiziksel durum: 
Bu bölümdeki sorular çok önemlidir. Kişinin sağlık durumunu ne tip bir tekerlekli sandalye seçilmesi 
gerektiğini gösterir.  Bazı örnekler aşağıda belirtilmiştir. 
 
Fiziksel durum 
Beyin felci (serebral palsi)  Çocuk felci (polyo)  Omurilik zedelenmesi  Felç (inme)  
Zayıf, güçsüz  Spazmlar ya da kontrolsüz hareketler  
Ampütasyon: Sağ diz üstü  Sağ diz altı  Sol diz üstü  Sol diz altı 
Mesane problemi  Bağırsak problemi  
Eğer tekerlekli sandalye kullanıcısının mesane ya da bağırsak problemleri varsa ilgilenilmiş mi? 
Evet  Hayır  
Diğerleri:______________________________________________________________ 



 

 
 
Değişik sağlık şartları ne tip bir tekerlekli sandalye kullanılması gerektiğini etkiler: 
 

 Bilmeniz gerekenler Sakın unutmayın 

Beyin Felci 

 

Beyin felci kişileri değişik şekillerde 
etkiler. 

Beyin felci geçirmiş, fakat dik 
oturabilen kişiler için bilinmesi 
gereken en önemli nokta, uzun süre 
dik oturmak onları yorar ve bu 
durum yaptıkları şeyleri yapmalarını 
daha zor hale getirir. 

İyi bir destek sağlamak çok 
önemlidir. 

Beyin felci geçirmiş kişiler, 
tekerlekli sandalye üzerinde 
fazladan duruş desteğine 
ihtiyaç duyabilirler. Bunu etkili 
bir şekilde yerine getirebilmek 
için orta seviye eğitim 
gerekmektedir. 

Çocuk Felci 

 

Çocuk felci geçirmiş kişilerin 
vücudunda güçsüzlük olabilir. Çocuk 
felci, kolları, bacakları ve gövdeyi 
etkiler. Bunların içinde en sık 
etkilenen vücut kısmı, bacaklardır. 

Kaslar ve kemikler incelir, vücudun 
uzuvları yavaş büyüdüğünden 
normalden kısa kalır. 

Gövde etkilendiği zamanlar da ise 
gövde daha kısa görünür. 

Çocuk felci geçirmiş kişilerin 
hissetme duyularını 
kaybetmediklerinden, rahat 
etmek için yastığa ihtiyaç 
duyarlar. 

Yüksekçe bir yastık, daha 
rahat bir itme pozisyonu 
sağlamaya yardımcı olur. 

Omurilik zedelenmesi 

 

Omurilik zedelenmesi geçirmiş 
kişilerde, basınç yarası oluşma riski 
ihtimali daha fazladır. 

Bunun sebebi, omurilik zedelenmesi 
geçirmiş kişiler zedelenmenin 
olduğu seviyeden aşağısını 
hissedememeleridir.  

Her zaman basınç rahatlatma 
yastığı kullanmaları 
gerekmektedir. 

Felç (inme) 

 

Felç geçirmiş olan kişilerin genelde 
vücutlarının tek tarafı felçlidir. Bu da 
kişinin tekerlekli sandalyeden felçli 
taraflarına düşme riskini arttırır. 
 
Felçli kişilerin, felçli taraflarını 
hissetmemeleri normaldir. 
 
Felçli kişiler, tekerlekli 
sandalyelerinden kalkıp, oturma 
hareketini dikilerek yapabilirler. 

İyi destek çok önemlidir. 
Kişinin ne kadar 
hissedebildiğini kontrol edin, 
basınç rahatlatma yastığına 
ihtiyaç duyabilirler. 
Felçli kişilerin, ayaklıkları 
kenarlara katlanabilen bir 
tekerlekli sandalye tercih 
edebilirler. Bu sayede dikilerek 
transfer yapabilirler. 

 



 

Ampütasyon 

 

Çift bacağını da kaybetmiş kişilerde, 
bacak ağırlıkları olmadığından, 
tekerlekli sandalyeleri geriye doğru 
düşebilir. 
 

Ampütasyonu olan kişilerin, ilk 
defa tekerlekli sandalyeyi 
denediklerinde dikkatli 
olunmalıdır. 
 
Tekerlekli sandalyenin 
dengesini kontrol edin. Ekstra 
destek sağlaması açısından 
arka tekerleğin geriye doğru 
gidebilmesi gerekir. 
 

Zayıf, güçsüz Yaşlılar, farklı sebeplerden dolayı 
tekerlekli sandalyeye ihtiyaç 
duyarlar. Genelde yürüme zorluğu 
çektikleri için olur.  Tekerlekli 
sandalye, onların hayatlarını 
kolaylaştırır, aileleri ile beraber 
olmalarını ve topluma karışmalarını 
sağlar. 

Yaşlılar ayağa kalkarak transfer 
yapabilir ve genelde yanlara 
katlanabilen ayaklıklı sandalyeleri 
tercih ederler. 

Yaşlılara her zaman iyi destekli 
ve konforlu bir tekerlekli 
sandalye verilmelidir. Bu 
sayede düzgün oturabilirler e 
dik duruşlarını muhafaza 
edebilirler. 

Yanlara açılıp katlanabilen 
ayaklıklar en iyi seçim olur. 

 
 

Spazmlar ve kontrolsüz 
hareketler 

Bazı insanlarda spazm veya 
kontrolsüz hareket problemleri 
olabilir. 

Bu tip kişiler, kendi vücut 
ağırlıklarını geriye doğru verebilir ve 
tekerlekli sandalyenin devrilmesine 
sebep olabilirler. 

Kontrolsüz hareketler, ayağın 
ayaklıklardan aniden kalkmasına 
sebebiyet verebilir, bu da 
sandalyenin yürütülmesi esnasında 
tehlikeli olabilir. 

Güvenli arka tekerlek 
pozisyonu ya da çok sağlam 
bir tekerlekli sandalye 
seçilmelidir. 

Ayağı yerinde tutmak için 
kemer kullanmak gerekebilir. 

Not: Eğer emniyet bandı 
kullanılacaksa, bunların 
yapışkan bantlı (cırt cırtlı) 
olmasına özen gösterin. 
Kullanıcının tekerlekli 
sandalyeden düşmesi 
durumunda, kişiyi rahat 
kurtarabilmek için gereklidir. 

Mesane ve bağırsak 
problemleri 

 

 

Bazı kişiler mesane e bağırsaklarını 
kontrol edemeyebilirler. 

Bu problem doğru malzemelerin 
kullanılması, ilaç tedavisi ve mesane 
/ bağırsak eğitimi ile giderilebilir. 

Mesane ve bağırsak problemi olan 
kişilerin kirli veya ıslak bir yastığa 
oturmaması gerekir. Bu durum 
derinin parçalanmasına sebebiyet 
verir. Dışkıda bulunan bazı 
mikroplar, önceden oluşmuş basınç 
yaralarının hızla enfeksiyon 
kapmasına neden olur. 

Bölgenizde bulunan, bu konuda 
ihtisas yapmış doktor e 
hemşireleri bulun. İhtiyacınız 
olduğu durumlarında bu kişilerden 
yardım alabilirsiniz. 

Su geçirmez kılıfı olan bir yastık 
sağlayın. 

Tekerlekli sandalye kullanıcısına 
yastığı nasıl yıkayıp, kurutacağını 
öğretin. 

Yastık yıkandığında, kullanıcının 
günlük aktivitelerine devam 
edebilmesi için ikinci bir yastığa 
ihtiyaç vardır. 



 

 

Hayat tarzı ve çevresel durum: 
Burada sorulan sorular, tekerlekli sandalye kullanıcısının nerede yaşadığını, e sandalye 
üzerindeyken neler yaptığını öğrenebilirsiniz. 
 

Hayat tarzı ve çevresel durum 
Tekerlekli sandalye kullanıcısının bu sandalyeyi nerelerde kullanacağını tanımlayın: 
______________________________________________________________________________ 
Günlük kat edilen yol: 1 km’ye kadar  1 – 5 km  5 km’den fazla  
Günlük tekerlekli sandalye kullanımı nedir? 1 saatten az  1-3  3-5  5-8  8 saatten fazla  
Tekerlekli sandalye kullanıcısı sandalyede oturmuyor iken nerede oturuyor ya da uzanıyor ve nasıl 
bir yüzeyde oturuyor ve duruşu nasıl? 
______________________________________________________________________________ 
Transfer:    Kendi kendine  Yardım ile  Ayakta  Ayakta değil  Kaldırılarak  
Diğer  
Tuvalet cinsi (eğer tuvalete transfer yapılıyorsa ): Alaturka  Alafranga  Uyarlanmış  
Tekerlekli sandalye kullanıcısı sıklıkla toplu / özel taşıma araçlarını kullanıyor mu? 
 Evet  Hayır  
Cevap evet ise, ne cins bir: Araba  Taksi  Otobüs  Diğer___________________ 
 
Mevcut tekerlekli sandalye: 
Burada belirtilen sorular, kişinin mevcut tekerlekli sandalyesinin kendisine uygun olup olmadığını 
anlamaya yardımcı olur.  
 
Mevcut tekerlekli sandalye (eğer şahsın zaten tekerlekli sandalyesi var ise) 
Tekerlekli sandalye kullanıcının ihtiyaçlarını karşılıyor mu?   Evet  Hayır  
Tekerlekli sandalye kullanıcının çevresel şartlarına uygun mu?  Evet  Hayır  
Tekerlekli sandalye şahıs için yerinde ve uygun mu ve duruşu için destek sağlıyor mu? 
 Evet  Hayır  
Tekerlekli sandalye sağlam ve güvenli mi? (Minder olup olmadığını göz önünde bulundurun) 
 Evet  Hayır  
Minder uygun basınç rahatlatması sağlıyor mu? (eğer şahıs basınç yarası riski taşıyorsa) 
 Evet  Hayır  
Yorumlar: _____________________________________________________________________ 
Soruların hepsinin cevabı evet ise kullanıcının yeni bir sandalyeye ihtiyacı olmayabilir. Eğer bu sorulardan 
bazılarının cevabı hayır ise kullanıcının yeni bir sandalyeye ya da mindere ihtiyacı vardır; ya da mevcut 
sandalyenin ya da minderin tamire ya da modifikasyona ihtiyacı vardır. 

 

2. Fiziksel Değerlendirme 
 
Üç farklı soru başlıkları vardır. Bunlar: 

o görünüş, basınç yarası tarihçesi ve oluşma riski; 

o itme metodu; 

o ölçü alma. 



 

Görünüş, basınç yarası tarihçesi ve oluşma riski 
 
/// = hissetmiyor    O = önceki basınç yarası 
 = mevcut basınç yarası 

 

Normal hissedebiliyor mu? Evet  Hayır  

Önceden basınç yarası 
var mıydı? Evet  Hayır  

Halen basınç yarası var 
mı? Evet  Hayır  

Evet ise, açık bir yara mı 
(evre 1 – 4)? Evet  Hayır  

Süresi ve sebebi: _________________________ 
_________________________________________ 

Bu kişi basınç yarası riski* taşıyor mu? *Bir şahıs hissedemiyor ise ya da 3 ve 
daha fazla risk faktörü taşıyorsa risk altındadır. Risk faktörleri: hareket 
edilememesi, ıslaklık, kötü duruş, önceki / hali hazırdaki basınç yarası, kötü 
beslenme, yaşlanma, normal kilonun altında ya da üstünde olmak. 

Evet  Hayır  

Vücut diyagramında işaretleyin: 

o Tekerlekli sandalye kullanıcısının hissedemediği kısımlara //// işaretini koyun. 

o Tekerlekli sandalye kullanıcısının daha önce basınç yarası oluşmuş yerlerine O işareti koyun. 

o Tekerlekli sandalye kullanıcısının mevcut yarası var ise  işareti koyun. 

 
 
Eğer tekerlekli sandalye kullanıcısı basınç yarası olduğunu söylerse mutlaka size göstermesini 
isteyin. Bu işlemi özel bir yerde yapmaya özen gösterin. 
 
Eğer tekerlekli sandalye kullanıcısının hissetme ile ilgili problemi varsa veya başka risk faktörleri 
taşıyorsa basınç yarası geliştirme riski vardır. 
 
Bu riskler: 

2 Kişi hissedemez ise (his kaybı); 

3 Kişi hareket edemiyorsa; 

4 Terden, sudan ya da mesane problemlerinden dolayı oluşan nem; 

5 Kötü duruş; 

6 Önceden oluşmuş veya mevcut basınç yarası; 

7 Kötü beslenme ve yeterli su içmeme; 

8 Yaşlanma; 

9  Kilo (kilonun normalin altında veya üstünde olması). 

 

Hatırlatma: Basınç yarası oluşma riski bulunan her tekerlekli sandalye kullanıcısının, basınç 
rahatlatma minderine ve basınç yarasının oluşmasını önleme eğitimine ihtiyacı vardır. 

 

İtme metodu 
 
İtme metodu 
Tekerlekli sandalye kullanıcısı sandalyesini nasıl itecek?  İki kolla  Sol kolla  Sağ kolla  
İki bacağıyla  Sol bacakla  Sağ bacakla  Bir yardımcı aracılığı ile  



 

Yorum: _____________________________________________________________________ 
 
Tekerlekli sandalye kullanıcısının nasıl bir tekerlekli sandalyede oturması gerektiğini, e sandalyenin 
nasıl ayarlanması gerektiğini saptamak için, kullanıcının nasıl ittiğini bilmek gerekir. (Bkz. A.6. 
bölüm Uygun Tekerlekli Sandalye Seçimi, ``Tekerlekli sandalyeyi İtmek``). 

Ölçümler 
Tekerlekli sandalye kullanıcısına en uygun tekerlekli sandalyeyi bulabilmek için dört ölçü gereklidir. 
Her bir ölçü tekerlekli sandalye ile alakalıdır. 
 
 Vücut Ölçümü Ölçümler (mm) Vücut ölçülerini ideal tekerlekli sandalye 

ölçülerine çevirin 
Tekerlekli sandalye 
ölçüleri 

A Basen genişliği  Basen genişliği = koltuk genişliği  

B Koltuk 
değişikliği 

Sol  B koltuk derinliği 30–50 mm’den daha 
küçük ise. 
(Eğer uzunluk farklı ise daha kısa 
olanını kullanın) 

 

Sağ  

C Baldır 
uzunluğu 

Sol 
 

 = koltuk minderinin üstünden * ayaklık 
yüksekliğine kadar Ya da 
= koltuk minderinin üstünden * yere 
kadar ayakla itmek için 

 

Sağ   

D Göğüs kafesinin alt 
kısmı 

 = koltuk minderinin üstünden * arkalığın 
üstüne kadar (D ya da E’yi ölçün – 
kullanıcının ihtiyaçlarına bağlı olarak) 

 

E Kürek kemiğinin alt 
kısmı 

  

*Kullanıcının kullanacağı minderin yüksekliğini ölçün. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ölçüm Aletleri 
o Sağdaki resimdeki gibi bir metal şerit metre. 

o Kıskaçlı dosyalar/kitaplar, ölçü almakta yardımcı olabilir. 
(bkz. nasıl ölçü alınır). 

o Ölçmek için uzun bir kumpas da kullanılabilir. 

o Belli ölçülerde tahta bloklar, tekerlekli sandalye kullanıcısının 
ayağına destek sağlamak için kullanılabilir. 

 

 
  



 

Vücut ölçüleri nasıl alınır? 
 

 

Tekerlekli sandalye kullanıcısından oturabildiği kadar dik oturmasını 
isteyin. 
Tekerlekli sandalye kullanıcısının ayaklarını yere basmasını isteyin, 
yere değmiyorsa, tahta bir blok ile ayakların altına destek koyup, 
kullanıcının basmasını sağlayın. 
Bütün ölçümleri yaparken, çelik metre düz tutulmalı, tekerlekli sandalye 
kullanıcısı ise dik oturmalıdır.  Tekerlekli sandalye kullanıcısının her iki 
yanına, bir dosya/kitap koymak, doğru ölçü almanıza yardımcı olur. 
Gerekirse eğilip, doğru açı ile şerit metreyi gördüğünüzden emin olun. 

 

 
 

 
A o Ölçü almadan önce, tekerlekli sandalye kullanıcısının ceplerinin boş olduğundan emin 

olun. 
o Kalçaları ve baldırların en geniş kısmını ölçün. 
o Tekerlekli sandalye kuklacısının her iki yanına dosya/kitap koyarak hatasız ölçü 

alabilirsiniz. 

B o Tekerlekli sandalye kullanıcısının sırt tarafına dosya/kitap koyarak hatasız ölçü 
alabilirsiniz. 

o Kalçanın arka kısmından, diz arkasına kadar düz olarak ölçün. 
o Her zaman her iki bacağı da ölçün. Bacak uzunlukları arasında fark varsa, tekerlekli 

sandalye kullanıcısının, kalçası düz olarak oturduğundan emin olun. Eğer halen bir fark 
varsa, tekerlekli sandalyeyi kısa bacağa göre ayarlayın. 

C o Diz arkasından, ayak topuğuna kadar olan mesafeyi ölçün. 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısının mümkünse dizlerinin 90 derece durduğuna emin olun.  
o Her zaman her iki bacağı da ölçün. 
o Eğer varsa tekerlekli sandalye kullanıcısı her gün kullandığı ayakkabıyı giymelidir. 

 

D o Koltuğu göğüs kafesinin altına kadar ölçün. 
o Göğüs kafesinin alt kısmını bulmak için, elleri kalçanın her iki yanına koyun. Yavaşça 

elleri içeri doğru sıkıştırın ve elleri yukarı doğru kaydırın. Göğüs kafesinin alt kısmı, belin 
hemen üstünde kalan kısımdır. 

E o Koltuktan, kürek kemiğinin altına kadar olan kısmı dik bir çizgi halinde ölçün. 
o Kürek kemiğinin altını bulabilmek için kullanıcıya, omuzlarını yukarı kaldırmasını isteyin. 

 
Daha fazla bilgi için, tekerlekli sandalye için doğru ayarlar, 6. adım Uygunluk kısmına bakınız. 

 
  

 
-A- 



 

3. Adım: Reçete (seçim) 

Reçete (seçim) nedir? 
 
Reçete (seçim), tekerlekli sandalye kullanıcısının ihtiyaçları ile uygun tekerlekli sandalyeyi 
eşleştirmek anlamına gelir. 
 
Reçete (seçim) her zaman tekerlekli sandalye kullanıcısı ve uygun olan durumlarda aile bireyi veya 
bakıcı ile karar verilmelidir. 
 
Reçete (seçim) aşağıdakileri kapsar: 

 Doğru tekerlekli sandalyeyi, minderi ve sandalye parçalarını seçmek; 
 Doğru tekerlekli sandalye ve minder boyunu seçme; 
 Tekerlekli sandalye kullanıcısı ile beraber tekerlekli sandalyesinin ve minderin bakımını 

nasıl yapacağının ve hangi eğitimi alacağının kararlaştırmalıdır. 
 

Yerel olarak bulunabilen tekerlekli sandalyeler ve minderler 
 
Doğru boyutta tekerlekli sandalye seçmek çok önemlidir. Doğru boyuttaki tekerlekli sandalye, daha 
rahattır, dik oturmak için gerekli desteği sağlar, kullanıcı için kullanımı kolaydır. 
Daha fazla bilgi için, tekerlekli sandalye için doğru ayarlar, 6. adım Uygunluk kısmına bakınız. 
 
o İskelet; örneğin, tekerlek aks mesafesi kısa ya da uzun olabilir; iskelet uzunluğu, katlanabilir 

veya sabit sandalye. 
o Özellikleri; koltuk tipi, ayaklıklar, kolçaklar, ön tekerlekler, arka tekerlekler. 
o Tekerlekli sandalye boyutu: Tekerlekli sandalyenin boyutu, koltuğun eni ya da boyu ile ölçülür. 

Koltuğun yerden olan mesafesini önceden bilmek de bu ölçümde yardımcı olur. 
o Ayar seçenekleri: Tekerlekli sandalyenin hangi kısımları ayarlanabilir, ayarlanabilme aralığı 

nedir?  Genelde ayarlar bir ya da iki aşamalı olabilir. Mesela birçok tekerlekli sandalyenin 
ayaklıkları değişik yüksekliklerde ayarlanabilir. Ayarlar en düşükten en büyüğüne kadar 
yapılabilir. 

o Yastık: Ne tip bir yastık kullanılmıştır: Tekerlekli sandalye ile beraber mi gelmiştir yoksa ayrı 
olarak mı alınmıştır? 

 
Bazı tekerlekli sandalye hizmeti veren yerler, aynı zamanda aşağıdakileri de sağlarlar: 

a. Ürünün özelliklerini anlatan broşür 
b. Tekerlekli sandalyenin teknik bilgileri 
 

Tekerlekli sandalye ölçüleri, özellikleri ve varsa ek parçaları, liste olarak sunulmaktadır. 
Reçete ettiğiniz tekerlekli sandalyenin her zaman yukarıda belirtilen bilgilerinin size verildiğine emin 
olun. Bu bilgileri okuyun ve tekerlekli sandalye hakkında bilgilenin.  Eğer bu bilgiler size verilmemiş 
ise mutlaka üreticiden isteyin. 
  



 

Reçete (seçim) yazılması 
 

Reçete her zaman yazılarak verilmelidir. Aşağıda tekerlekli sandalye reçete formunun bir örneği 
ardır. Bu forma, elinizde bulunan tekerlekli sandalye ve yastık cinslerini, boyutlarını ekleyerek 
kendinize göre adapte edin. 

Tekerlekli Sandalye Reçete Formu 

1. Tekerlekli Sandalye kullanıcı bilgileri 
 

Tekerlekli sandalye 
kullanıcısının adı: 

 Numara:  

Değerlendirmenin 
yapıldığı tarih: 

 Uygunluk 
ölçümünün 
yapıldığı tarih: 

 

Değerlendirmeyi 
yapan kişinin adı: 

 

 

2. Tekerlekli sandalyenin cinsi ve boyutunun seçimi 
 

Tekerlekli sandalyenin cinsinin ve boyutunun seçilmesi: 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısıyla görüşünüz, tartışınız; 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısının en önemli ihtiyaçlarının düşününüz; 
o Kontrol edilecek hususlar: tekerlekli sandalye iskeleti, ön e arka tekerlekler, ayaklıklar, 

kolçaklar, koltuk arkalığının yüksekliği, (ya da ayarlanabilirliği), arka tekerleklerin pozisyonu, 
destek ve rahatlık. 

 
Minderin cinsi Boyut 
   
   
   
   
   

 

3. Minderin cinsinin seçimi 
 

Minderin cinsi Boyut 
Örn. Köpük basınç rahatlatma minderi   
Örn. Yassı köpük minderi   
   

4. Anlaşma sağlandı 
 

Kullanıcının imzası:  

Değerlendirmeyi yapan kişinin imzası:  

Yöneticinin imzası:  

Hizmetinizde ne tip tekerlekli 
sandalyeler olduğunu yazın. 

Hizmetinizde bulunan değişik
tekerlekli sandalyeleri yazın.

Hizmetinizde bulunan minder tipleri 
ve boyutlarını yazın. 



 

 
 
 

4. Adım: Finansman ve sipariş verme 

Finansman 
Tekerlekli sandalye kullanılması önerildiğinde, tavsiye edilen tekerlekli sandalyenin ortalama ücreti 
tahmin edilmelidir. Tekerlekli sandalyenin kimin finanse edeceği öğrenilmelidir. Sandalye, kendi 
ceplerinden, özel bir kuruluştan, devlete ait bir kurumdan, sigortadan yapılan bir ödeme ya da bir 
hayır kurumumu tarafından finanse edilebilir. Gelişmekte olan dünyamızda, tekerlekli sandalyeye 
ihtiyacı olan fakat almakta zorlanan oldukça çok kişi olabilir. Tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan 
herkesin, her şeye rağmen maddi güçleri olsa da veya olmasa da tekerlekli sandalyesi olmalıdır. 
Finansal yardıma ihtiyacı olan kişilerin, tekerlekli sandalye almaları için bir kaynağa ihtiyacı vardır. 
Tekerlekli sandalye sevisi veren kurumların, tekerlekli sandalye siparişi vermeden önce, gerekli 
finansman kaynağını tanımlaması gerekir. 
 
Bu sorumluluk, klinik ve teknik personelden ziyade idari personel ya da program yöneticileri 
tarafından yerine getirilmelidir. 

Sipariş verme 
Tekerlekli sandalye kullanıcısı için en uygun tekerlekli sandalye seçildikten sonra, tekerlekli 
sandalye sipariş formu doldurulur, sandalye temin edilir veya stokta hazır yoksa sipariş edilir. 
 
Eğer tekerlekli sandalye hizmeti veren kurum, stokta tekerlekli sandalye bulunduruyor ise, tekerlekli 
sandalye reçete formunun kurumun yöneticisi tarafından onaylanması gerekir. Daha sonrasında, 
tekerlekli sandalye, sorumlu personel tarafından hazırlanmaya başlanır. 
 
Eğer tekerlekli sandalye hizmeti veren kurum, stokta tekerlekli sandalye bulundurmuyorsa, 
dışarıdan bir tedarikçiden sipariş verilir. 
 
Tekerlekli sandalye sipariş verme sistemi kurumdan kuruma değişkenlik gösterebilir. Aşağıdaki 
bölüme tekerlekli sandalye siparişi verirken hatırlamanız gereken noktaları yazın. 
 
Nasıl tekerlekli sandalye siparişi vereceğim: 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sipariş verirken izlenecek yollar 
o Stokta tekerlekli sandalye bulundurmak, kullanıcıların fazla beklememesini sağlar. 

o Gecikmeleri önlemek için, tekerlekli sandalye siparişleri mümkün olduğunca çabuk verilmelidir. 

o Tekerlekli sandalye kullanıcısının, sandalyesine ne zaman sahip olacağı ile ilgili bilgi 
verilmelidir. 



 

5.Adım: Ürün (tekerlekli sandalye) hazırlığı 
 

Ürün (tekerlekli sandalye) hazırlığı ne demektir? 
 
Ürün (tekerlekli sandalye) hazırlığına dâhil olanlar: 

o Tekerlekli sandalyeyi kullanıcının reçetesine (seçimine) uygun olarak hazırlamak; 

o Tekerlekli sandalyenin güvenli olduğuna ve bütün bölümlerinin düzgün çalıştığına emin olmak. 

 

Tekerlekli sandalyeyi hazırlamak 
 
Tekerlekli sandalyeyi aşağıdaki adımlara uygun şekilde hazırlayın: 
 

1. Tekerlekli sandalyenin minder en ve boy ölçülerinin reçeteye (seçim) uygun olduğundan 
emin olun. 

2. Minderin derinliğinin ve eninin koltuğa uyduğuna emin olun. 

3. Gereken yerlere ayar yapın: 

 Arkalık yüksekliği ve açısı; 

 Kolçak yüksekliği; 

 Arka tekerlek pozisyonu; 

 Fren pozisyonları; 

 Ayaklık yükseklikleri; 

 İtme tutamakları yüksekliği; 

 Diğer ayarlar. 

 

4. Tekerlekli sandalyenin güvenli ve hazır olduğunu kontrol edin. 

 
 

Ürün hazırlamada izlenecek yollar 
o Hazırlanan her tekerlekli sandalyeye kullanıcının ismi yazan bir etiket yapıştırın. 

o Tekerlekli sandalyeye yapılan her tür ayarın, konu ile ilgili eğitim almış birisi tarafından 
yapılması gerekir. Ayarlar tekerlekli sandalyenin dayanıklılığını ve fonksiyonunu etkiler. 

o Tekerlekli sandalyenin, kullanıcıya verilmeden önce güvenli olduğuna, bütün parçalarının 
düzgün çalıştığına emin olun. (Bkz. Bir sonraki sayfa) 

 

Tekerlekli sandalye uygunluk kontrol listesi 
 
Tekerlekli sandalyeyi aşağıdaki kontrol listesini uygulayarak, güvenli olduğuna ve bütün 
parçalarının çalıştığına emin olun. Kullanıcı sandalyeyi denemeden önce listeyi tamamlayın. 
  



 

Kontrol listesi: Tekerlekli sandalye güvenli ve kullanıma hazır mı? 
 
Tekerlekli sandalye Nasıl kontrol edeceksiniz? 

Keskin kenarlar yok  Tekerlekli sandalyeyi bütün olarak elleriniz ve gözleriniz ile 
kontrol edin. Parçalar çizilmemiş, zarar görmemiş  

Tekerlekli sandalye düz bir hat üzerinde 
yol alabiliyor 

 Tekerlekli sandalyeyi ileriye itin, ön tekerleklerin sürülebilir 
pozisyonda olduğuna emin olun. 

Ön tekerlekler  
Serbestçe dönebiliyor.  

Tekerlekli sandalyeyi arka tekerleklerin üstüne eğin, ön 
döner tekerlekleri çevirin. Tekerlek tutma çatalına değmeden 

dönüyor 
 

Cıvatalar sıkıştırılmış.  Kontrol edin. Sıkışmış ama fazla sıkı olmamalı. 

Ön tekerlekler  
Tekerlek tutma çatalı rahatça dönüyor.  Tekerlekli sandalyeyi bir yanına eğin, ön tekerlek yuvasının 

rahatça döndüğüne emin olun. 

Arka tekerlekler  
Rahatça dönebilir  Tekerlekli sandalyeyi bir yanına eğin, arka tekerleğini 

çevirin. Diğer tarafına da uygulayın. 

Aks cıvataları sıkıştırılmış.  Kontrol edin. Sıkışmış ama fazla sıkı olmamalı. 

Tekerlekler (eğer basınçlı hava ile 
çalışıyorsa) doğru şişirilmiş. 

 Tekerleklere parmağınız ile bastırın, tekerlek maksimum 
5mm kadar inmeli. 

İtme kasnakları sağlam.  Kontrol edin. 

Frenler  

Düzgün çalışıyor  Frenleri kapatın. Tekerlekli sandalyenin hareket etmediğine 
emin olun. 

Ayaklıklar  
Ayaklıklar güvenli bir şekilde takılmış  Kontrol edin. 

İskelet  
Katlanabilir tekerlekli sandalye kolayca 
açılıp kapanabiliyor. 

 
Tekerlekli sandalyeyi katlayın ve katlama mekanizmalarının 
düzgün çalıştığına emin olun. Katlanabilir arkalık – arkalık kolayca 

katlanıp açılıyor. 
 

Minder  
Minder kılıfın için doğru şekilde.  Genelde minder kılıfının fermuarlı kısmı, minderin arka 

altında bulunuyor. 

Minder tekerlekli sandalye üzerinde doğru 
duruyor. 

 Eğer minder konturlu ise, kalça kemikleri çukuru koltuğun 
arkasında olmalıdır. 

Minder kılıfı sıkı, fakat çok sıkı 
olmamalıdır. 

 
Minder kılıfı konturların üzerinden gergin olmamalıdır. 

Minder koltuğu tamamen kaplamalıdır.  Minderin altında koltuğun herhangi bir kısmının 
görünmediğine emin olun. Bu özellikle yekpare koltuklarda 
önemlidir. 

 
  



 

Minder yapımı 
 
Eğer köpüğünüz varsa, tekerlekli sandalye hizmeti veren personel, birkaç basit alet ile köpük 
basınç rahatlatma minderi yapabilir. 
 
Personelin, ne tip bir köpük kullanması gerektiğini ve birkaç önemli ölçüyü bilmesi gerekir. 
Eğitmenleriniz ile bulabileceğiniz köpük tiplerini, basınç rahatlatma minderi yapmak için hangisinin 
en uygun olduğunu tartışın. 
 
Aşağıdaki talimatlar, köpükten çift konturlu basit bir basınç rahatlatma minderi yapımını gösterir. 
Konturlar, kalça kemiği altındaki boşluk, ve önündeki yükseltidir. 

Minderin özellikleri ve ölçüleri 
 
Köpükten yapılan basit bir minderin temel özellikleri: 
 
Taban katman, sert bir köpükten yapılmalıdır 

 

 
Kalça kemiği çukuru 
o Kalça kemiği ve kuyruk sokumu altındaki 

basıncı rahatlatır. 
o Kalçanın yukarı doğru ve minderin 

arkasında kalmasını sağlar. 

Askı şeklinde koltuk tabanı 
o Askı şeklinde tekerlekli sandalyede 

koltuğunda kullanılan minderlerin 
tabanının her iki yanında eğimli bir kesim 
olmalı. 

o Bu kesim sayesinde minder, askı 
şeklindeki tekerlekli sandalyenin 
koltuğunun şeklini alır. Minderin üst kısmı 
sabit kalır. 

Üst katman, yumuşak, konforlu bir köpükten yapılmalıdır 

 

Konfor üst katman: 
o Sert tabanın üstünde konforu sağlar. 
 

 



 

Basınç rahatlatma minder tabanı nasıl yapılır? 
 
Aşağıdaki talimatlar 400 mm en x 400 mm derinlik x 50 mm yükseklik ölçülerinde bir minder 
yapmayı gösterir. Kalça kemiği oyuğu, 200 mm en x 200 mm derinlik x 35 mm yükseklikte olmalı. 
Bu minder, koltuk genişliği 400 mm olan bir kullanıcı için uygun olur. 
 
Ölçüleri, aşağıda belirtildiği gibi tekerlekli sandalyenin kullanıcısına göre adapte edin. 

1. Sert köpüğün kesilecek kısımlarını işaretleyin. 
o 400 mm x 400 mm x 50 mm ölçülerinde bir köpük ile kesin. 
o Kalça kemiği çukurunun ortası, minderin orta çizgisine denk gelmelidir. 
o Bu ölçüde minder için, kalça kemiği ölçüleri 200 mm x 200 mm x 35 mm olmalıdır. 
o Taban köpüğünün kesilecek kısımlarını koyu renk bir kalem ile çizin. 

 
 
 
 ölçüler mm’dir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kalça kemiği çukuru ölçüleri 
 

 

Tekerlekli sandalye kullanıcısına uydurmak 
için, minderin ölçülerini ve kalça kemiği 
oyuğunu, kullanıcının ölçülerine göre 
ayarlayın: 
o Kalça kemiği çukuru genişliği = Tekerlekli 

sandalye kullanıcısının koltuk genişliğinin 
yarısı ya da 200 mm (hangisi daha az ise) 
[a]; 

o Kalça kemiği çukuru derinliği (önden 
arkaya) = Tekerlekli sandalye 
kullanıcısının koltuk derinliğinin yarısı ya 
da 200 mm (hangisi daha az ise) [b]; 

o Kalça kemiği çukuru yüksekliği = 
Yetişkinler için 35 mm ve çocuklar için 20–
25 mm [c]. 

 
2. Kalça kemiği çukurunu kesin: El testeresi ya da uzun bir bıçak kullanın. Uzun ve 

yavaş hamleler ile kesmeye başlayın. 

 
 

 

 
o Önce arkasını, kalça kemiği çukurunun derinliğinde kesin. 

 
 

 
 
 
o Kalça kemiği çukurunu kesin. 

 
 

 

 

 

 
 

o Çukurun her iki yanını tekrar alt katmana yapıştırın. Yapışkan 
iyice kurumadan, iki köpük katmanını birbirine bastırın. 

 
3. Kalça kemiği çukurunun her iki yanını eğimli olarak kesin. 

c 

b 

a 



 

 

 
4. Askı şeklinde koltuk için: Köpük 
tabanının her iki yanını eğimli olarak 
kesin. 
o Resimdeki gibi işaretleyin ve kesin.  
o Bu kesim tipi, minderin tabanının, 

askı şeklinde koltuğu olan tekerlekli 
sandalyeye uymasını sağlar. 

5. Köpük katmanı, minderin üzerine yerleştirin 
o Üst ve alt katmanların her ikisi de minder kılıfına konulur. 
o İki katmanın birbirine yapıştırılması gerekmez. 
o Eğer üst katman, kirlenir veya eskir ise yıkanıp, kurulanır ya da yenilenebilir. 
o Kalça kemiği oyuğunu yükseltmek için, kılıfın içine bir katman daha konulabilir. 

Köpük basınç rahatlatma minderleri hakkında sıkça sorulan sorular: 
 
Minder kılıfı kumaşını nasıl seçersiniz? 
o Esneyebilen bir kumaş seçin. Eğer bulabiliyorsanız, su geçirmez olması çok iyi olur. Su 

geçirmez kumaş bulabiliyorsanız, çok kalın olmamasına dikkat edin. Aksi takdirde kırışıklıkları 
deride basınç yarası açılmasına sebebiyet verir. 

o Bazen seçenekler limitli olabilir. Nasıl bir kumaş seçeceğiniz elinizdeki seçeneklere bağlıdır.  
o Eğer kumaş seçiminden emin değilseniz, tekerlekli sandalye kullanıcısının birkaç çeşit 

denemesini önerin. 
o Tekerlekli sandalye hizmeti veren personel, değişik kumaşlar denendikçe, deneyimleri 

artacaktır. 
 
Bu minder, tüm tekerlekli sandalye kullanıcıları için uygun mudur? 
o Hayır; bu tip minder her tekerlekli sandalye kullanıcısı için uygun değildir. 
o Fakat bu minderin en önemli avantajlarından biri kolayca, adapte olabilmesidir. 
 
Minder ısıtıyor mu ya da terlemeye yol açıyor mu? 
o Köpük minderler ısınıp, terlemeye yol açabilir. 
o Diğer yandan, ısınmaya yol açmasına razı olunur ise, köpük çok kullanışlı bir materyaldir. 

 
Tekerlekli sandalye kullanıcılarının tümüne basınç rahatlatma minderi gerekli midir? 
o Hayır; her tekerlekli sandalye kullanıcısının basınç rahatlatma minderine ihtiyacı yoktur. 
o Eğitim sırasında öğrendiklerinizi temel alarak, basınç yarası oluşma risklerini dikkate alın. 
o Basınç rahatlatma amacı ile kullanılmasa bile, minder kullanıcının dik ve rahat oturabilmesi için 

kullanışlıdır. 
 

Minder ters kullanılırsa ne olur? 
o Minder bir işe yaramaz hatta basınç yarası oluşmasına da sebep olur. 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısı ve aile bireyleri, minderin kullanımı ve bakımı ile ilgili olarak 

bilinçlendirilmelidirler. 
o Minderin yönlerini belirlemek için "ön" ve "arka" ya da "üst" ve "alt" yazılabilir. 
 
 
 
 
 

15 mm 

15 mm 



 

Minder çocuklar için de kullanılabilir mi? 
o Evet, minder çocuklar içinde kullanılabilir. Ancak minderdeki kalça kemiği çukuru daha küçük 

olmalıdır. Çocuk minderi için, yukarıdaki ölçülere bakabilirsiniz. 
o Tekerlekli sandalye kullanan birçok çocuk fazladan duruş desteğine ihtiyaç duyabilir. Minder 

yeterli desteği sağlayamayabilir. 
 
 

Yastık uygunluğu 

 

Kalça kemiklerinin her zaman, kalça kemiği çukuru içine 
oturduğunu kontrol edin. 
Basınç rahatlatma minderinin uygunluğunu aşağıda belirtilen 
kriterlere göre her zaman kontrol ediniz: 
o Kalça kemiği altındaki basınç “güvenli” (Bkz. “Basınç 

Rahatlatma Minderi Uygunluk testi); ve 
o Kalça kemikleri çukurun içinde oturuyor ve kenarlara taşmamış 

veya çukurun dışında değil. 

 
 

 6.Adım: Uygunluk 
 

Uygunluk neleri kapsar? 
 
Uygunluk sırasında, tekerlekli sandalye kullanıcısı ve personel beraber aşağıdaki hususları kontrol 
ederler: 

o Tekerlekli sandalyenin boyutları doğru, gerekli bütün ayarları yapılmış, en elverişli uygunluk 
sağlanmış; 

o Tekerlekli sandalye ve minder, kullanıcının dik oturması için destek sağlıyor; 

o Eğer basınç rahatlatma minderi kullanılmış ise, gerçekten amacına hizmet ettiğine emin olma. 

 

Uygunlukta izlenecek yollar 
o Mümkünse değerlendirmeyi yapan personel ile uygunluğunu yapan personel aynı kişi olmalı. 

o Uygunluğu, hem tekerlekli sandalye sabit dururken, hem de kullanıcı ya da bir başkası 
yürütürken kontrol edilmelidir. 

o Uygunluğu aşağıdaki sıra ile yerine getirin: 

o Boyut ve ayarları kontrol edin; 

o Duruşu kontrol edin; 

o Basıncı kontrol edin; 

o Tekerlekli sandalye hareket halindeyken uygunluğu kontrol edin. 
o Her adımı hatırlamak için uygunluk kontrol listesini kullanın. 

 

 



 

 

Boyut ve ayarları kontrol edin 
 
Koltuk genişliği  

Doğru Ayar: Ayarı tam olmalıdır 

 

Nasıl kontrol edilir 
o Parmaklarınızı, tekerlekli sandalye kullanıcının kalçaları ile sandalyenin 

yan tarafları arasına sokun. Parmaklarınız sıkışmadan rahatça 
sığmalıdır. 

Tekerlekli sandalyenin yanlarının, kullanıcının kalçasına baskı 
yapmadığından emin olun. Bu husus, özellikle his kaybı olan, kalçalarına 
yapılan baskıyı hissedemeyen kullanıcılar için önemlidir. Yanlardan yapılan 
baskı basınç yarası oluşumuna sebebiyet verebilir.  

Koltuk derinliği 

Doğru Ayar:  Diz arkası ve minder arasında iki parmak boşluk (30 mm) 

 

Nasıl kontrol edilir 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısı dik oturuyor. 
o Elinizi minder ve dizin arkası arasına sokun. Her ikisi arasında 2 

parmak kalınlığında (30 mm) boşluk olmalıdır. Uzun bacaklı kullanıcılar 
için daha geniş bir boşluk olabilir. 60 mm’ye kadar genişlik uygundur.  

o Baldırın arkasına elinizi sokun. Koltuğa ya da mindere değmediğinden 
emin olun. 

o Her zaman her iki tarafı da kontrol edin. 

Doğru ayar, kalçaya gerekli destek verir. Bu sayede kalça kemikleri 
altındaki basınç azalır, yara olma ihtimali düşer. Eğer koltuk uzunluğu fazla 
ise, kullanıcı dik oturamaz. 
Sağ ve sol bacak arasında fark var ise, kısa olan bacak ölçüleri kullanılarak 
ayar yapılmalıdır. 

Ayaklık yüksekliği 

Doğru Ayar: Kalçalar minderin üzerinde ara olmadan desteklenmiş. Ayaklar, ayaklıkların 
üzerinde boşluk olmadan duruyor.  

 

Nasıl kontrol edilir 
o Elinizi kalça ile minder arasına sokun. Kalça boyunca, boşluk olmadan, 

eşit bir baskı olmalı. 
o Ayaklıklar üzerinde ayaklara bakın. Ayak, önden ve arkadan boşluksuz 

şekilde desteklenmelidir. 

Eğer kalça altında boşluk varsa, ayaklıklar yüksek demektir. Eğer 
ayakaltında boşluk varsa, ayaklıklar çok alçakta demektir. 

 
Arkalık yüksekliği 

Doğru Ayar: Doğru arkalık yüksekliği, tekerlekli sandalye kullanıcısına, omuzlarını 
kullanarak hareket etme özgürlüğünü tanır.  



 

Nasıl kontrol edilir 

o Tekerlekli sandalye kullanıcısına arkalığının rahat olup olmadığını sorun.  

o Gövdenin, kalçalar üzerinde dengede durup durmadığını gözlemleyin. 

o Tekerlekli sandalye kullanıcısı, arkalık onu engellemeden, sandalyeyi hareket ettirebiliyor mu? 

Arkalığın yüksekliği, kullanıcının ihtiyaçlarına bağlıdır. Kendi kendini itebilen tekerlekli sandalye 
kullanıcıların, omuzlarını rahatça kullanabilmeleri gerekir. Dik oturmakta zorlanan tekerlekli 
sandalye kullanıcılarının, omuriliklerine daha çok destek verebilmek için daha yüksek bir arkalığa 
ihtiyacı olabilir. 
Tekerlekli sandalye değerlendirme formunda iki adet arkalık yükseklik ölçüsü verilmiştir. (bkz. 
2.Adım: Değerlendirme bölümünde ”Ölçü Alma”). Değerlendirme sırasında, bazen tekerlekli 
sandalye kullanıcısının hangi ölçü ile rahat edeceği bilinemediğinden, her iki ölçüyü de alın. 

 

Tekerlekli sandalye kullanıcısının göğüs kafesinin altına kadar destek veren 
arkalık, ancak kullanıcı aşağıdaki şartlara uyuyorsa uygun desteği sağlar: 
o Kullanıcı zinde ve aktif ise; 
o Dengeli bir şekilde dik oturabiliyorsa; 
o Kendi kendini hareket edebilecek durumda ve bu özgürlüğe ihtiyaç 

duyuyorsa.  
 
Arkalık yüksekliği D (göğüs kafesinin altı) 

 

Tekerlekli sandalye kullanıcısının kürek kemiklerinin altına kadar destek veren 
arkalık, ancak kullanıcı aşağıdaki şartlara uyuyorsa uygun desteği sağlar: 
o Çabuk yoruluyorsa, örn. yaşlı, ya da ilerleyen bir hastalığı var ise; 
o Dik oturmakta zorlanıyorsa. 
Bu yükseklikteki bir arkalık, omuzlar çevresinde bir miktar hareket kabiliyetine 
izin verir, dolayısı ile kullanıcı kollarını kullanarak sandalyeyi hareket ettirebilir.  
 
Arkalık yüksekliği E (kürek kemiklerinin altı) 

Arka tekerlek pozisyonu – elle ile itebilmek için 

Doğru Ayar: Eller itme kasnaklarını tuttuğu zaman, kullanıcının dirsekleri dik açı olmalı. 

 

Nasıl kontrol edilir 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısının, itme kasnaklarını tepeden tutmasını 

isteyin. Dirsekler 90 derece açı ile bükülmüş olmalıdır. 
o Kullanıcı ile arka tekerleklerin doğru dengede durduğunu kontrol edin. 

(aktif için ileri, güvenli için geri). 

Eğer tekerlekli sandalye kullanıcısı, arka tekerleklerin güvenli (arkaya doğru) 
pozisyonda durmasını istiyorsa, kollar iyice geride demektir, bu da hareket için 
idealdir. Bu durumu tekerlekli sandalye kullanıcısı ile paylaşın. 
Eğer arka tekerleklere herhangi bir ayar yapılmış ise, frenler de ayarlanmalı ve 
tekrar kontrol edilmelidir. 

 
Koltuk yüksekliği – ayakla itmek için 

Doğru Ayar: o Tekerlekli sandalye kullanıcısının dik oturması ve leğen kemiğinin 
arkalıktan destek alması ile ayaklar yerde düz olarak durabilmelidir. 
 



 

 

Nasıl kontrol edilir 
Tekerlekli sandalye kullanıcısından, leğen kemiği, arkalığa iyice dayanmış 
şekilde oturmasını ve ayakları ile yere düz basmasını isteyin. Ayakları yere 
düz olarak basabiliyor mu diye kontrol edin. 

Eğer koltuk fazla yüksek ise, tekerlekli sandalye hizmet personeli 
aşağıdakileri deneyebilir: 
o Minderin yüksekliğini azaltmak; 
o Orijinal koltuktan daha alçak, yekpare bir koltuk koymak (Bu konuda 

teknik personelden destek alın). 
Tek ayağı ayaklık üzerinde ve diğer ayağı ile sandalyeyi hareket ettirebilen 
bir kullanıcının, ayaklık üzerindeki tarafında, kalça kemiğinin üzerine yapılan 
baskıyı kontrol edin. (bkz. Bölüm A. 7: Minderler, section “Basınç yarasını 
rahatlatmak için kullanılan minderler işe yarıyor mu”). 

 
Duruşu kontrol edin 
 

 

Tekerlekli sandalye kullanıcısının, sandalyede nasıl 
oturduğunu yandan ve önden kontrol edin. Kullanıcı dik 
oturuyor mu? 
 

 

Bazı tekerlekli sandalye kullanıcıları, ayaklarını sandalyenin altına 
sokmaktan hoşlanırlar. Bazı tekerlekli sandalyeler bunu yapmaya 
uygundur. Eğer kullanıcı bu şekilde rahatsa ve dengesini 
sağlayabiliyorsa, problem teşkil etmez. 

 

Basıncı kontrol edin 
 

 

Basınç yarası geliştirme riski olan her tekerlekli sandalye 
kullanıcısının, kalça kemikleri altındaki basıncın güvenli olduğuna 
emin olun. 
 

 



 

 

Tekerlekli sandalye hareket halindeyken uygunluğunu kontrol edin 
 
Tekerlekli sandalyenin uygunluğunun son kontrole ise, sandalye hareket halindeyken yapılmalıdır. 
Eğer tekerlekli sandalye kullanıcısı, sandalyeyi rahatlıkla kendi yürütemiyorsa, bir aile bireyinden 
ya da bakıcısından yardım isteyin. 
 

 

Nelere bakılmalıdır: 
o Arkalık, tekerlekli sandalye kullanıcısının omuzlarından destek 

alarak sandalyeyi yürütmesine engel oluyor mu? 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısının ayakları ayaklıkların üzerinde 

duruyor mu? 
o Arka tekerleklerin pozisyonu kullanıcı için uygun mu? 
 

Tekerlekli sandalye uygunluk kontrol listesi 

1. Tekerlekli sandalye hazır mı? 
 
Tekerlekli sandalyenin bütün parçalarının güvenli bir kullanıma hazır olduğuna dair 
kontroller yapıldı mı? 

 

 

2. Boyut ve ayarların kontrolü 
 
Koltuk genişliği 
(eni) : 
Oldukça uygun 
olmalı. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Koltuk derinliği: 
Koltuk/minder ile 
dizin arkası 
arasında iki 
parmaklık bir 
mesafe olmalı. 

 

 

Ayaklık yüksekliği: 
Uyluklar minderin üzerine tam destekli ve altında boşluk olmadan 
durmalı. Ayaklar, ayaklığın üzerinde arada boşluk olmadan tam 
destekli bir şekilde durmalı. 
 

 

 

Arkalık yüksekliği: 
Tekerlekli sandalye kullanıcısının omuzlarının desteklenmeye ve itmek 
için hareket serbestliğine ihtiyacı vardır  (eğer tekerlekli sandalyesinin 
ilerlemesini kendisi sağlıyorsa). 
 
 

 

 



 

Arka (büyük) tekerleklerin pozisyonu (el ile itmek için): 
Tekerlekli sandalye kullanıcısı kolunu sarkıttığı zaman, arka büyük 
tekerlek ekseni ile aynı hatta olmalıdır. 
Eller itmek için tekerleklerin itme kasnaklarına konulduğunda 
kullanıcının dirseği doğru bir açıda olmalıdır. 
 

 

 

Frenler: Frenler çalışıyor mu?  

Koltuk yüksekliği (ayak ile itmek için): 
Tekerlekli sandalye kullanıcısı dik bir şekilde oturuyor iken sırtı koltuk 
arkalığı tarafından rahat bir şekilde destekleniyor ve ayak yere düz bir 
şekilde dayanıyor olmalı. 

 

 

3. Oturma pozisyonu kontrolü 
 
Tekerlekli sandalye kullanıcısı dik bir pozisyonda rahat oturabiliyor mu?  

Oturuş pozisyonunu yandan kontrol ediniz. 

Oturuş pozisyonunu önden/arkadan kontrol ediniz. 

4. Basınç kontrol 

Bütün tekerlekli sandalye kullanıcılarının basınç yarası geliştirme riski olduğu için kalça 
kemiklerinin altındaki basıncı kontrol edin. 

 

 

Tekerlekli sandalye kullanıcısına testi açıklayın. 
 
 
 
 

B 

 

Tekerlekli sandalye kullanıcısına öne eğilmesini ya da kendisini yukarı 
doğru itmesini söyleyin. 
Parmak uçlarınızı tekerlekli sandalye kullanıcısının kalça kemiğinin 
altına koyun. 

C 
 

 

Tekerlekli sandalye kullanıcısından parmaklarınızın üzerine geri 
oturmasını isteyin. 
Dik bir şekilde ve elleri bacaklarının (uyluklarının) üzerine koyulmuş 
olarak oturduklarından emin olun. 
 

D Basıncın tanımlanması: 
Seviye bir = güvenli: Parmak uçları yukarı ve aşağı 5 mm ya da daha fazla kıpırdatılabiliyor. 
Seviye iki = uyarı: Parmak uçları kıpırdatılamıyor ama kolaylıkla dışa doğru kaydırılabiliyor. 
Seviye üç =tehlikeli: Parmak uçları sıkıca sıkışmış. Parmakları çekip çıkarmak oldukça zor 

E İkinci kalça kemiğinde de tekrarlayınız. 



 

 

5. Uygunluğun tekerlekli sandalye hareket halinde iken kontrolü 
 
Arkalıklar, tekerlekli sandalye kullanıcısına omuzlarını itebilmek için gerekli hareket 
imkânını sağlıyor mu? 

 

Arkalıklar, tekerlekli sandalye kullanıcısına yeterli desteği sağlıyor mu? 

Tekerlekli sandalye kullanıcılarının ayakları ayaklıkların üzerinde mi duruyor? 

Arka büyük tekerleklerin pozisyonu kullanıcı için doğru pozisyon mu? 

6. Eylem? 
 
Gerekli olan daha ileri düzey bir eylem var mı? Tekerlekli sandalye kullanıcısının 
dosyasında her ne eylem var ise yazınız. 

 

 
Hatırlatma: Uygunluktan bir sonraki aşama kullanıcı talimatıdır. 

 

Problem çözme 
 
Bazı durumlarda, var olan tekerlekli sandalyeyi kullanıcıya uygun hale getirmekte problemler 
yaşanabilir. Bu problemlerin sebepleri: 
o Yeterli miktarda değişik boyutlarda tekerlekli sandalye olmaması; 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısının dik oturabilmek için fazladan desteğe ihtiyacı vardır. 
 
Aşağıda bazı basit problemlerin çözümlerini bulabilirsiniz. Ayar yapmak ve fazladan duruş desteği 
verme konuları daha detaylı olarak orta seviye eğitim programında öğretilmektedir. 
 
Bütün bu çözümler, elinizde kullanıcıya en uygun boyutlu tekerlekli sandalyenin olduğu 
varsayılarak önerilmiştir. Tekerlekli sandalyeye ayar yapmadan önce bunu kontrol edin. 
 

Problem: Koltuk derinliği kısa 
 
Eğer koltuk derinliği (önden arkaya), yetişkinler için tekerlekli sandalye koltuğunun derinliği 
100mm’den az ise bu bir problem teşkil eder. Tekerlekli sandalye kullanıcısının yeterli desteği 
olmaz ve rahat oturamaz. Basıncı rahatlatma mümkün olmayacağından, koltuk derinliğinin 
uzatılması gerekir. 
 
Çözüm: Aşağıda üç değişik çözüm belirtilmiştir: 
 
Çözüm Uyarı 

1. Tekerlekli sandalye koltuğunu, koltuk tırabzanları genişleterek ve döşemeyi değiştirerek uzatın. 

o Eğer tekerlekli sandalye katlanabilir ise, koltuk 
tırabzanları tekerlekli sandalyenin bir parçası 
olup olmadığından emin olun. 

 



 

o Bu durumda, koltuk tırabzanlarına ek yaparak 
ve yeni döşeme takarak, doğru uzunluğa 
getirilebilir. 

2. Döşemeyi değiştirerek tekerlekli sandalye koltuğunun derinliğini uzatın. 

o Eğer tekerlekli sandalye katlanmaz ve 
döşemesi olan bir model ise, koltuk 
tırabzanlarının koltuktan daha uzun olup 
olmadığına bakın. 

o Bu durumda, eski döşemeyi, doğru ölçülerde 
yapılmış yeni döşeme ile değiştirin. 

 

3. Tekerlekli sandalye koltuğunu minderli sert bir tahta koyarak uzatın. 

o Tahta, plastik veya başka sert, kolayca 
esnemeyen ve kırılmayan bir materyalden 
sert bir koltuk yapılabilir. 

o Koltuk, tırabzanların üstüne sabitlenebilir. 
o Koltuğun yeni ölçülerinde bir minder 

yerleştirin. 

o Yeni koltuğun, kullanıcının ağırlığını 
taşıyacak güçte olduğuna emin olun. 
Koltuğun esnemediğine, çatlamadığına 
emin olun. 

o Her tekerlekli sandalye kullanıcısı için, 
yekpare koltuğa bir minder temin 
edildiğinden emin olun. 

o Uygunluk sırasında, arkalığın ve ayaklığın 
doğru yükseklikte olduğuna emin olun. Sert 
koltuk ve minder kullanıcıyı yükseltebilir. 

Problem: Koltuk derinliği fazla uzun. 
 
Eğer mümkün olan en kısa koltuk, uzun kalırsa, tekerlekli sandalye kullanıcısının dik oturması 
zorlaşır. Koltuk derinliğinin kısaltılması gerekir. 
 
Çözüm: Aşağıda bir çözüm belirtilmiştir. 
 

Çözüm Uyarı 

1. Koltuk derinliği fazla uzun. 

o İstenilen koltuk derinliğini elinizdeki koltuk 
üzerinde işaretleyin. 

o Eğer koltuk döşemesi varsa: döşemeyi 
çıkartın, kısaltın (endüstriyel bir dikiş 
makinesi kullanarak) ve tekrar yerleştirin 

o Eğer koltuk yekpare ise: koltuğu çıkartın, 
kısaltın ve yeniden yerleştirin. 

o Minderi de koltuğa uyacak şekilde kısaltın. 

o Yekpare koltuğu keserken – kenarların 
pürüzsüz ve kıymıksız olmasına dikkat edin.  

o Minderi keserken – basınç rahatlatma 
çukurunun aynı kalması için her zaman ön 
tarafından kesin. 

 

Problem: Ayaklıklar çok düşük (alçak). 
 
Eğer ayaklıkların yüksekliği düşük ise, tekerlekli sandalye kullanıcısı, ayaklarını rahat bir şekilde 
ayaklıklara koyamaz. Böyle bir durumda kullanıcı sandalyeden öne doğru kayabilir ve dengesini 
kaybedebilir. Dik oturması rahat olmayabilir. Ayaklıkların yükseltilmesi gerekir. 
 
 



 

Çözüm: Aşağıda iki çözüm belirtilmiştir. 
 
Çözüm Uyarı 

1. Ayaklık asma yerini kısaltarak ayaklıkları yükseltin. 

o Çoğu dört tekerleği olan tekerlekli 
sandalyelerde ayaklık asma yerleri 
kısaltılabilir. 

Ayar mekanizmalarının her zaman çalıştığına 
emin olun. 

2. Ayaklıkların üzerine bir katman koyarak yükseltebilirsiniz. 

o Ayaklıkların üzerine tahta ya da başka sert 
bir materyal koyarak yükseltebilirsiniz. 

 

Ayaklıkları daha yukarıdan takarak 
katlanmalarına engel olmayın. 

 

 

 
 
 
 
Ayaklıkların yükseltilmesi (yan taraftaki resimde, kısalan bacağı 
rahat ettirmek için ayaklıklardan bir tanesi yükseltilmiştir). 

 
 

Problem: Ayaklıklar çok yüksek. 
Eğer ayaklıklar çok yüksek ise, tekerlekli sandalye kullanıcısının kalçası koltuğun üzerine değmez. 
Yüksek ayaklıklar, kalça kemikleri üzerindeki baskıyı arttırır. Ayaklıkların yüksekliğinin indirilmesi 
gerekir. 
 

Çözüm: Aşağıda iki çözüm belirtilmiştir. 
 

Çözüm Uyarı 

1. İç uzatma borusunu uzatarak, ayaklıkları alçaltın. 

o İç uzatma borusu, daha uzun bir boru ile 
değiştirilebilir mi diye kontrol edin. 

o Eğer değiştirilebiliyorsa, aynı çapta ve 
sertlikte uzun bir boru ile değiştirin. 

Ayaklıkların yere değecek kadar alçalmadığına 
emin olun. Eğer bu olursa, 2.seçeneği deneyin. 
Eğer 2. seçenekte çalışmazsa, bu tekerlekli 
sandalye kullanıcısı için uygun değildir. 

2. Minderin yüksekliğini arttırın. 

o Minderin yüksekliğini arttırın ya da 
minderin altına sert bir yükseltici koyun. 

Minderi yükseltmek için yumuşak köpük 
kullanmayın. Yumuşak köpük, kompres yapar ve 
kullanıcının dengesini kaybetmesini sebep olabilir.  
Uygunluk sırasında, arkalığın doğru yükseklikte 
olduğuna emin olun. Minder yükselince, 
kullanıcının daha yüksekte oturmasına sebep olur. 
Minderi yükseltmekte fonksiyonel bir problem 
olmadığını kontrol edin. Örneğin tekerlekli 
sandalye kullanıcısı, masaların altına sığmayabilir. 

 



 

Problem: Bacaklar içeriye ya da dışarıya doğru yuvarlanma eğiliminde. 
 

Bazen tekerlekli sandalye kullanıcılarının bacakları içeriye ya da dışarıya doğru yuvarlanır. Buna 
sebep, o şekilde oturmaya alışık oldukları için ya da fiziksel bir problemleri (örneğin kas gevşekliği) 
olabilir. Tekerlekli sandalyeye ya da mindere yapılan basit ayarlar ile bu problem çözülebilir. 
 

Çözüm: Aşağıda üç çözüm belirtilmiştir. 
 

Çözüm 

1. Ayaklık yüksekliklerini iki kere kontrol edin. 

Ayaklık yüksekliğinin, tekerlekli sandalye kullanıcısına doğru destek verdiğine emin olun. 
(Ayakların ve kalçanın altında eşit basınç hissedilmelidir) 

2. Koltuğun iyice gerdirildiğini kontrol edin. 

o Eğer tekerlekli sandalyenin döşemeli bir koltuğu varsa – koltuğun sıkıca gerildiğine emin olun. 
o Eğer koltuk gevşek ise, kullanıcının bacaklarının içeriye doğru yuvarlanmasına sebep olur. 

3. Mindere eklemeler yaparak, kalçaların denge pozisyonunda olmasını sağlayın (DVD ve resimde 
olduğu gibi) ya da konturlu bir yastık temin edin, gerekli durumlarda minderi modifiye de 
edebilirsiniz. 

o Bazı konturlu basınç rahatlatma minderlerinde kalça ortasından bacakları rahat ve ayrı tutması 
için bir yükseklik vardır. Bu yükseklik, gerekirse fazladan destek vermek için yükseltilebilir. 

o Bazı konturlu basınç rahatlatma minderlerinde bacakların yaslanması için oyuklar vardır. Bu 
oyuklar, bacakların dışarıya doğru kıvrılmasını engellemek için yükseltilebilir. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Minderin ön ortasına bir yükseklik eklenerek, tekerlekli sandalye 
kullanıcısının bacaklarını hafifçe aralamaya yardımcı olur. 

 

 
 
 
 
Minderin her iki kenarına eklenen yükseltiler, tekerlekli sandalye 
kullanıcısının bacaklarının dışarıya yuvarlanmasını engeller. 

 
 
  



 

Problem: Ayaklar, ayaklıktan kayma eğiliminde 
 
Bazen tekerlekli sandalye kullanıcısının ayakları, ayaklıktan kayar. Bunun sebebi çoğu zaman 
fiziksel olabilir (Örneğin kas gevşemesi ya da kas spazmları). 
 
Çözüm: Aşağıda üç çözüm belirtilmiştir. 
 
Çözüm Uyarı 

1. Ayaklıkların yüksekliğini iki kere kontrol edin 

o Ayaklıkların, tekerlekli sandalye kullanıcısını 
doğru şekilde desteklediğinden emin olun. 
(Ayakların ve kalçaların altında eşit basınç 
olduğuna emin olun). 

 

2. Ayaklık açısını ayarlayın (eğer mümkünse).  

o Ayaklıkların açısının ayarlanabileceğini 
kontrol edin. 

o Ayarlanabiliyorsa – ayaklıkların açısını 
yükseltin. Bu sayede, kullanıcının 
ayaklarının yerinde kalmasını sağlayabilir. 

Ayakların altında eşit basınç olduğunu kontrol 
edin. 

3. Kemer takın.  

o Ayaklık asma yerine, ayak bilekleri 
hizasında bir bant takın. 

o Eğer ayağın arkaya doğru kayma durumu 
söz konusu ise bant bacağın arkasında 
olmalıdır. 

o Eğer ayağın öne doğru kayma durumu söz 
konusu ise bant bacağın önünde olmalıdır. 

Tekerlekli sandalye kullanıcısının sandalyeden 
kolayca kalkıp oturabilmesi için bandın 
kolaylıkla çıkabilen cinsten olduğuna emin olun. 
Kullanıcısının banda ulaşabileceğini ve 
kediliğinden açıp kapatabildiğine emin olun. 

 
 

 
 
 
 
Baldır kemeri, tekerlekli sandalye kullanıcısının bacaklarının yerinde 
kalmasını sağlar. 

 

 
 
 
Ayaklıkların arkasında bulunan kemerler, ayaklara daha çok destek 
verir, ayakların ayaklıktan geriye doğru kaymasını engeller. 

Problem: Tekerlekli sandalye çok geniş. 
 
Bazen elinizde bulunan en dar tekerlekli sandalye bile kullanıcı için geniş olabilir. Eğer tekerlekli 
sandalye kullanıcısı için geniş ise, kullanıcı sandalyede dik oturamaz ve yana kayar. Basit 
köpükten bir destek ile kullanıcının dik oturması sağlanabilir. 
 



 

Çözüm: Aşağıda bir çözüm belirtilmiştir. 
 
Çözüm Uyarı 

1. Kalçanın her iki yanına köpükten destekler koyun. 

o Tekerlekli sandalye kullanıcısı ile her iki 
kolçak arasındaki mesafeyi ölçün. (Ölçerken 
kullanıcıyı sandalyenin ortasında sırtı 
arkalığa dayanarak oturtun). 

o Aralardaki boşlukları doldurmak için köpük 
parçalar kesin ve sandalyenin her iki 
yanındaki boşluklara koyun. 

o Uygunluğu kontrol edin. 
o Köpük parçalara kumaş geçirin ve 

sandalyeye yerleştirin. Eğer kolçaklar sabit 
ise, köpük parçalar kolçaklara eklenebilir. 
Ayrıca istenirse minderin üstüne de 
eklenebilir. 

Köpük takozlar, kullanıcının gövdesine kadar 
uzanacak şekilde öne gelmelidir. 
Minderin genişliği koltuğun genişliğine uymalı. 
Eğer tekerlekli sandalye çok geniş ise, tekerlekli 
sandalye kullanıcısı itme kasnaklarına 
erişmekte zorluk çeker. Kendini zorlaması, 
omuz zedelenmesine yol açabilir. Tekerlekli 
sandalyeyi seçmeden önce kullanıcı için güvenli 
olduğuna emin olun. 

 

 
 

 
 
 
 
Köpük takozlar, sandalyenin iç genişliğini azaltabilir. 

 
7.Adım: Kullanıcı Eğitimi 
 
Tekerlekli sandalye hakkında bilgilendirme ve eğitim, kullanıcının tekerlekli sandalyesinden fayda 
sağlamasına yardımcı olur. Bu adım olmadan, tekerlekli sandalye, kullanıcısına yeteri kadar 
yardımcı olamayabilir. 

Tekerlekli sandalye kullanıcısının edinmesi gereken yardımcı beceriler nedir? 

 

Öğretilmesi gereken en önemli 6 madde: 

o Tekerlekli sandalyeyi nasıl kullanacağı,idare edeceği; 

o Basınç yaralarını önleme ve oluşması halinde ne yapması 
gerektiği; 

o Tekerlekli sandalyeden kalkma ve oturma (transfer); 

o Tekerlekli sandalye hareketliliği – kullanıcının ihtiyaçlarını 
karşılaması; 

o Evde tekerlekli sandalye ve minder bakımı; 

o Problem olduğunda ne yapması gerektiği. 

 



 

Bir sonraki sayfadaki liste, tekerlekli sandalye kullanıcısının öğrenmesi gereken becerileri listeler. 
Bazı tekerlekli sandalye kullanıcıları bu bilgileri önceden biliyor olabilir. Bu becerilerin hepsini 
bilmeleri, her tekerlekli sandalye kullanıcısı için gerekli değildir. 
 
Personel, kontrol listesini kullanarak, kullanıcının bilmesi gereken becerileri seçer. Bu tekerlekli 
sandalye kullanıcısı ile konuşarak ve bir değerlendirme yaparak kararlaştırılır. Bazı hizmetler, bu 
kontrol listesini, tekerlekli sandalye kullanıcısının dosyasında saklamak üzere bir form halinde 
kullanabilirler. Bu durumda, kontrol listesi, verilen eğitimin bir kaydı olarak ta kullanılabilir. 
 
Her zaman, tekerlekli sandalye kullanıcısına, kendilerine verilen eğitimin bakıcılarına da 
öğretilmesini isteyip istemediklerini sorun. Birçok tekerlekli sandalye kullanıcısı, bir aile bireyi ya da 
bakıcı tarafından destek alırlar, bu durumda ilişkili kişilerin tekerlekli sandalye kullanımı ve bakımı 
hakkında eğitim alması yararlı olur. 
 
 
 
 
 

Tekerlekli sandalye kullanıcısının eğitimi nasıl başarılı hale 
getirilir? 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısının önceden neler bildiğini öğrenin. 

o Kullanıcının anlatmasına, göstermesine ve uygulama yapmasına izin verin. 

o Herkesin anlayabileceği bir dil kullanın. 

o Tekerlekli sandalye kullanıcısının başka kullanıcılara öğretmesini sağlayın. 

o İyi iletişim becerileri kullanın. 

o Teşvik edici olun. 

 
  



 

Tekerlekli sandalye eğitim kontrol listesi 
 

 Öğretme 
Becerileri 

Öğrenme 
Becerileri 

Tekerlekli sandalye kullanımı 

Tekerlekli sandalyeyi katlama   

Tekerlekli sandalyeyi kaldırma   

Çıkarılabilir tekerleklerin kullanımı   

Frenlerin kullanımı   

Minderin doğru yerleştirme de dâhil kullanımı   

Transferler 

Kendi kendine transfer   

Yardımla transfer   

Diğer   

Tekerlekli sandalye hareket kabiliyeti 

Uygun bir şekilde itme   

Yukarı aşağı eğimler   

Yukarı aşağı basamaklar   

Engebeli yüzeyler   

Sadece büyük tekerleklerin üzerinde kısmi olarak dengede durabilme   

Basınç yaralarını önleme 

Basınç yaralarının kontrolü   

Basınç rahatlatma için yükselme   

İyi beslenmek ve bol su içmek   

Basınç yarası gelişirse nelerin yapılacağı   

Tekerlekli sandalyenin evde bakımı 

Tekerlekli sandalyeyi ve minderi temizleyin   

Hareketli parçaları yağlayın   

Tekerlekleri şişirin   

Somunları ve cıvataları sıkılayın (eğer gevşekse)   

Tekerlek jant tellerini sıkılayın  (eğer gevşekse)   

Kaplamaları kontrol edin   

Paslanmayı kontrol edin   

Minderi kontrol edin   

Problem var ise yapılacaklar 

Tekerlekli sandalyenin tamire ihtiyacı var   

Tekerlekli sandalye uygun değil ya da rahat değil   

 



 

8.Adım: Bakım, onarım ve takip 
 
Tekerlekli sandalyeye ve mindere belli aralıklarla yapılan bakımlar sayesinde, onarım masraflarını 
azaltır, tekerlekli sandalyenin ömrünü uzatır, kullanıcının vücuduna uzun vadeli zararlar vermesini 
önleyebilirsiniz. Bakımı düzenli olarak yapılmış bir tekerlekli sandalye, daha rahat, enerji tasarrufu 
yaptıran ve kullanımı daha kolay olan bir hale gelir.  Bakımı yapılan bir minder ise, basınç 
rahatlatmaya ve destek vermeye devam eder. 
 
Tekerlekli sandalye hizmet personeli, kullanıcıya, sandalyelerinin ve minderlerinin bakımını nasıl 
yapacaklarına dair gerekli bilgiyi vermekle sorumludurlar. 
 

Önleyici onarımlar: Evde bakım 
 
Tekerlekli sandalye kullanıcılarının, sandalye ve minderlerinin bakımı için yapabileceği altı şey 
vardır. Kullanıcılara, sandalye ve minderlerinin bakımını evde nasıl yapacaklarına dair bilgi verin ve 
önemini anlatın. Bir sonraki sayfada, nasıl yapılacağını ve önemini anlatmaktadır. 
 
 

Tekerlekli sandalye onarımı için yerel kaynaklar 
Çevrenizde nerelerin tekerlekli sandalyenizi tamir edebileceğini araştırın. Bunlardan bazıları: 

o Bisiklet tamircileri; 
o Motosiklet ya da araba tamircileri; 
o Atölyeler– kaynak ustası, tesisatçı (metal parçalar için), marangoz, mobilya yapan ustalar 

(tahta parçalar için); 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısı, aile bireyi, akrabası, komşusu; 
o Döşemeyi tamir etmek için terzi; 
o Tekerlekli sandalye servisi. 



 

Evde tekerlekli sandalye bakımı nasıl yapılır? 

 Neden önemlidir? Nasıl yapılır 

1. Tekerlekli sandalye 
ve minderi temizleyin 

 

Metal kısımların paslanmasını 
önler. 
Tahta kısımların ve döşemenin 
çürümesini önler. 
Hareketli kısımların, kirden 
zarar görmesini önler. 

Ilık su ve biraz sabun kullanın. 
Durulayın ve kurutun. 
Hareketli kısımlara ve 
döşemenin çerçeve ile birleşen 
kısmına dikkat edin. 
Minderi kılıfından çıkartın ve 
ayrı yıkayın. 
Minderi her zaman doğrudan 
güneş ışığında değil, gölgede 
kurutun. 

2. Hareketli kısımlarını 
yağlayın 

 

Parçaların pürüzsüzce 
hareketini sağlar. 
Paslanmayı önler. 

Tekerlekli sandalyeyi önce 
temizleyip, kurulayın. 
Yağlayın. 
Bütün hareketli kısımlara 
uygulayın. 

3. Lastikleri şişirin 
 (hava basınçlı ise) 

 

 
 

Tekerlekler uzun ömürlü olur. 
Daha az enerji sağlayarak 
tekerleği rahatça hareket 
ettirebilir. 
Frenler doğru çalışır. 

 

Parmak ile bastırarak basıncı 
kontrol edin. Tekerleğin biraz 
inmesi mümkün olabilir. 
(Ortalama 5mm) 
Basınç her lastikte aynı olmalı. 
Bisiklet pompası ya da benzeri 
bir alet kullanın. Basıncı 
supaptan hava çıkartarak 
indirin. 

4. Somun ve cıvataları 
sıkın 

 (eğer gevşekse) 

 

Gevşek cıvatalar istenmeyen 
hareketlere yol açar. 
Bu durum rahatsızlık verebilir 
ve parçaların kaybolmasına yol 
açabilir. 
 

Tekerlekli sandalyeyi gevşek 
somun ve cıvatalar var mı diye 
kontrol edin, varsa cıvata 
anahtarı ile sıkılaştırın. 
Çok fazla sıkı olmamasına 
dikkat edin. 

   



 

Neden önemlidir? Nasıl yapılır 

5. Jant tellerini 
sıkılaştırın 

 (eğer gevşek ise) 
 

  
 

Gevşek jant telleri, lastiklerin 
bükülüp inmesine sebep 
olabilir. 
 

Tekerleğin çevresinden, iki jant 
tellini sıkıştırın. Siz çektikçe 
jant teli uzuyorsa, gevşek 
demektir, teller sıkılaştırın. 
Jant telleri fazla sıkı olmuş ise 
biraz gevşetmeniz gerekir. 

6. Düzenli olarak kontroller yapın 

Pas ve döşemeleri kontrol 
edin.  

 
 

Pas materyalin gücünü azaltır.  
Bu da parçaların kırılmasına e 
kullanıcının zarar görmesine 
sebep olur. 
Döşemenin, iyi durumda ve 
rahat olması, kullanıcıya 
destek vermesi gerekir.  . 
Eğer döşeme aniden yırtılırsa, 
kullanıcı zarar görebilir.  

Boyanmış metal kısımları, pas 
ve korozyon için kontrol edin. 
Eğer paslanmış ise, zımpara 
kâğıdı veya çelik fırça 
kullanarak pası çıkartın. 
Tiner ile temizleyin ve tekrar 
boyayın. 
Yırtık, kir, pas, ucu dışarı çıkmış 
metal parçalar var mı diye 
kontrol edin. 
Koltuğun ve arkalığın 
gerginliğini kontrol edin. 
Eğer döşeme yırtılmış ise, ya 
da gerginliğini kaybetmiş ise, 
onarım gerekmektedir. 

Minderi kontrol edin 

 
 

Minderler deriyi koruması 
açısından temiz ve kuru 
olmalıdır. 
Minderler, tekerlekli 
sandalyeler kadar uzun 
dayanmamaktadır. 
Düzenli kontroller sayesinde 
minderinizi değiştirmeniz 
gereken zamanı takip 
edebilirsiniz. 

Kılıfı çıkartın. 
Kılıfta ve köpük üzerinde, delik, 
kir ya da leke var mı diye 
kontrol edin. 
Eğer minder yırtılmış ise, 
tekerlekli sandalye personeli 
tarafından kontrolü yapılmalıdır. 
Değiştirilmesi gerekebilir. 

 
Sık görülen minder ve tekerlekli sandalye onarımları 
 
Tekerlekli sandalyeler ve minderlerin zaman içinde onarıma ihtiyacı vardır. Tekerlekli sandalye 
personeli, onarımları yapabilmeli ya da kullanıcıyı, nerede onarım yapılabileceğine dair 
bilgilendirebilmelidir. Bazı tekerlekli sandalye kullanıcıları onarımları kendileri halledebilir, bazıları 
ise yardıma ihtiyaç duyabilir. Tekerlekli sandalyelerini ve minderlerini nerede tamir ettireceklerine 
dair bilgi, tüm tekerlekli sandalye kullanıcıları için faydalıdır. 

 

 



 

 

Takip nedir ve nasıl yapılır? 
 
Takip, tekerlekli sandalye kullanıcısı, sandalyesini alıp bir süre kullandıktan sonra yapılır. Takip için 
yapılan randevularda: 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısından bilgi toplayın; 
o Tekerlekli sandalyenin kullanılabilir halde olduğunu kontrol edin; 
o Tekerlekli sandalyenin uygunluğunu kontrol edin. 
 
Bütün tekerlekli sandalye kullanıcıları, yapılan takip ziyaretlerinden faydalanabilir. Fakat takip 
özellikle aşağıdaki kişiler için önemlidir: 
o Çocuklar; 

o Basınç yarası geliştirme riski olan kullanıcılar; 

o İlerleyen bir hastalığı olan kullanıcılar; 

o Eğitim sırasında kendilerine verilen bilgileri anlamakta zorlanan kullanıcılar. 

 

Takibin ne zaman yapılması gerektiği ile ilgili kesin kurallar yoktur, ancak tekerlekli sandalye 
kullanılmaya başladıktan altı hafta sonrası için ayarlanan bir takip görüşmesinin yararlı olduğu 
görülmüştür. Bu süreç kullanıcıya bağlıdır. Fakat çocuklarda takibin her altı ayda bir yapılması 
idealdir. Bunun sebebi, çocuklar büyüdükçe ihtiyaçları da bu yönde değişecektir. 
 
Takip, eve yapılan bir ziyaret şeklinde, kullanıcının tekerlekli sandalye merkezine yapacağı bir 
ziyaret sırasında ya da kullanıcıya ve personele uyan başka bir yerde gerçekleşebilir. Tüm bunlar, 
kullanıcının merkeze gidebilmesi ya da personelin kullanıcının evine gelebilmesi ile bağlantılı 
olarak değişkenlik gösterebilir. 

Sık görülen takip eylemleri 
 
 Tekerlekli sandalyenin iyi durumda olduğunu kontrol edin; 
 Ek eğitim temin edin ve püf noktaları paylaşın; 
 Eğer gerekirse, 

– Tekerlekli sandalyenin ayarını tekrar yapın; 
– Küçük çaplı onarımları, ya da evde bakımını gerçekleştirin; 
– Büyük çaplı onarımların organizasyonunu yapın, ya da tekerlekli sandalye 

kullanıcısına bu konuda destek olun. 
 
Bir sonraki sayfadaki form, takip sırasında yol gösterir. Personel, takip ziyaretinden sonra yapılan 
tüm eylemleri not almalıdır. 

Takip randevularını yönetmenin yolları 

o Tekerlekli sandalye kullanıcıları, sandalyelerini aldıkları sırada onlara, takip için randevu verin. 

o Takip için tekerlekli sandalye kullanıcılarını mümkün olan durumlarda evlerinde ziyaret edin. 

o Takip ziyaretlerini, takip konusunda eğitilmiş toplu temelli rehabilitasyon merkezi personeli ile 
beraber halka yaptığınız ziyaretin bir parçası haline getirin. 

o Ulaşımı zor olan tekerlekli sandalye kullanıcıları için, eğer telefon kullanabiliyorlar ise, telefon 
ile takip yapın. 

 
 



 

 
Tekerlekli Sandalye Takip Formu 

 

Bu form takip ziyaretinde elde edilen bilgileri kaydetmek içindir. 
 
1. Tekerlekli sandalye kullanıcısı bilgileri 
 

Tekerlekli sandalye 
kullanıcısının adı:  Numara:  
Uygunluk tarihi:  Takip tarihi:  
Takibi gerçekleştiren kişinin adı:  

Takibin uygulandığı yer: 

Tekerlekli sandalye kullanıcısının evi  
Tekerlekli sandalye servis merkezi  
Diğer: ________________________________________  

 

2. Görüşme Alınacak önlemleri 
kaydet: 

Tekerlekli sandalyenizi istediğiniz kadar çok kullanabiliyor 
musunuz? 

Evet  
Hayır  

 

Cevap hayır ise  – neden? 
 
Tekerlekli sandalyenizi kullanırken hiç problem yaşıyor 
musunuz? 

Evet  
Hayır  

 

Cevap evet ise  – bu problemler nelerdir? 
 
Tekerlekli sandalyenizin kullanımı ile ilgili sorularınız var 
mı? 

Evet  
Hayır  

 

Cevap evet ise – bu sorular nelerdir? Daha ileri düzey bir eğitime ihtiyaç var 
mı? 
 
Kullanıcının basınç yarası mevcut mu? Evet  

Hayır  
 

Eğer cevap ise  - tanımlayınız (nerede ve ne düzeyde) 
 
Tekerlekli sandalyenizle ilgili memnuniyetinizi 1 ile 5 
arasında değerlendirirseniz kaç verirsiniz? (1 çok memnun 
ve 5 hiç memnun değil) 

Değer:  

Yorum: 

3. Tekerlekli sandalye ve minder kontrolü 
Tekerlekli sandalye iyi çalışır vaziyette mi ve kullanımı 
güvenli mi? 

Evet  
Hayır  

 

Minder kullanımı uygun vaziyette mi ve kullanımı güvenli 
mi? 

Evet  
Hayır  

Her biri için cevap hayır ise, problem nedir? 
 

4. Uygunluk kontrolü 



 

Tekerlekli sandalye doğru bir şekilde uyuyor mu? 
 

Evet  
Hayır  

 

Cevap hayır ise – problem nedir? 
 
Basınç testi düzeyi (1 = güvenli, 2 = uyarı, 3 = tehlikeli) 
(eğer kullanıcı basınç yarası geliştirme riski altındaysa) 

Sol:   
 
 

Sağ:  

Tekerlekli sandalye kullanıcısı hareketsizken, hareket 
ederken ve gün boyunca rahat ve dik oturabiliyor mu? 

Evet  
Hayır  

 

Eğer cevap hayır ise  – problem nedir? 
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