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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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Tekerlekli Sandalye Eğitim Paketi Hakkında: 
Temel Düzey 
 
Giriş 
 
Az sayıdaki kaynak ayarlamaları ile manüel tekerlekli sandalye sağlanması konusunda 
yönergeler’in daha iyi uygulanmasının garanti altına alınması için Dünya Sağlık Örgütü Tekerlekli 
Sandalye Hizmet Eğitim Paketi – Temel Düzey ‘ini geliştirmiştir. Tekerlekli sandalye çalışanlarına 
ihtiyaç evrenseldir. Tekerlekli sandalye kişisel hareketliliği sağlamak için en yaygın şekilde 
kullanılan yardımcı araçlardan biridir fakat tekerlekli sandalye kullanıcılarının olabilecek en iyi 
düzeyde hareketlilik özgürlüğü kazanmaları, üretken olmaları ve yüksek hayat kalitesine sahip 
olabilmeleri için, hizmet sağlayıcılarının oldukça az miktarda eğitim imkânı vardır. Temel seviye 
eğitim paketi, tekerlekli sandalye hizmet eğitim serisinin birinci bölümüdür. 
 
Tekerlekli Sandalye Hizmet Eğitim Paketi – Temel Seviye birtakım dokümanları ve tekerlekli 
sandalye eğitim sağlanması için sunumları içermektedir. Bunlardan en önemlisi Eğitimci 
Kılavuzu’dur. Pratik sebeplerden dolayı Kullanıcı Kılavuzu sadece elektronik ortamda mevcuttur 
( basılı bir şekli yoktur). Kullanıcı Kılavuzu ve tekerlekli sandalye hizmet provizyonu için gerekli 
olan temel seviye eğitim programı bilgi materyallerinin hepsi diskin içerisindedir. 
 

Hedef Kitle 
 
Bu eğitim paketi çalışma alanlarında kendilerinden tekerlekli sandalye hizmet sunumu 
gerçekleştirmesi beklenen bütün personel veya gönüllüler içindir. Bunlar; sağlık, rehabilitasyon ve 
teknik personeli, halk sağlığı çalışanları, toplum temelli rehabilitasyon (TTR) çalışanları, meslekle 
ilgili terapistler, fizyoterapistler, prostetistler, ortotistler, yerel esnaf ve tekerlekli sandalye 
kullanıcılarıdır. 
 
Tekerlekli sandalye hizmet sunumunda daha önce edinilmiş bir tecrübeye ihtiyaç yoktur. Ancak 
katılımcıların aşağıdaki bilgilere becerilere sahip olduğu farz edilerek düzenlenmiştir: 
o katılımcılar eğitim programının verildiği dili okuyup yazabilmelidirler; 
o Katılımcılar kişilerin tekerlekli sandalye kullanımını gerektirecek basit fiziksel engeller hakkında 

temel bilgiye sahip olmaları gerekir; serebral palsi, alt ekstremite ampütasyonu, polyo (çocuk 
felci), omurilik zedelenmesi ve felç. 

 
Katılımcıların bu çok bilinen fiziksel engeller hakkında bilgileri yoksa eğitimciler temel bilgi 
bölümüne bir ek olarak bu bilgilere yer vermeleri gerekir. 

 
Amaç 
 
Temel seviye eğitim paketi, hareketlilik noksanlığı çeken ama aynı zamanda ilave duruş desteği 
olmadan kendi başına oturabilen gençler ve yetişkinlere uygun manüel tekerlekli sandalyeler ve 
minderler sağlamak amacıyla personel ve gönüllülere eğitim vermek için hazırlanmış bir 
programdır.   
 
Bu eğitim paketinin temel amacı tekerlekli sandalye hizmet sunumu ile ilgili olan personelin bilgi ve 
becerilerinin geliştirilmesidir. Bu eğitim paketinin sunumu şunlara yardımcı olacaktır: 
o ihtiyaçlarını karşılayacak tekerlekli sandalye alabilen, tekerlekli sandalye kullanıcıların sayısını 

artıracak; 



 

o tekerlekli sandalye kullanımı ve bakımı ve tekerlekli sandalyelerinde sağlıklı olarak nasıl 
oturabilecekleri konusunda eğitim alan kullanıcıların sayısını artıracak; 

o temel düzey tekerlekli sandalye hizmet sunumu konusunda eğitimli personel sayısını artıracak; 
o tekerlekli sandalye hizmet sunum personelinin yeterliliklerini artıracak; 
o tekerlekli sandalye hizmet sunumun kalitesini artıracak ve; 
o rehabilitasyon hizmetleri bünyesinde tekerlekli sandalye hizmet sunumunun daha iyi bir şekilde 

bütünleşmesi sağlanmış olur. 
 

Kapsam 
 
Eğitim paketinin kapsamı: 
o tekerlekli sandalye hizmet sunumu için gerekli temel bilgi; 
o DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) Az sayıdaki kaynak ayarlamaları ile manüel tekerlekli sandalye 

sağlanması konusunda yönergeler’ inde  (Tablo1) tanımlanan tekerlekli sandalye hizmet 
sunumundaki kilit adımlara genel bir bakış; 

o tekerlekli sandalye kullanıcılarıyla beraber çalışarak onların hareketlilikle ilgili ihtiyaçlarını 
değerlendirmek ve olabilecek en uygun çözümleri belirlemek; 

o uygun tekerlekli sandalye ve uygun minderi tedarik etmek; 
o tekerlekli sandalyenin kullanıcısına en uyumlu hale gelmesini garanti etmek için basit 

modifikasyonlarla problem çözümü; 
o tekerlekli sandalye bakım ve onarımı; 
o tekerlekli sandalyesini en iyi şekilde kullanabilmesi için kullanıcının eğitimi ve; 
o köpük konturlu (biçimli) minder yapımı. 

Basit bir tekerlekli sandalyede değişiklikler yapılması, mevcut olan manüel sandalyelerdeki çeşitlik 
ve boyut sınırlamaları gibi şartlara bağlıdır. Tekerlekli sandalye kullanıcısının doğru bir şekilde 
uyum sağlayabilmesi için sıklıkla basit değişiklikler yapılması gerekir. 
 
Bu eğitim programı üç tekerleklilerin provizyonunu detaylı bir şekilde içermez bununla beraber 
tekerlekli sandalye ile daha uzun mesafeler kat etmeye ihtiyacı olan kullanıcılar için üç 
tekerleklilerin değeri dikkate 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 

 

 
Eğitimciler 
 
Beceriler: Bu eğitim paketi, tekerlekli sandalye hizmet sunumunda beceriler edinen ve kendilerine 
öğretilen yetileri güvenle gösterebilen eğitimcilerin bulunmasına dayanmaktadır. Eğitimci olarak 
sahip olunan daha önceki tecrübeler de faydalı olacaktır. 
Tekerlekli sandalye kullanıcıları: Eğitim ekibine bir tekerlekli sandalye kullanıcısının alınması 
şiddetle önerilir. Tekerlekli sandalye kullanıcıları kendi tecrübelerini diğerlerine öğretmek amaçlı 



 

resmedebilirler. Tekerlekli sandalye kullanıcıları aynı zamanda eğitim programında öğretilen pek 
çok tekniğin gösterimini yapabilirler. Bir tekerlekli sandalye kullanıcısı tarafından eğitilmek 
katılımcıların kendi tekerlekli sandalyesinin seçiminde merkez rolü oynayan kullanıcıyı 
anlamalarına yardımcı olacaktır. 
 
Eğitmen sayısı: Her 8 – 10 katılımcı için iki eğitimci olması tavsiye edilir. Bu oran özellikle 
uygulama bölümleri için önemlidir ki bu yolla eğitmenler katılımcılara iyi bir şekilde destek ve geri 
bildirim sağlayabilirler ve herkesin uygulamaya güvenli bir şekilde katılabildiğinden emin olurlar. 
Tecrübeli, konu ve eğitim paketi hakkında bilgili olan bir tekerlekli sandalye kullanıcısı eğitim paketi 
boyunca değerli bir varlık bir kazanç olabilir. 
 

Nasıl başlanacak 
 
Eğitim paketini uygulamadan önce diski (dosyanın içinde arka tarafta) sabit diskinize 
kopyalamalısınız. 4GB’lık bir kayıt alanı gerekmektedir ve bir de DVD oynatıcı olmalıdır ki bu eğitim 
diskini kullanabilesiniz. Eğitim programını elde etmenin en kolay yolu:                       . 
 

1.1. Kılavuz dosyasından Eğitimci Kılavuz’unu açın. 
1.2. Tekerlekli Sandalye Hizmet Eğitim Paketi ve Eğitmenler için Rehberlik Notları bölümlerini 

okuyun: 
1.3. Her bir eğitimci için Eğitimci Kılavuzu’nun bir kopyasını bastırın ve dosyalayın; 
1.4. Bir zaman tablosu ve Eğitimci gözlem kontrol listesi bastırın; 
1.5. Eğitim programı formları, Eğitim değerlendirme formları ve Tekerlekli sandalye hizmet 

formları, tekerlekli sandalye hizmet kontrol listesini bastırın. 
2. Eğitim paketinin sunuma hazırlanması bölümünde önerilen şekilde gerekli bütün ayarlamaları 

yapın. 
3. Katılımcılara bütün eğitim materyallerini içeren tam bir set veriniz: Referans Kılavuzu (her 

katılımcıya bir tane ), Katılımcı El Kitabı (her bir katılımcıya bir tane) ve bir set poster (her bir 
katılımcı için bir set). Eğer bunlar stokunuzda yoksa diskten bastırabilirsiniz. 

4. Zaman tablosunu açın ve her bir bölümün köprüsüne tıklayın ki bu sizi ilgili slaytlara ve video 
konumuna götürecektir. 
Eğitimi almanın en iyi yolu her bölüme ayrılan zamanda sıralanan şekilde sıkı bir uyumla 
derslere devam etmektir. 



 

1. Eğitimciler için Rehberlik Notları 
 

1.1 Eğitime genel bir bakış 
 
 dakika 
Hoş geldiniz, giriş ve genel bakış. Giriş 60 
A: Temel Bilgi 
Katılımcılara tekerlekli sandalye 
adımlar bölümlerini alabilmeleri için 
ihtiyaçları olan bilgilerin altyapısını 
verecek bölümler. 

A.1 Tekerlekli sandalye kullanıcıları 45 
A.2 Tekerlekli sandalye hizmetleri 30 
A.3 Tekerlekli sandalye hareketliliği 90 
A.4 Dik oturuş 60 
A.5 Basınç yaraları 60 
A.6 Uygun tekerlekli sandalye 120 
A.7 Minderler 75 
A.8 Transferler 120 

B: Tekerlekli sandalye hizmet adımları 
Sevk ve randevu B.1 Sevk ve randevu 30 
Değerlendirme B.2 Değerlendirme 30 

B.3 Değerlendirme görüşmesi 90 
B.4 Fiziksel değerlendirme 90 

Reçete (seçim) B.5 Reçete(seçim) 120 
Finansman ve sipariş B.6 Finansman ve sipariş 15 
 
Birinci Uygulama Değerlendirme ve reçete(seçim) 90 
 
Ürün (tekerlekli sandalye) hazırlığı B.7 Ürün (tekerlekli sandalye) hazırlığı 75 

B.8 Minder yapımı 120 
Uygunluk B.9 Uygunluk 60 

B.10 Problem çözme 45 
Kullanıcı eğitimi B.11 Kullanıcı eğitimi 60 
Bakım, onarım ve takip B.12 Bakım ve onarım 120 
 
İkinci Uygulama  Uygunluk ve kullanıcı eğitimi 120 
 
Bakım, onarım ve takip B.13 Takip 45 
 
Üçüncü Uygulama  Takip 90 

Dördüncü Uygulama  Değerlendirme, reçete (seçim), ürün 
(tekerlekli sandalye) hazırlığı, uygunluk ve 
kullanıcı eğitimi 

240 

 
 B.14 Sonuç 105 
 
 



 

1.2 Eğitimin zaman çizelgesi ve süresi 
 
Bu eğitim paketi, ardışık üç gün veya belirli bir süre boyunca bloklar şeklinde sunulabilir. Bütün 
temel seviye eğitim paketini tamamlamak için gereken minimum zaman süresi 35-40 saattir. Her 
bir bölümün öğretilmesi için tahmini gereken süre bölüm planında bulunmaktadır. 
 
Not: her bir bölümün öğretilmesi için gereken süre aşağıdaki faktörlere bağlı olarak farklılık 
gösterebilir: 
o katılımcıların tecrübeleri ve becerileri; 
o katılımcıların toplam sayısı; 
o yerel ölçekte mevcut olan tekerlekli sandalyelerin sayısı; 
o bölümlerin anlatımı sırasında tercümeye ihtiyacın olup olmadığı; 
o ek materyalin olup olmadığı. 
 
Bu faktörlere bağlı olarak eğitim programının tamamlanması için daha az veya fazla zaman 
gerekebilir. 
 
Ek 1 de beş günlük örnek zaman tablosu verilmiştir. Bu zaman tablosu ve aynı zamanda boş 
zaman tablosu şablonu DVD de mevcuttur. 
 
Eğitmenler zaman tablosunu yerel şarlarına göre ve katılımcıların öğrenme ihtiyaçlarına göre 
değiştirmeye ve adapte etmeye yoğun bir şekilde teşvik edilirler. 
Örneğin: 
o eğitim paketindeki bölümler mevcut sağlık ya da rehabilitasyon programları ile birleştirilebilirler; 
o rehabilitasyon çalışanlarının bu eğitim programının bazı bölümleri ile ilgili daha önceden sahip 

oldukları eğitim olabilir bu durumda ilgili bölüme gerek yoktur; 
o tekerlekli sandalyenin hazırlanması için ek zaman gerekebilir (örneğin komple montaj gerektiği 

durumlar), bu durumda uygulama bölümünde ya tekerlekli sandalye kullanıcılarının sayısı 
azaltılabilir ya da mevcut süreyi uzatmak gerekir. 

 
1.3 Bölüm planları 
Her bir bölüm içinde, eğitimcileri bölüm sunumunda yönlendirecek bir bölüm planı mevcuttur. Her 
bir bölüm baş kısmındaki plan aşağıdaki bilgileri içerir: 
o Hedefler: katılımcı bölüm sonunda neleri yapmaya yeterli olacak; 
o Kaynaklar: ilgili bölüm için hangi kaynaklara ihtiyaç var; 
o İçerik: bölümlerin değişik içerik ve değişik durumlarda nasıl adapte edileceği; 
o Hazırlık: bölüm için nasıl hazırlanılacak; 
o Taslak: her bir bölümün temel kısımlarının taslağını çizmek. 
 
Bölüm planının geri kalan kısmı konulara ayrılmıştır. Bölüm planında her bir konunun nasıl 
öğretileceğine dair talimatlar verilmiştir. 
Not: 
o Kalın olarak yazılmış kelimeler eğitimciler için olan eylemleri belirtir ( örneğin: sor, göster, 

açıkla, DVD göster); 
o Gölgeli kutular eğitimciler tarafından soruları cevaplar fakat katılımcılıları, sorulara kendilerinin 

cevap vermesi için teşvik ediniz. 
 
Her bir bölüm planı sonunda kilit nokta özeti vardır. Katılımcılar, kilit noktaları okumak yerine 
sorular sorabilirler ve bu yolla kilit noktaları kendileri tanımlayabilirler. 
 
Eğitimciler, bölüm planlarını dikkatle takip etmek suretiyle her bir bölümü doğru ve zamanında 
öğretebilirler. Bölüm planları, kapsamda olması gereken kilit nokta özetleri ve uygulama becerilerini 
verir. Eğitimciler, kendi bilgilerini, becerilerini ve stillerini bölümlerde göstermeye teşvik edildiler. 
Ancak mevcut planda verilen konulardan ve metotlardan sapmamak da önemlidir. 



 

 

1.4 PowerPoint sunumları 
Hemen her bölüm için PowerPoint slayt gösterimi vardır. Eğitimcilerin dikkat etmeleri gereken şey 
kilit noktaların sadece slaytlarda yazılı olarak bulunduğudur. 
 
Eğitimciler slaytlarda olan her bir bilgiyi Eğitimci Kılavuzundan vermelilerdir ve her bilginin 
kapsandığından emin olmaları gerekir. Slaytları yüksek sesle okumaktan kaçınmalılardır. Bunun 
yerine Eğitimci Kılavuzuna yönlendirmelilerdir. 

 
1.5 Katılımcıların gelişiminin gözlem ve izlenmesi 
 
Eğitimciler her bir katılımcının gelişimini yakından gözlemlemelidir. En iyi gelişim gözlem imkânı 
uygulama sırasında olandır. 
 
Her bir uygulama bölümü için Eğitimci gözlem kontrol listesi CD de mevcuttur. 
 
Eğitimciler bu kontrol listesini şunlar için kullanmalıdırlar: 
o Her bir uygulama bölümümde her grup katılımcının uygulama sırasındaki gelişimlerini 

gözlemlemeye yardımcı olması için  

o İyi yapılan ve daha gelişme ihtiyacı gerektiren uygulama örneklerin kayıt edilmesi içindir ki 
bunlar daha sonra geri bildirim bölümünde tartışılacaklardır.  . 

 
Gözlem kontrol listesi, eğitimciler tarafından her bir katılımcıdan daha çok ve detaylı bilgi toplamak 
amacıyla değiştirilebilir ve/veya daha ileri bir şekilde geliştirilebilir. 

 
1.6 Her bir sunumdan sonra eğitim programının 
değerlendirilmesi 
Bu, eğitim programı sunulduktan sonra değerlendirme için yapılan iyi bir uygulamadır. Eğitimciler 
katılımcılardan program boyunca düzenli olarak geri bildirim toplayabilirler. Eğitimciler eğitim 
programının sunuluş şekli ile ilgili kendi düşüncelerini de kaydedebilirler. Bu bilgi, programın 
sonunda eğitim programının zayıflıkları ve güçlü olan tarafları gibi bilgileri de içeren bir 
değerlendirme yapılmasını sağlar. Bu durum eğitimcilerin daha ileride yapacakları programlar için 
hem kendi kişisel becerilerini hem de programın kendisi ile ilgili geliştirme çabaları bağlamında 
yardımcı olur. 
 
Eğitim programı değerlendirme formu DVD de mevcuttur. Eğitimciler bu formu kendi ihtiyaçları 
doğrultusunda adapte edebilir ya da eklemeler yaparak geliştirebilirler. 

 
1.7 Doğru/iyi uygulama eğitim tavsiyeleri/ipuçları 
 
Hazırlıklı olun 

 
o her bir bölüm planının eğitim başlamadan önce dikkatlice okuyun; 
o sunduğunuz her bir materyalden emin olun; 
o eğitimle ilgili kaynakları toplayın ve eğitim alanını iyi hazırlayın. 

Tekerlekli 
sandalye 
hizmetinde doğru 
uygulamalar için 
örnek olun 

o katılımcılara ve tekerlekli sandalye kullanıcılarına saygılı olun; 
o işinizde özenli olun; 
o eğitim alanındaki güvenliğe her an dikkat edin; 
o dakik olun ve bölümleri zaman tablosuna uygun olarak aktarın. 



 

Bilgiyi net olarak 
sunun 
 

o açık, net ve sakin konuşun; 
o odadaki herkesin sizi duyduğundan emin olun; 
o anlaşılıp anlaşılmadığınızı sorarak emin olun; 
o tahtaya yazdıklarınızı herkesin okuyabildiğinden emin olun; 
o önemli noktaları pekiştirmek için tekrarlayın. 

Bölüm 
zamanlarını 
ayarlayın 

o her bir bölüm için mevcut olan zamanını not alın ve zamanı dikkatli 
kullanın; 

o eğer ek zamana ihtiyacınız olma ihtimali varsa bunu baştan planlayın; 
o o gün için verilmesi planlanan bölümleri zamanında tamamlayın. 

Dikkatli açık ve 
net sunumlar 
yapın 

o herkesin net bir şekilde gördüğünden emin olun; 
o yapacağınız şeyin ne olduğunu ve ne yapacağınızı açıklayın; 
o gösterimi yavaş yapın ve gerekirse tekrarlayın. 

Kullanıcıların 
becerilerini 
geliştirin 

o katılımcıların pratik yapabilmeleri için her zaman fırsat kollayın; 
o yeni öğrenenlerin yeni bilgileri öğrenmek ve anlamak için zamana ihtiyacı 

olduğunu hatırınızdan çıkarmayın.. 
Küçük grup 
aktivitelerinde 
başarı sağlayın 

o grup aktivitelerini yakından gözleyin ve ihtiyaç varsa yardım edin; 
o küçük grubun etrafında dolaşın ve her birinin gelişimini kontrol edin 

Dil farklılıklarına 
dikkat edin 

o eğer katılımcılara ders başka bir dille anlatılıyorsa anladıklarından emin 
olun ve gerekiyorsa yavaşlayın 

o tekerlekli sandalye kullanıcıları ve bakıcıları arasındaki dil farklılıklarına 
dikkat edin; 

o gereken yerlerde tercüman kullanın. 
Katılımcıları aktif 
olmaları ve baştan 
sona eğitimin 
içinde rol olmaları 
için teşvik edin 

o bölüm planlarında verilen değişik metotları ve stilleri kullanın; 
o çok konuşmaktan kaçının – katılımcıların konuşmalarını ve kendi 

aralarında görüş alışverişinde bulunmalarını teşvik edin; 
o kullanıcıların sorularına sürekli cevap vermek yerine soruları hakkında 

düşünmeye ve kendi kendilerine cevap vermeye teşvik edin; 
o herkesi konuşmaya teşvik edin bir kişinin baskın çıkmasına izin vermeyin; 
o katılımcılardan gelen iyi işler için övgüler sunun ve iyi geri bildirim verin; 
o katılımcıların istedikleri zaman soru sorabileceklerini bilmelerini sağlayın; 
o gerçek örneklerle bağlantı kurarak katılımcıların farkında olmalarını 

sağlayın; 
o eğitimi eğlenceli hale getirin! 

Kısa “ısınma” 
aktiviteleri/oyunları 
kullan 

o Dikkatleri toplamak için kısa (5-10 dakikalık) ısınma aktiviteleri kullanın. 
Engelli olan katılımcıları içeren aktiviteleri kullanın. Isınma aktivitelerini, 
oyunlarından bazı seçmeler eğitim programı araçlar dosyasında vardır. 

Değişik yetileri 
olan kişilerin 
ihtiyaçlarını göz 
önünde 
bulundurun 

o Görme, duyma veya hareketlilikle ilgili zorlukları olan katılımcıların 
ihtiyaçlarını düşünün. Bazı aktivitelerin ve öğretim yaklaşımlarının bu 
durumlara göre adapte edilmesi gerekir. 

 
 



 

2. Eğitim paketinin sunuma hazırlanması 
 

2.1 Katılımcıların tekerlekli sandalye hizmet ağlarından 
haberdar olması 
 
Eğitimcilerin çalıştıkları yerlerdeki tekerlekli sandalye provizyon sistemini bilmeleri gerekmektedir. 
Bu durum şunları kapsar: 
 
o hangi tip tekerlekli sandalyeler mevcut ve tedarikçileri kim; 
o bölgede mevcut olan tekerlekli sandalye servisleri ve hangi düzeyde hizmet veriyorlar; 

alandaki sevk ağları ne durumda; 
o alandaki kaynak olabilecek kişiler kimlerdir ki bunlara eğitim sunumunda yardımcı olabilecek 

tekerlekli sandalye kullanıcıları da dahildir; 
o diğer rehabilitasyon hizmetlerine, ki bunlar tekerlekli sandalye hizmet personeli gerektiğinde 

tekerlekli sandalye kullanıcısını sevk edebilir 
 

2.2 Katılımcıların hizmet sunumu konusundaki görevlerinin 
netleştirilmesi 
Katılımcıların çalıştıkları yerlerde genel görevleri içerisinde tekerlekli sandalye hizmet sunumunun 
nereye denk geldiğini öğrenin. Örneğin katılımcı sadece tekerlekli sandalye sunumunda mı 
çalışıyor yoksa başka görevleri de var mı? 
 
Katılımcı, tekerlekli sandalye hizmet sunumunda hangi rolü oynayacak bunu belirleyin. Örneğin 
bazı personeller eğitimde sadece klinik ya da teknik bölümlerin olduğu kısımları yerine getirirler. 
Başkaları ise her ikisini de hem klinik hem teknik kısımları tamamlarlar. 
 
Beklenen roller eğitim başlamadan oluşturulmalıdır. Eğitimciler, eğitimi katılımcılardan beklenen 
görevlerle bağlantılandırabilirler. Eğitim sunumundan önce yerel eğitmenler, tekerlekli sandalye 
servisleri bünyesinde eğitimi, katılımcıların rollerine adapte etmek ihtiyacı duyabilirler. 
 

2.3 Her bir bölüm planının gözden geçirilmesi ve 
gerektiğinde düzenlemeler yapılması 
Her bir bölüm planını gözden geçirin ve her bir bölüm için bir lider eğitimci belirleyin. 
 
Birtakım eğitim bölümleri yerel şartlara uyabilmesi için düzenlenebilir. Değişik şartlara bağlı olarak 
yapılan düzenleme bölümleri ile ilgili öneriler bütün bölümlerin başlangıcında olan “İçerik” başlığı 
altında verilmiştir. 

 
2.4 Kullanılacak tekerlekli sandalyenin tanımlanması 
Eğitimde hangi cins tekerlekli sandalyelerin kullanılacağını belirleyin. 
 
Bu sandalyeler katılımcıların çalıştıkları yerlerde bulunabilen sandalyeler olmalıdır. Eğer 
sandalyelerde çeşitlilik yelpazesi genişse, değişik modellerin arasından en iyi örnekleri ve 
genellikle bulunabilenleri seçin. Ayarlanabilir duruş desteği sağlayan araçlara sahip (örneğin; omuz 
bağları, omurilik desteği) “Orta” düzey özellikleri olan tekerlekli sandalyeleri almayın. 
 
 



 

Her bir tekerlekli sandalyenin özelliklerini tanıdığınızdan emin olunuz. Bir tekerlekli sandalye için 
veri formu doldurunuz ( bkz. DVD tekerlekli sandalye hizmet formları) ve tedarikçiden ürün 
bilgilerini elde ediniz. 
 

2.5 Tekerlekli sandalye kullanıcılarının uygulamalı bölümlere 
davet edilmesi 
Katılımcılara bu eğitim programında becerilerin öğretilmesi sırasında uygulama yaptırmak için 
tekerlekli sandalye kullanıcıları ile çalışmaları gereklidir. Eğitim programından önce eğitimcilerin, 
programa katılmaya istekli ve uygulama bölümlerine devam edebilecek tekerlekli sandalye 
kullanıcıları belirlemesi ve davet etmesi gerekmektedir. 
 
Aşağıdaki tekerlekli sandalye kullanıcısı belirleme konusunda bir kontrol listesidir. 
Uygulamalı bölümlere katılacak tekerlekli sandalye kullanıcı katılım kontrol listesi: 
Uygulamalı bölümlere yardımcı olmak amacıyla kendi isteğiyle katılmayı kabul eder  
Tekerlekli sandalyelerinde iyi durumda oturabilmektedirler ve tekerlekli sandalyelerinde 
oturabilmek için değişimlere ve duruş desteğine ihtiyaçları yoktur. Bu olabilecek durumlar bu 
programın içeriğinde yoktur. 

 

Bu programa devam edebilecek rahatlıkta, sağlamlıkta ve sağlıktadırlar.  
Basınç yaraları yoktur.  
Yakında yaşamaktadırlar ve uygulama bölümüne gelmek için uzağa yolculuk yapmak 
zorunda değildirler.  

Uygulama bölümlerine gelmek için müsait zamanları vardır.  
Eğitimden sonra takiplerinin yapılabilmesi için ev sahibi kuruluşa yakın yaşamaktadır.  
Tekerlekli sandalye kullanıcısı bay ve bayan sayısı eşittir.  
Fiziksel ihtiyaç çeşitliliğini temsil etmektedir.  
Değişik yaşları temsil etmektedir.  
Tekerlekli sandalye takip bölümü için – en az üç ay tekerlekli sandalye kullanılmalıdır.  
 
Kaç tekerlekli sandalye kullanıcısına ihtiyaç var? Uygulamalı bölüm için kaç tekerlekli sandalye 
kullanıcısına ihtiyaç olduğu katılımcı sayısıyla bağlantılıdır. Ancak herhangi büyüklükteki bir eğitim 
programı için en az iki ila dört arasında tekerlekli sandalye kullanıcısına ihtiyaç vardır. Katılımcılar 
genellikle ikili ya da üçlü gruplar halinde bir tekerlekli sandalye kullanıcısı ile çalışırlar. Her bir 
uygulama bölümü için üçten fazla tekerlekli sandalye kullanıcısı olmayışı en iyisidir çünkü 
eğitmenler için gözlem ve izlemeyi zorlaştırabilir. 
 
Uygulama bölümüne gelen tekerlekli sandalye kullanıcısının bilmesi gereken neler vardır? 
Uygulama bölümüne gelen tekerlekli sandalye kullanıcısı şunları bilmelidir: 
o bu bölüme geldiklerinde ne olacak; 
o ne zaman ve ne kadar süre gelecekler; 
o aileden birisi ya da yardımcıları ile gelebilirler; 
o eğitime baştan sona devam ettiklerinde için tekerlekli sandalye alıp almayacaklarını bilmeleri 

gerekir. 
 
Eğitimciler ve ev sahibi kuruluş uygulama bölümlerine devam eden tekerlekli sandalye 
kullanıcılarına transportlarını sağlama ya da ulaşım masraflarını karşılama ve katılım ücretlerini 
karşılamayı teklif ettiklerinden emin olmaları konusunda teşvik edilirler. Onlar eğitim programına 
geldiklerinde ikram için yiyecek ve içecek olması gerekir. Eğitimciler ve ev sahibi kuruluş tekerlekli 
sandalye kullanıcılarına, katılımcı olarak geçirdikleri zaman için günlük bir ödeme (harcırah) 
sağlayabilirler. 
 
Tekerlekli sandalye kullanıcıları için davet mektubu örneğini ve rıza formunu DVD içindeki eğitim 
programı formları dosyasında bulabilirsiniz. Bu özel şartlar için adapte edilmeli, ilgili dile çevrilmeli 
ve tekerlekli sandalye kullanıcısına (gönüllüye)  katılımcı olma ilgili seçeneği konusunda 
bilgilendirmek için gönderilmelidir. 
 



 

Takip 
 
o Eğitimciler ya da ev sahibi kuruluş programın bitiminde her şey tamamlanmış olmayacağından 

dolayı eğitim sırasında görülen tekerlekli sandalye kullanıcısı için hemen bir takip planı 
yapmalıdır, 

o Eğitim sırasında tekerlekli sandalye alan her tekerlekli sandalye kullanıcısı ev sahibi 
kuruluş/eğitimciler tarafından sandalyesini almasının ardından 6-8 hafta içerinde takip 
edilmelidir. 

 

2.6 Uygulama bölümleri için grup planlaması 
 
Her bir grup üç katılımcıdan fazla olmamalıdır. Dörtlü bir grup olmasındansa ikili iki grup olması 
daha iyidir. Bu şekilde katılımcıların öğrendiklerini uygulama ve becerilerini geliştirme imkânları 
olmasını garanti eder. 
 
Eğitimciler kimin hangi grupta olacağına karar vermelidirler. Bu kararı katılımcılara bırakmayınız. 
Katılımcıların becerilerine ve şartlarına bağlı olarak eğitimciler gruplarını şu şekilde seçebilirler. 
o Kendine güveni daha az ve daha yüksek olanlar katılımcılarla bir takım kurun. Kendine güveni 

yüksek olanlar diğerlerine rehberlik ederek yardımcı olabilirler. Herkesin iştirak ettiğinden emin 
olmak için grubu yakından gözlemleyin/izleyin. 

o İleride beraber çalışacak kişilerle bir takım oluşturun ki bu şekilde becerilerini bir takım olarak 
geliştirebilirler. 

 
 
“Birinci ve ikinci” uygulama için aynı katılımcıları aynı grupta kalmasını sağlayın. “üçüncü ve 
dördüncü” uygulamalar için ise beraber ne kadar iyi çalıştıklarına bağlı olarak değiştirilebilir. 
 
Her bir uygulama bölümü için bir “rehber” kişi belirleyin. Ve her katılımcının rehber olabilme 
imkânına sahip olduğundan emin olun. Rehber olan kişiye her adımın uygulanmasından sorumlu 
olduğunu söyleyin. Rehber kişi tekerlekli sandalye kullanıcısı ile ve gerekiyorsa ailesi/bakıcısıyla 
iletişim kuracak olan kişi olacaktır. 
 
 
 

2.7 Tesislerin ayarlanması 
 
Eğitimi yapmak için büyük bir eğitim alanı (ya da boşluk) kullanılabilir. Bu alan katılımcıların ve 
tekerlekli sandalye kullanıcılarının uygulama bölümünde rahatlıkla hareket edebilecekleri ve küçük 
gruplara ayrılabilecekleri kadar büyük bir salon olmalıdır. Aynı zamanda tekerlekli sandalye 
hareketlilik becerileri uygulamaları için bir dış mekâna; öğle yemeği ve içecek servisi için ayrı bir 
bölüme ve temiz tuvaletlere ihtiyaç vardır. Bütün bu alanlar, tuvaletler de dâhil olmak üzere 
tekerlekli sandalye ile girilebilir alanlar olmalıdır. 
 
 



 

Aşağıdaki kontrol listesi eğitim alanını belirlemek ve hazırlamak için kullanılabilir.  
Tesis kontrol listesi: 
Eğitim alanı 
Konferans alanı  
Her bir katılımcı için sandalye: katılımcıların not tutabilmesine imkân sağlayacak türden  
Katılımcıların 2-3 kişilik gruplara ayrılmasına müsaade edecek büyüklükte bir alan  
En az üç tekerlekli sandalyenin gösterilebileceği ve etrafta hareket edebileceği kadar büyük 
bir alan. 

 

Tekerlekli sandalye kullanıcılarının uygulama bölümü sırasında mahremiyetlerini korumak için 
panolar. 

 

Minder yapımı bölümü için büyük masalar ya da sıralar.  
Yeterli ışık & havalandırma  
Kilitlenebilir/ güvenli  
Tekerlekli sandalye hareketliliği eğitim alanı 
Pürüzsüz düzgün yüzey  
Tek basamak  
Kısa mesafeli merdivenler  
Engebeli yüzey  
Eğimli yüzey  
Öğle yemeği / ikram alanı 
Yemek için temiz alan  
Masalar ve sandalyeler  
Yakın mesafede el yıkanacak alan - temiz havlu ve sabun  
Tuvaletler 
Temiz tuvaletler, su, tuvalet kâğıdı, el yıkama tesisatı ve çöpler.  

 
 
 
2.8 Eğitim kaynaklarının ve materyallerinin ayarlanması 
 
Basılı kaynaklar 
 
Kaynak Miktar  Açıklama /talimatlar 
Kılavuzlar, el kitapları ve posterler: 

Eğitimci Kılavuzu Her eğitimciye 1 
adet  DSÖ’ den sipariş verin ya da basın ve 

dosyalayın 

Referans Kılavuzu Her katılımcıya 1 
adet  DSÖ’ den sipariş verin ya da basın ve 

dosyalayın 

Katılımcı El Kitabı Her katılımcıya 1 
adet  DSÖ’ den sipariş verin ya da basın ve 

dosyalayın 

Poster seti Her katılımcıya 1 
adet  DSÖ’ den sipariş verin ya da basın ve 

dosyalayın 
Tamamlayıcı materyal: 
DSÖ Az sayıdaki 
kaynak ayarlamaları 
ile manüel tekerlekli 
sandalye sağlanması 
konusunda 
yönergeler 

Her bir katılımcı 
için en az bir 
kopya 

 

Eğer mümkün ise katılımcılar için bir elektronik 
kopya sağlayın; 
Elektronik kopyalar ve değişik dil seçenekleri için 
bkz, : http://www.who.int/disabilities/en/.  

Birleşmiş Milletler 
Engelli Haklarına 
İlişkin Sözleşme 

Her bir katılımcı 
için bir kopya  

Değişik dil seçenekleri için : 
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150; 
http://uncrpdindia.org/about/text/. 



 

Eğitim programı formları: 

Katılımcı kayıt formu Program için 1 
adet  Bu formu katılımcıların devamlılığını kayıt etmek 

içim kullanın. 

Yaka kartı 
Her katılımcı & 
eğitmen için 1 
adet 

 

Zaman tablosu Her bir katılımcı 
için 1 adet  DVD de örnekler mevcuttur; yerel şartlara 

uyması için ayarlama yapınız 

Fotoğraf izin formu 

Her bir katılımcı 
için 1 adet ve 
Her bir tekerlekli 
sandalye 
kullanıcısı(gönüllü)  
için 1 adet 

 
Bu formu eğitim/ev sahibi kuruluş için adapte 
ediniz; yerel dile çevirin; fotoğrafı çekilmiş her 
kişinin bu formu imzalamasını sağlayınız 

Davet mektubu ve 
tekerlekli sandalye 
kullanıcısı izni 

Her 1 tekerlekli 
kullanıcısı için 1 
adet 

 Örneği verilmiş mektubu uygulama bölümüne 
kişileri davet etmek için adapte ediniz. 

Uygulama bölümü 
için tekerlekli 
sandalye kullanıcı 
listesi 

Her eğitimci için 1 
adet  

Bu formu uygulama bölümüne devam eden 
kişilerin kayıtları için kullanın ve kimin devam 
ettiğini ve ne zaman geldiğinin kaydını tutun. 

Katılımcı sertifikası Her bir katılımcı 
için 1 adet  Katılımcı sertifikalarını hazırlayın ya da verilmiş 

şablondan adapte edin. 
Eğitim programı değerlendirme formu: 
Katılımcılar için 
eğitim programı 
değerlendirme formu 

Her bir katılımcı 
için 1 adet  

Örnek eğitim programı değerlendirme formları; 
bunlar gerekli olduğunda eğitmenler tarafından 
adapte edilebilir. 

Eğitmenler için eğitim 
program bölüm 
değerlendirmesi 
 

Her bir bölüm için 
1 adet  

Eğitmenler için 
eğitim programı 
değerlendirme formu 

Her bir eğitimci 
için 1 adet 

 
 

 



 

Uygulama bölümü için eğitimci gözlem kontrol listeleri formu: 
Birinci Uygulama 

Her bir eğitimci 
için 1 adet 

 

Basınız İkinci Uygulama  
Üçüncü Uygulama  
Dördüncü Uygulama  
 
Tekerlekli sandalye hizmet formları: 

Tekerlekli sandalye hizmet sevk formu 
Her bir 
katılımcı için 1 
adet 

 

Eğer varsa yerel sevk 
formunu kullanın veya 
yerel şartlara uyması 
için adapte edin. 

Tekerlekli sandalye değerlendirme formu 

Her bir 
tekerlekli 
sandalye 
kullanıcısı için 
1 adet 

 
 

Yerel şartlara uyması 
için adapte edin, 
örneğin tekerlekli 
sandalye hizmet adı 
veya yerel hizmetin 
ihtiyacı olan ilave 
bilgiyi ekleyin. 

Tekerlekli sandalye reçete(seçim) formu 

Her bir 
tekerlekli 
sandalye 
kullanıcısı için 
1 adet 

 
 

Tekerlekli sandalye 
boyutları ve 
seçeneklerine bağlı 
olarak sonucu 
netleştirin. 

Tekerlekli sandalye veri formu 

Her bir 
tekerlekli 
sandalye 
kullanıcısı için 
1 adet 

 

Eğitim programı 
başlamadan önce 
yerel olarak 
bulunabilen her bir 
tekerlekli sandalye için 
bir tane doldurun. 

Tekerlekli sandalye takip formu 

Her bir 
tekerlekli 
sandalye 
kullanıcısı için 
1 adet 

 

Yerel şartlara uyması 
için adapte edin-
örneğin tekerlekli 
sandalye hizmet adı 
veya yerel hizmetin 
ihtiyacı olan ilave 
bilgiyi ekleyin. 

Kontrol listesi: 
Tekerlekli sandalye uygunluk kontrol listesi 

Her bir 
katılımcı için 1 
adet 

 Kontrol listeleri 
“tekerlekli sandalye 
hizmet formları” 
altındaki basılı 
kaynaklarda 
bulunabilir. 

Tekerlekli sandalye kullanıcı eğitim kontrol listesi  

Tekerlekli sandalye güvenli ve kullanıma hazır 
kontrol listesi  

Posterler: 
Tekerlekli sandalye hizmet adımları 1  

 Tekerlekli sandalye hareketlilik becerileri 1  
Basınç yaraları 1  
Evde tekerlekli sandalye bakımı 1  
Opsiyonel form  (lütfen dikkat edin, bu form eğitim paketinin dâhilinde değildir, sadece yerel 
olarak uygun ise kullanınız): 

Tekerlekli sandalye sipariş formu 
Her katılımcı 
için 1 adet  

Eğer yerel olarak 
uygunsa 
eğitmenlerin 
kullanacağı sipariş 
formu 

 
 



 

Materyaller 
 
Madde Miktar   
Beyaz tahta kalemleri 3–4  
Köpük parçaları 

4–5 
 Sunum için örnek 

parçalar yaklaşık 
100x110x50mm 

Ayak bileği /baldır bantları 2–3 set  Eğer mümkünse 
 
Ekipman 
 
Madde Miktar   
Geniş beyaz tahta 1  
Veri projeksiyon makinesi 1  
Bilgisayar 1  
Portatif hoparlörler 1 set  DVD i duymaya 

yardımcı olması için 
Dijital kamera 1  Eğer mümkünse, 

değişik bölümler için 
Değerlendirme yatağı Her bir kullanıcı için 1 adet 

Uygulama bölümünde tekerlekli 
sandalye kullanıcıları için kullanılacak  

 Bank / değerlendirme 
sedyesi ya da baza. 
Yükseklik ortalama bir 
tekerlekli sandalye 
yüksekliğinde 
olmalıdır 
Mümkünse sert 
yüzeylerden kaçının- 
eğer bank 
kullanılıyorsa ince bir 
köpük katmanı ve örtü 
ya da yoga matı 
koyunuz. 

Ayak blok seti 1 set  Tahta bloklar 
tekerlekli sandalye 
kullanıcısının 
ayaklarının altına 
değerlendirme 
yatağında otururken 
koymak içindir. Bir kaç 
değişik yüksekliğe 
ihtiyaç vardır. 

Transfer tahtası Her 3 katılımcı için 1 adet  Eğer mümkünse 
Mezura Her bir katılımcı için 1 adet  
Omurga, pelvis ve femurları 
da olan ½ anatomik iskelet 

1  Eğer mümkünse 

Eğitim için tekerlekli 
sandalye ve minderler 

Yerel olarak bulunabilen tekerlekli 
sandalye ve minderden en az 1’er 
tane; ideal olarak her bir katılımcı için 
1 tekerlekli sandalye ve 2 minder 

 Bütün tekerlekli 
sandalyelerin düzgün 
bir şekilde 
çalıştığından ve 
minderleri olduğundan 
emin olun; en az bir 
tane iyi örnek olacak 
basınç rahatlatıcı 
minder sağlayın. 

 



 

Tekerlekli sandalye 
kullanıcıları gönüllülere 
sağlanmak üzere tekerlekli 
sandalyeler ve minderler 

Uygulama bölümlerine katılan her bir 
tekerlekli sandalye kullanıcısı için 1 
adet. 

 Tekerlekli sandalye ve 
minder reçete 
edebilmek için yeteri 
kadar tekerlekli 
sandalye ve mindere 
en azından iyi örnek 
basınç rahatlatıcı 
mindere ihtiyaç vardır. 

Evde bakım alet takımı Her üç katılımcı için 1 adet  Takımın içeriği: 
Kurbağacık, aylan 
anahtarları, tekerlek 
pompası, makine 
yağı, kova, sabun, 
bez, zımpara 

Post-it not kâğıdı ya da not 
kâğıdı 
 

Her bir katılımcı için 1 adet  

Minder yapımı – materyaller ve araçlar 
 
Madde Miktar   
Örnek konturlu köpük 
basınç rahatlatma minderi 
ve kılıfı 

1  Eğer yoksa 
eğitimcilerin bunu 
eğitim programından 
önce yapmaları 
gerekecektir. 

Örnek minder yükseltici 1  

Minder yapımı alet takımı Her iki katılımcı için 1 alet takımı  Takımın içeriği: 
o 1 x bilenmiş demir 

testeresi ağzı ya 
da uzun bıçak 

o 1 x siyah keçe 
kalem; 

o Köpük yapıştırıcı 
ve yapıştırıcıyı 
dağıtmak için 
karton parçaları 

Minder materyalleri Her iki katılımcı için 1 set  Her birinin içeriği 
o katı köpük (örn 

parça köpük) – 50 
x 400 x 400 mm; 

o yumuşak köpük – 
50 x 400 x 
400 mm. 

Minder kılıfı yapılabilecek 
kumaş parçaları örnekleri 

Her birinden 1 adet  Uygun kumaşlarla ilgili 
daha çok bilgi için 
minder yapımı 
bölümüne bakınız. 

 

 

  



 

 

 

3. Detaylı bölüm planları 
 
 

 



 

Giriş 
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Bu bölümün sonunda katılımcılar: 
 eğitim programının hedeflerini öğrenecekler; 
 katılımcıların ve eğitmenlerin adlarını öğrenecekler; 
 eğitim programı zaman tablosuna genel bir bakış yapacaklar; 
 eğitim programı sırasında hatırlayacakları önemli kuralları öğrenecekler. 
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A
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 Bölümler için: 
 PPT slaytları: Giriş; 
 her bir katılımcı için Referans Kılavuzu; 
 her bir katılımcı için Katılımcı El Kitabı; 
 DVD: Giriş 
 her bir katılımcı için zaman tablosu kopyası; 
 her bir katılımcının ve eğitmenin yaka kartları. 

İÇ
E

R
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Bu bölümü eğitimin verildiği yerdeki yerel şartlara göre uyarlayın. Örneğin: 
 kültürel duruma ve şartlara uygun bir açılış töreni ekleyin; 
 eğitimcilere ve katılımcılara uygun olacak şekilde “eğitimci ve katılımcıların tanıtımı” 

bölümünü değiştirin ya da uygun olan şekilde uyarlayın; 
 ‘katılımcıların “hazırlığı ve beklentileri”’ listesini gerektiği şekilde değiştir, uyarla ve/veya 

ekle, örnekler eğitim programı taslakta sunulmuştur; 
 eğitim programında değişiklik yapılmışsa eğitim programı taslak slaydını değiştirin 

(örneğin hedefler eklenmiş ya da çıkarılmış). 

H
A
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R
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 kaynakları bir araya toplayın, PPT slaytlarını gözden geçirin, DVD i izle ve bölüm 
planını okuyun. 

TA
S

LA
K

 

1. açılış töreni (eğer varsa). 
2. eğitmenlerin ve katılımcıların tanıtımı. 
3. eğitim programına genel bakış. 
4. eğitim programı zaman tablosu, Referans Kılavuzu ve Katılımcı El Kitabı 
5. “Hazırlık” ve katılımcıların beklentileri. 

15 
15 
10 
10 
10 

Toplam bölüm süresi 60 
 
 
 



 

1. Açılış Töreni  (tahmini süre 15 dakika) 
 
 
 

2. Eğitmenlerin ve katılımcıların tanıtımı (15 dakika) 
 
Eğitmenler: Kendinizi tanıtın. Geçmişinizi, tekerlekli sandalye provizyonu ile ilgili tecrübeleriniz 
hakkında kısa bir konuşma yapın.  
Katılımcılara adlarını, hangi kurumlardan geldiklerini ve bu programdan beklentilerinin neler 
olduğunu sorun. 
Eğer kayıt sırasında verilmemişse yaka kartlarını verin. 
 
 

3. Eğitim programına genel bakış  (10 dakika ) 
 
Açıklayın: Bu programın amacı, düzgün bir şekilde oturabilen ergen ve yetişkinlere uygun manüel 
bir tekerlekli sandalyenin nasıl sağlanacağını katılımcılara öğretmektir. 
 

 

 Eğitim Paketinin kapsamı: 
– Tekerlekli sandalye değerlendirmesi; 
– Seçim, hazırlık, uygunluk; 
– Tekerlekli sandalye kullanıcısı talimatları; 
– Bakım ve onarım; 
– Takip; 
– Köpük basınç rahatlatma minder yapımı. 

 
 
 

 

DVD tanıtımı: Giriş. Bu kısa DVD özet bir şekilde tekerlekli sandalye eğitim 
programından, amacından, hedef ve beklentilerden bahsedecektir. 
DVD göster. 
Soru olup olmadığını öğren. 

 
   

WunderlichEW
Text Box
 



 

4. Eğitim programı zaman tablosu, Referans Kılavuzu ve Katılımcı El Kitabı  (10 
dakika) 
 
Her bir katılımcıya zaman tablosunun bir kopyasını verin. Açıklayın:  
o Eğitim programı teori/sınıf bölümleri ile başlayacak 
o Bunun ardından katılımcılar teori dersinde öğrendikleri bazı becerileri yardım etmeye gönüllü 

olan tekerlekli sandalye kullanıcıları ile uygulamaya dökecekler. 
 
Her katılımcıya Referans Kılavuzunun bir kopyasını verin. Katılımcılara kılavuzun üstüne isimlerini 
yazmasını söyleyin. Bu kılavuzlara ek bilgiler yazabilecekleri açıklamasını yapın. 
 
Her bir katılımcıya Katılımcı Kılavuzunun bir kopyasını verin. Katılımcılara kılavuzun üstüne 
isimlerini yazmasını söyleyin. Bu kılavuza ek bilgiler yazabilecekleri açıklamasını yapın. 
 

5. Hazırlık ve beklentiler (10 dakika) 
 
Gerektiği şekilde aşağıdaki açıklamaları yapın 
o Tuvaletlerin yerleri; 
o Konaklama için kiminle konuşulacak kişi; 
o Bireysel katılımcıların dönüş yolculukları için kiminle konuşacaklarını söyleyin (ayrıntıya 

girmeyin); 
o Acil durumlarda ne yapılacağını anlatın. 
 
 Eğitim programında katılımcılardan beklenenleri gerektiği şekilde açıklayın: 
o Her bir oturum zamanında başlayacaktır, katılımcılar her gün eğitime zamanında gelmeliler ve 

verilen aralardan sonra zamanında geri dönmelidirler; 
o Katılımcılar emin olmadıkları şeylerle ilgili her zaman soru sormalılardır; 
o Bütün tekerlekli sandalye kullanıcılarına eşit şekilde davranın onurlarına saygı duyun; 
o Ders boyunca cep telefonlarınızı kapatın; 
o Eğlenin! 
 
Açıklayın: Program boyunca katılımcılar tekerlekli sandalyeleri kullanacaklar ve itecekler. Bu 
kullanımlar sırasında aşağıdaki güvenlik kurallarını hatırlayınız: 
o Tekerlekli sandalyeye binerken ve inerken ayaklıkların üzerinde durmayın; 
o Parmaklarınızı tekerlek jant tellerinden uzakta tutun; 
o Eğimli zeminde tekerlekli sandalyeyi kullanırken geri düşme ihtimaline karşı arkanızda bir 

yardımcı olsun. 
 
 
 



 

A: Temel bilgi 
 
 
 
 
 

 



 

A.1: Tekerlekli sandalye kullanıcıları 
 

H
E

D
E

FL
E

R
 

Bu bölümün sonunda katılımcılar şunları yapabiliyor olacaklar: 
 uygun bir tekerlekli sandalyenin tekerlekli sandalye kullanıcısı için en az yedi faydasını 

listeleyebilecekler; 
 tekerlekli sandalye personelinin tekerlekli sandalye kullanıcısın kişisel hareketlilik 

hakkını nasıl destekleyebileceğini açıklayabilecekler. 
 tekerlekli sandalye kullanıcılarının tekerlekli sandalye provizyonunda en az beş yolla 

nasıl aktif bir şekilde katılabileceğini listeleyebilirler. 
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Bölüm için: 
 PPT slaytları A.1 Tekerlekli sandalye kullanıcıları; 
 Referans Kılavuzu 
 DVD: Uygun tekerlekli sandalyenin faydaları; 
 Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme’ nin (UNCRPD) kopyaları, eğer var 

ise; 
Ek referans materyalleri (eğitmenler için): 
o DSÖ Az sayıdaki kaynak ayarlamaları ile manüel tekerlekli sandalye sağlanması 

konusunda yönergeler (sayfa 23). 
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Bu bölümü katılımcıların geldiği şartlara uyarlayın. Örneğin: 
 Katılımcıların Birleşmiş Milletlerin bu sözleşmesini (UNCRPD) daha önceden biliyor 

olabilirler  – bu durumda UNCRPD ile ilgili ne bildiklerini sorabilirsiniz; 
 UNCRPD’ nin katılımcının ülkesinde imzalanmış/onaylanmış olduğundan haberiniz 

olsun. 
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 Kaynakları toplayın, PPT slaytlarına göz gezdirin, DVD i seyredin ve bölüm planını 
okuyun. 

TA
S

LA
K

 

1. Giriş. 
2. Bir tekerlekli sandalyenin faydaları nelerdir? 
3. “Uygun tekerlekli sandalye” nedir? 
4. Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme. 
5. Tekerlekli sandalye kullanıcıları tekerlekli sandalye hizmet sunumunda eşit 

ortaklardır. 
6. Kilit nokta özeti. 

2 
10 
5 
5 

20 
3 

Toplam bölüm süresi 45 
 
 



 

1. Giriş (2 dakika) 
 

 
 
 

Açıkla: Bu bölümde tekerlekli sandalye kullanıcılarının uygun bir 
tekerlekli sandalyeden nasıl fayda sağlayabileceklerinden 
bahsedilecektir. 
Katılımcıların tekerlekli sandalye sağlama sürecinde kullanıcılar ile 
nasıl aktif bir şekilde çalışabileceğini düşünün ve bu neden bu 
kadar önemlidir. 
Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin 
Sözleşme’sine kısaca bir bakılacaktır, özellikle Madde 1, Madde 3 
ve Madde 20. 
 

 
 

2. Tekerlekli sandalyenin faydaları nelerdir? (10 dakika) 
 

 
 

Uygun tekerlekli sandalye tanımını okuyun. 
Açıkla: 
o Bu tanım Dünya Sağlık Örgütü’nün Az sayıdaki kaynak 

ayarlamaları ile manüel tekerlekli sandalye sağlanması 
konusunda yönergelerinde geçmektedir. Bu eğitim programında 
bu Yönergeler’ e sıkça atıfta bulunacağız. 

o Her bir tekerlekli sandalye kullanıcısı için “Uygun tekerlekli 
sandalye” onların kişisel ihtiyaçlarına ve çevresel şartlarına göre 
değişecektir. 

 

 

 DVD tanıtımı: Tekerlekli sandalyenin faydaları Bu kısa DVD değişik tekerlekli 
sandalye kullanıcılarının değişik aktivitelerini gösterecektir. Dikkatle izleyin, ardından 
tekerlekli sandalye kullanıcısının değişik tekerlekli sandalyelerden nasıl faydalar 
sağladıkları konusunda konuşacağız.  
DVD göster. 
Soru olup olmadığını sorun. 
 

Sorun: Tekerlekli sandalye kullanıcısının sandalyesi olmasından ne gibi faydalar edindiğini DVD 
de görüntülenen şekliyle anlatın. 
 
Cevaplar vermeye teşvikte bulunun ve bunları tahtaya yazın. 
 
Cevaplar: 
o hareketlilik; 
o sağlık; 
o dik oturmaya yardım; 
o rahatlık; 
o kendine güven ve konfor ; 
o itibar; 

o okula gitmek; 
o spor yapmak ; 
o çalışmak; 
o toplumun ve ailenin bir parçası olmak; 
o bağımsızlığın artışı. 
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Açıklayın: 
o Listeden gördüğümüz üzere tekerlekli sandalyenin pek çok faydası vardır. 
o En önemli olan şudur ki tekerlekli sandalye provizyonu sadece bir ürün olan tekerlekli sandalye 

ile alakalı değildir. 
o Tekerlekli sandalye provizyonu engelleri ile beraber hareket özgürlüğüne sahip olabilmekle, 

sağlıklı kalabilmekle ve tam anlamıyla toplum hayatının içinde olabilmekle alakalıdır. 
o Videodaki her bir tekerlekli sandalye kullanıcısı farklıdır.  Bununla beraber her biri kendileri için 

“uygun” olan bir tekerlekli sandalyeye sahiptir. 

3. Uygun tekerlekli sandalye nedir? (5 dakika) 
 
o “Uygun tekerlekli sandalye” şudur ki: 

– kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılar; 
– kullanıcısının çevresel şartlarına uygundur; 
– kullanıcısı için doğru seçimdir; 
– duruş desteği sağlar (kullanıcının dik oturmasına yardımcı olur); 
– yaşanılan bölgede bakımı ve onarımı yapılabilir. 

 

4. Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme (5 dakika) 
 
Açıkla: 
o Hepimiz biliyoruz ki tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan pek çok kişinin hala uygun bir tekerlekli 

sandalyesi yoktur. Ancak şimdi elimizde, tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan insanların haklarını 
savunmak için kullanabileceğimiz bir aracımız var.  

o 2006 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme imzalandı. (BMEHİS 
kısaltılmış olarak) 2008 yılında Uluslararası bir kanun haline geldi. (Eğer bu antlaşma 
katılımcıların ülkelerinde imzalanmışsa bunu belirtin) 
 

Sorun: Sözleşmeyi duyan var mı? 
Duymuş olanları onaylayın. 
Açıkla: Herkes için geçerli olan insan hakları vardır. BMEHİS’nin odak, noktası herkese tanınan bu 
hakların engelli kişilere uygulandığından da emin olunması gerekliliğidir. . 
 

 

Açıklayın: 
o Sözleşmede 50 farklı madde vardır. . 
o 20. Madde kişisel hareketlilik ile ilgilidir. . 
o Kişisel hareketlilik şu anlama gelir: 

o Bir şekilde hareket kabiliyetine kendi tercihi ile sahip olmak. 

 
Sor: Katılımcılar, bir tekerlekli sandalye hizmetinde üstlendikleri rolde tekerlekli sandalye 
kullanıcısının kişisel hareketlilik hakkını nasıl destekleyebilirler? 
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Cevapları teşvik edin ve tahtaya yazın. 
En önemli cevaplar: 
o tekerlekli sandalye kullanıcılarının, tekerlekli sandalyeleri hakkında karalara dâhil edin; 
o tekerlekli sandalye kullanıcısının ihtiyaçlarını anlayın ve bunların karşılanmasına yardımcı olun; 
o uygun bir tekerlekli sandalye sağlanmasına yardımcı olun; 
o tekerlekli sandalye kullanıcılarının sandalyelerine kendi kendilerine binip inmeyi öğrenmelerine 

yardımcı olun; 
o tekerlekli sandalye kullanıcılarının sandalyelerini kendi başlarına itmeyi öğrenmelerine yardımcı 

olun; 
o aile üyelerini,  tekerlekli sandalye kullanıcılarının daha bağımsız hareket etmeleri için destek 

olmaları yönünde teşvik edin; 
o ülkede gelişmiş hareketlilik ürünlerinin kullanılabilirliğinin artmasının savunucusu olun; 
o ülke içinde bariyer/engel olmayan bir çevrenin savunuculuğunu yapın. 
 
Sorun: Hareket zorluğu olan bir kişinin uygun tekerlekli sandalyesi olduğu takdirde erişilebileceği 
başka bir insan hakkı var mı? Aklınıza gelen bir şey var mı?   
 
Cevapları teşvik edin ve tahtaya yazın (ihtiyaç olursa haklardan örnekler verin). 
Cevaplar (Sözleşme maddelerini belirtmek gerekliliği yoktur): 
o bağımsız yaşama ve toplumun bir parçası olmak(madde19); 
o eğitim hakkı (madde 24); 
o erişilebilir en yüksek sağlık standartlarından yaralanma hakkı (madde 25); 
o çalışma ve istihdam hakkı (madde 27); 
o politik ve sosyal yaşama katılım hakkı (madde 29); 
o kültürel hayat, eğlence, boş zaman faaliyetleri ve spor aktivitelerine katılma hakkıdır (madde 

30). 
 
 

5.Tekerlekli sandalye kullanıcıları hizmet sunumunda eşit ortaklardır.  (20 dakika ) 
 
Açıkla: Tekerlekli sandalye kullanıcıları genellikle kendileri için “uygun tekerlekli sandalye” nin ne 
olduğunu bilirler. Eğer zaten bir tekerlekli sandalye kullanıyorlarsa onlar için neyin uygun olduğu ve 
neyi değiştirmek istedikleri hakkında fikirleri olacaktır. Daha önce tekerlekli sandalye kullanmamış 
olanlar daha çok bilgiye ihtiyaç duyacaklardır. 
 
Tekerlekli sandalye hizmet personeli tekerlekli sandalye kullanıcısıyla eşit katılımcılar olarak 
çalışmalıdır. 
 
Küçük grup aktivitesi 
Gruplar: Her bir grupta 2-3 kişi olsun. 
Talimatlar: Her bir gruba iki dakikalık bir oyun hazırlamaları için beş dakikalık süreleri 

olduğunu söyleyin. Oyun tekerlekli sandalye almaya gelen bir kullanıcı üzerine 
olacak. Bir katılımcı tekerlekli sandalye almaya gelen kullanıcı, diğeri hizmet 
personeli, diğeri ise kullanıcının aile üyesi olacak. 
Gruptakilerin yarısına, kullanıcının uygun tekerlekli sandalye alma hakkı yokmuş 
gibi SAYGISIZCA davranan bir tekerlekli sandalye hizmet personeli olmasını ve 
tekerlekli sandalye hizmet sunumunda kullanıcının aktif katılımcı olmasına ENGEL 
olmasını söyleyin. 
Diğer gruba ise kullanıcının uygun tekerlekli sandalye alma hakkına SAYGILI bir 
tekerlekli sandalye hizmet personeli olmasını ve kullanıcının hizmet sunumunda 
aktif rol almasına İZİN vermesini söyleyin. 
 

İzle: Grupları izleyin/gözlemleyin gerekirse yardım edin. 



 

Zaman: 5 dakika hazırlık; 10 dakika oyun ve 5 dakika geri bildirim. 
Geri 
bildirim: 

Tekerlekli sandalye kullanıcısına SAYGISIZ davranan hizmet personelini 
oynayanlardan ve bir de kullanıcıya SAYGILI davranan hizmet personelini oynayan 
gruplardan en az birine sorun. 
Geri bildirim tartışması: 
o tekerlekli sandalye personelinin; tekerlekli sandalye kullanıcısı ve ailesi ile 

kurduğu iletişim hakkında konuşun, tartışın; 
o her gruptaki tekerlekli sandalye kullanıcısına kendini nasıl hissettiğini sorun; 
o eğer eğitim sırasında orada bulunanlar arasında tekerlekli sandalye kullanıcısı 

var ise sorun; bu oyundakilere benzer iyi ya da kötü deneyimleri olmuş mu? 
 
Sorun: Oyunu düşündüğünüzde, tekerlekli sandalye hizmet personelinin, tekerlekli sandalye 
kullanıcını, uygun tekerlekli sandalye sağlama işlemine aktif bir şekilde  dahil etmesinin yolları 
nelerdir? Cevap vermeye teşvik edin. 
En önemli cevaplar: 
o tekerlekli sandalye kullanıcısı ile doğrudan konuşun; 
o tekerlekli sandalye kullanıcısına fikrini sorun; 
o kullanıcıya mümkün olan her durumda seçenekler sunun ve seçimlerine saygı gösterin; 
o kullanıcıya seçim yapabilmesi için bilgi verin; 
o kullanıcının hayatı, tekerlekli sandalyesi ile ne yapmak istediği ve yaşadığı, çalıştığı ortamla 

ilgili konularda bilgi toplayın. 
 
 

6. Kilit nokta özeti (3 dakika) 

 

 

Kilit noktaları okuyun. 
Soru olup olmadığını öğrenin. 
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A.2: Tekerlekli sandalye hizmetleri 
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Bu bölümün sonunda katılımcılar şunları yapabilecekler: 
 tekerlekli sandalye hizmetinin ne olduğunun açıklanması; 
 temel tekerlekli sandalye hizmetinde rollerinin ne olduğunun tanımlanması; 
 tekerlekli sandalye hizmet sunumunda “temel seviye hizmet” ini tanımlayabilecekler. 
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Bu bölüm için: 
 PPT slaytları: A.2: Tekerlekli sandalye hizmetleri; 
 Referans Kılavuzu   
 poster: Tekerlekli sandalye hizmet adımları 
 
Ek referans materyalleri (eğitmenler için): 
 DSÖ Az sayıdaki kaynak ayarlamaları ile manüel tekerlekli sandalye sağlanması 

konusunda yönergeler (sayfa 71–72, 76–77). 
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Bu bölümü katılımcıların çalışıyor olacakları şartlara uyacak şekilde uyarla. Aşağıdakiler 
hakkında düşünün. 
 Tekerlekli sandalye hizmet sunumunda her bir katılımcının çalıştıkları yerlerdeki rollerini 

düşünün. Örneğin her bir katılımcı tekerlekli sandalye hizmet sunumundaki sekiz 
adımdan sorumlu olacak mı? Bu bölümü katılımcıların rollerinin ne olacağının ne 
olacağını açıklamak için kullanın. 
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 Kaynakları toplayın, PPT slaytlarına göz gezdirin, DVD’i seyredin ve bölüm planını 
okuyun. 

 Her bir hizmet adımında katılımcıların rollerinin ne olacağı ile ilgili bilgi hazırlayın. 

TA
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1. Giriş 
2. Tekerlekli sandalye hizmetleri 
3. Tekerlekli sandalye hizmet personeli rolleri. 
4. “Temel düzey hizmet” ne anlama gelir? 
5. Kilit nokta özeti 

2 
10 
10 
5 
3 

Toplam bölüm süresi 30 
 



 

 

1.Giriş (2 dakika) 
 

 

Açıkla: Bu bölümde yapacaklarımız; 
o tekerlekli sandalye hizmetinin ne olduğunu açıklanacak ve 

“temel” seviye hizmet ile “orta” düzey hizmet arasındaki farklar 
izah edilecek; 

o tekerlekli sandalye hizmet sunumundaki kilit adımlardan 
bahsedilecek; 

o temel seviye tekerlekli sandalye hizmeti sağlanırken her bir 
katılımcının alacağı rolden bahsedilecek. 

 
 

2. Tekerlekli sandalye hizmetleri  (10 dakika ) 
 
Açıklayın: Bir tekerlekli sandalye servisi, tekerlekli sandalye kullanıcısı ile beraber (mevcut olan 
sandalyeler arasından) kullanıcı için en uygun sandalyeyi sağlamak için çalışır. 
Sorun: Tekerlekli sandalye personeli her bir tekerlekli sandalye kullanıcısı için en uygun 
sandalyeyi seçmek amacıyla neler yapmalıdır? Cevap vermeye teşvik edin ve tahtaya yazın. 
 
En önemli cevaplar: 
o tekerlekli sandalye kullanıcısın ihtiyaçlarının neler olduğunu öğrenin (değerlendir); 
o tekerlekli sandalye kullanıcısı için en iyi sandalyeyi seçin (reçete); 
o tekerlekli sandalye sağlayın (sipariş, muhtemelen montaj, ayar ve uygunluk). 
 
Sorun: Tekerlekli sandalye servisi, tekerlekli sandalye kullanıcısının sandalyesinden en çok 
faydayı alması için nasıl yardımcı olabilir? Cevap vermeye teşvik edin ve tahtaya yazın. 
 
En önemli cevaplar: 
o tekerlekli sandalye kullanıcılarına tekerlekli sandalyelerini nasıl kullanacaklarını ve bakımını 

nasıl yapacaklarını öğretin (kullanıcı eğitimi); 
o tekerlekli sandalye kullanıcılarına tekerlekli sandalyelerinin onarımını nasıl yapacakları 

konusunda yardımcı olun (evde bakım, onarım ve takip); 
o tekerlekli sandalyenin, kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiğinden emin olmak için 

destek sağlayın ve takip edin; 
o tekerlekli sandalye kullanıcısını onlara yardımcı olabilecek diğer servislere gönderin. 
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3. Tekerlekli sandalye hizmet personelinin görevleri (10 dakika) 
 
Tekerlekli Sandalye Hizmet Adımları posterini takın. 
 

 

Açıkla: Temel tekerlekli sandalye personelinin görevi, duruş 
desteği almadan dik bir şekilde oturabilen kullanıcıya mevcut olan 
en iyi tekerlekli sandalyeyi sağlamaktır. Bunu yapmak için personel, 
kullanıcı ve kullanıcının ailesiyle beraber aşağıdaki kilit hizmet 
adımlarını takip eder. 
 
Aşağıdaki sırayla her bir adımı açıklayın. 

Sevk ve randevu 

 

Sevk ve randevu: 
o Sevk, tekerlekli sandalye kullanıcılarının tekerlekli sandalye 

hizmetlerine gelme yoludur. 
o Kullanıcıların sevk şekilleri çeşitli şekillerde olacaktır. 
o Kullanıcılar kendileri başvurabilirler kamu veya sivil toplum 

sağlık ağları aracılığı ile ya da rehabilitasyon çalışanları veya 
kamusal, yöresel ve bölgesel alanda çalışan gönüllüler aracılığı 
ile sevk edilebilirler. 

o Her hizmetin bir randevu sistemi ayarlaması gerekmektedir. 

 

 
Değerlendirme: 
o Her kullanıcıya bireysel değerlendirme yapılması gerekir. 
o Burada toplanacak bilgiler şunları içerir; kullanıcı hayat tarzı, ne 

iş yaptığı, nerede yaşadığı ve fiziksel şartları ve ölçümlerinin 
yapılması. 

 

Reçete  (seçim): 
o Değerlendirmede elde edilen bilgileri kullanarak reçete (seçim), 

kullanıcı, aile üyeleri veya bakıcı ile beraber geliştirilir. 
o Reçete (seçim) tekerlekli sandalye cinsini, boyutunu, farklı 

özellikleri ve değişiklikleri detaylandırır. 
o Reçete (seçim) aynı zamanda kullanıcının tekerlekli sandalyeye 

bakım ve daha iyi kullanım için gereken eğitimini de belirtebilir. 

 

Finansman ve sipariş: 
o Bir fon kaynağı tespit edilir ve tekerlekli sandalye hizmeti ya da 

tedarikçi tarafından düzenlenen bir stoktan sipariş edilir. 

 

Ürün ( tekerlekli sandalye) hazırlığı: 
o Hizmet personeli tekerlekli sandalyeyi hazırlar. 
o Seçilen ve hazırlık için gereken tesisatın durumuna göre hazırlık 

şunları da içerebilir; 
o tekerlekli sandalyenin montajı; 
o tekerlekli sandalyenin tamamen üretimi; 
o tekerlekli sandalyede değişiklikler. 
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Uygunluk: 
o Kullanıcı tekerlekli sandalyeyi dener. 
o Tekerlekli sandalyenin montajının doğru bir şekilde yapıldığı ve 

kurulduğundan emin olmak için son kontroller yapılır. 
o Eğer değişiklikler ve duruş desteği için birtakım parçalar 

sağlanması gerekiyorsa ek donanıma ihtiyaç duyulabilir. 

 

Kullanıcı eğitimi: 
o Tekerlekli sandalye hizmet personeli; tekerlekli sandalye 

kullanıcısının, bakıcılarının tekerlekli sandalyenin kullanımı ve 
bakımı hakkında neler bildiğini ve neleri öğrenmeye ihtiyacı 
olduğunu kontrol eder. 

o Hizmet personeli ihtiyaç olan talimatları verir. Bazı kilit konular 
şunlardır: 
o tekerlekli sandalye nasıl taşınacak, kaldırılacağı; 
o tekerlekli sandalyeye nasıl binilip inileceği; 
o tekerlekli sandalye hareketliliği; 
o tekerlekli sandalye bakımı; 
o basınç yaralarının nasıl engelleneceği; 
o bir problem olursa neler yapılacağı. 

o bazı tekerlekli sandalye hizmetleri, kullanıcıların sandalye 
kullanımını kolaylaştırmak için; evlerinde, işyerlerinde veya 
okullarında ne gibi değişiklikler yapılacağına dair yardımcı 
tavsiyelerde bulunabilirler. Bu durum bu eğitim programının 
kapsamında değildir. 
 

 

Bakım, onarım ve takip: 
o Yaşanılan ortam içinde çözülemeyen teknik sorunlar için bakım 

ve onarım hizmetleri sağlamak. 
o Tekerlekli sandalye hizmet sunumunda takip randevuları önemli 

bir adımı oluşturmaktadır. 
o Takip sırasında, hizmet personeli tekerlekli sandalye uyumunu 

kontrol eder daha ileri düzeyde eğitim ve destek sağlar. 
o Eğer mevcut tekerlekli sandalyenin artık uygun olmadığı 

düşünülürse 1. Adımdan başlayarak yeni bir tekerlekli sandalye 
sağlanmalıdır. 

 
Açıklayın: Katılımcılar bu eğitim programında her bir adımın nasıl uygulanacağını öğreneceklerdir. 
Bununla beraber bazı hizmetlerde her bir adım için farklı kişiler sorumlu olabilirler. Örneğin 
randevular bir yöneticinin sorumluluğunda iken eğitim başka bir kişi tarafından veriliyor olabilir. 
 
Sorun: Bir tekerlekli sandalye hizmet sunumu yapan kişi olarak görevleri hakkında soruları var mı?  
 
 

4.  “Temel seviye” hizmeti ne anlama gelir? (5 dakika) 
 
Açıklayın: 
o Tekerlekli sandalye kullanıcılarının farklı fiziksel ihtiyaçları vardır. Oturma ile ilgili zorlukları 

sıkıntıları veya denge problemi olan kullanıcılara tekerlekli sandalye sağlamak için,  oturabilen 
ve dengesini koruyabilen kullanıcılara gerekli olan bilgilerden ve becerilerden çok daha fazlası 
gerekmektedir. 
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o Temel seviye hizmet, doğru ve iyi bir şekilde oturabilen tekerlekli sandalye kullanıcılarının 
fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabilir. Temel düzey eğitim programında katılımcılar iyi bir şekilde 
oturabilen tekerlekli sandalye kullanıcılarına tekerlekli sandalye sağlamayı öğrenirler. 

o Daha ileri düzey eğitim programında katılımcılar, dik oturamayan ve duruş problemleri olan 
kişilere tekerlekli sandalye sağlamayı öğrenirler  

o Duruş problemleri olan kişilere tekerlekli sandalye sağlamadan önce daha çok eğitim almanın 
önemi büyüktür. Önemlidir çünkü insanların duruş problemlerinin nedenlerini ve nasıl güvenli 
bir duruş desteği sağlanacağı konusunu anlayabilmek için daha çok bilgi edinilmesi 
gerekmektedir. 

 

 

Açıkla: Clara Doğu Timor’da yaşamaktadır. Evlerinin hemen 
önünde olan ailesine ait bir dükkânda çalışmaktadır. Clara’nın 
polyosu vardır. Evin içinde dolaşmak, dükkânlarında çalışmak ve 
köylerinde dolaşmak için bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı vardır. 
Destek olmaksızın dik bir şekilde oturabilmektedir ve ona 
uyarlanmış ve ona göre ayarlanmış bir manüel tekerlekli 
sandalyesi vardır. Clara temel düzey hizmet ile tekerlekli sandalye 
sağlanmış kişilere bir örnektir. 
 
 

 

Açıkla: Ishade sekiz yaşındadır ve Sri Lanka’da yaşamaktadır. 
Serebral palsisi vardır. Bu durum Ishade’nin kollarını, bacaklarını 
kafa ve boynunu kontrol edememe sorunu olduğu anlamına 
gelmektedir. Destek olmadan dik bir şekilde oturamamaktadır. 
Ishade tekerlekli sandalyesinde ekstra duruş desteğine ihtiyacı 
olanlara bir örnektir. Bu durum, bu temel seviye eğitim 
programında öğretilmemiştir. Ishade’ye orta veya ileri düzey 
hizmet aracılığı ile tekerlekli sandalye sağlanmalıdır. 

 
 

5. Kilit nokta özeti (3 dakika) 
 

 

Kilit noktaları okuyun. 
Soru olup olmadığını öğrenin. 
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A.3: Tekerlekli sandalye hareketliliği 
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Bu bölümün sonunda katılımcılar şunları yapabilecekler; 
 Temel tekerlekli sandalye hareketlilik becerilerini güvenli bir şekilde kullanabilecekler; 

itmek, çekmek, eğimlerde yukarı ve aşağı ilerlemek, yardımla merdiven yukarı çıkmak 
ve aşağı inmek, arka tekerlekler üzerinde kısmi olarak dengede durmak bu becerilere 
dâhil olanlardır. 
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Bu bölüm için: 
 PPT slaytları A.3: Tekerlekli sandalye hareketliliği; 
 Referans Kılavuzu (Sayfa no, XX); 
 DVD: Tekerlekli sandalyemi kullanmayı öğreniyorum; 
 DVD: Tekerlekli sandalye hareketlilik becerileri; 
 Poster: Tekerlekli sandalye hareketlilik becerileri; 
 Her çift katılımcı için bir tekerlekli sandalye. 
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Bu bölümü katılımcıların çalışıyor olacakları şartlara uyacak şekilde uyarlayın. 
 Eğitmenler bu bölüme dâhil olan kısmi dengede durma becerisini uygularken ve 

katılımcılara bunu öğretirken sadece kendilerinden emin hissediyorlarsa bunu 
yapmalıdırlar. 
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 Kaynakları Toplayın, PPT slaytlarına göz gezdirin, DVD’i seyredin ve bölüm planını 
okuyun. 

 Tekerlekli sandalye beceri uygulaması için uygun bir yer seçin; düz bir alana, eğimli bir 
alana,  bir ya da iki merdivene ve biraz engebeli bir zemine ihtiyaç vardır. 

 Bu becerileri öğretirken yardımcı olması için tekerlekli sandalye hareketlilik 
becerilerinde iyi olan bir tekerlekli sandalye kullanıcısını yanınıza davet edin. 

 DVD’i kaynak olarak kullanarak tekerlekli sandalye hareketlilik becerilerini kendi 
kendinize uygulama yapın ki teknikleri gösterebileceğinizden emin olun. 

 Bütün tekerlekli sandalyelerin kullanım için uygun, iyi durumda ve tekerleklerinin 
şişirilmiş olduğundan emin olun. 
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1. Giriş. 
2. Tekerlekli sandalye hareketlilik becerileri neden önemlidir? 
3. Tekerlekli sandalye hareketlilik becerileri – güvenlik. 
4. Tekerlekli sandalye hareketlilik becerileri – gösterim ve uygulama. 
5. Kilit nokta özeti. 

2 
15 
5 

65 
3 

Toplam bölüm süresi 90 

 



 

 
 

1. Giriş (2 dakika) 
 

 

Açıkla: Bu bölümde katılımcılar tekerlekli sandalye kullanıcılarına 
temel hareketlilik becerilerini öğretecekler ki bu tekerlekli 
sandalyelerinde olabildikleri en üst düzeydeki hareketliliği 
sağlayacak.  
 
 
 

 
 

2. Tekerlekli sandalye hareketlilik becerileri neden önemlidir? (15dakika) 
 
Açıklayın: Pek çok tekerlekli sandalye kullanıcısı dolaşmaları ve hareket etmeleri zor olan yerlerde 
yaşamaktadır ve çalışmaktadır. Sorun: Yerel çevrelerinde tekerlekli sandalyelerini kullanmalarını 
zorlaştıran ne gibi özellikler vardır? Cevap vermeye teşvik edin ve tahtaya yazın. 
 
En önemli cevaplar: 
o merdivenler; 
o çamurlu zemin; 
o kumlu zemin; 
o dik meyil; 

o dar alanlar (örneğin iç mekanlar); 
o engebeli ve pürüzlü yüzey; 
o bozulmuş ve düzgün olmayan kaldırımlar; 
o kaldırımlardaki park etmiş arabalar ve diğer 

engeller . 
 
Açıkla: Bu hareketlilik becerileri eğitimi tekerlekli sandalye kullanıcılarına bu engelleri/zorlukları 
çözmelerinde (kendi başlarına ya da yardımla) yardımcı olabilir. 
 

 

DVD tanıtımı: Tekerlekli sandalyemi kullanmayı öğreniyorum 
videosunda,  genç bir kız olan Sai tekerlekli sandalye kullanmayı öğrenmenin 
hayatında yaptığı değişikliklerden bahsediyor. 
DVD göster. 
Soru olup olmadığını öğrenin. 

 
Sorun: Sai’nin öğrenmiş olduğu tekerlekli sandalye becerilerinden bazıları nelerdir? 
En önemli cevaplar: 
o tekerlekli sandalyeye binmek ve sandalyeden inmek; 
o bordür ve tümseklerden geçmek – evine girmek ve evinden çıkmak; 
o eğimli yüzeylerden inmek ve çıkmak; 
o itmek. 
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Sorun: Bu becerilere sahip olmak Sai’ni hayatında ne değişiklikler yaptı? 
En önemli cevaplar: 
o o daha bağımsız hale geldi; 
o o daha kendine güvenli hale geldi; 
o o dışarı çıkabiliyor, okula gidebiliyor, yeni arkadaşlar edinebiliyor ve oynayabiliyor. 
 
 

3. Tekerlekli sandalye hareketlilik becerileri – güvenlik ( 5 dakika) 
 
Tekerlekli sandalye hareketlilik becerileri posterini asın. 
 
Açıkla: Tekerlekli sandalye hareketlilik becerilerini öğretirken ve öğrenirken güvenlik çok önemlidir. 
Katılımcılara sorun – tekerlekli sandalye ile çalışırken daha önce konuşmuş olduğumuz ana 
güvenlik noktaları nelerdir? 
 
En önemli cevaplar: 
o tekerlekli sandalyeye binerken ve inerken ayaklıkların üzerine basmayınız; 
o parmaklarınızı tekerlek jant tellerinden ve frenlerden uzak tutunuz; 
o eğim aşağı ya da yukarı gitmeyi öğrenirken arkaya düşme ihtimaline karşı HER ZAMAN 

arkanızda bir yardımcı olsun. 
 
Açıkla: 
o Bu bölümde rampa yukarı ve aşağı gitmeyi ve kısmi dengede durmayı da (yani sadece arka 

tekerlekler üzerinde dengede durma) içeren değişik becerileri uygulayacaksınız. 
 

 

Açıkla: 
o Bu tekerlekli sandalye becerilerini öğrenen tekerlekli sandalye 

kullanıcısın arkasında her zaman bir yardımcı olduğundan emin 
olun. 

o Yardımcı kişi tekerlekli sandalyenin arkasına yakın durmalıdır. . 
o Yardımcı kişi tekerlekli sandalyenin arkaya düşme ihtimaline 

karşın hazır olmalıdır ve sağlam durmalıdır. 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısına merdiven iniş çıkışında 

yardımcı olurken tekerlekli sandalyeyi güvenli bir şekilde kontrol 
edebilecekseniz yardımcı olun, emin değilseniz yardım isteyin. 

 
 

4. Tekerlekli sandalye hareketlilik becerileri – gösterim ve uygulama  (65 dakika) 

 

 

DVD tanıtımı: Tekerlekli sandalye hareketlilik becerileri. Katılımcılara DVD 
gösteriminde bulunan değişik hareketlilik becerilerini dikkatli bir şekilde izlemelerini 
söyleyin. DVD gösteriminin ardından uygulayacakları bu uygulamalara dikkat 
etmeleri gerekmektedir. 
DVD göster. 
Soruları olup olmadığını öğren. 

 
Açıkla:  
o Katılımcılar, tam dengede durma becerisi dışında DVD de bulunan tekerlekli sandalye 

hareketlilik becerilerinin uygulamasını yapacaklardır. 
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o Tam dengede durma daha çok pratik gerektiren ileri düzey bir beceridir. Bir tekerlekli sandalye 
kullanıcısı tekerlekli sandalyeyi arka tekerlekler üzerinde dengede tutmayı başarabildiği zaman; 
bu beceriyi engebeli zeminlerden atlayabilmek, eğimlerden kaldırımlardan ve merdivenlerden 
geçebilmek için kullanabilirler. Bu beceriyi yanınızda deneyimli bir eğitmen olmada 
denemeyiniz. 

o Bu gün uygulamalarını yapacağımız tekerlekli sandalye hareketlilik becerilerini öğrenmek, 
tekerlekli sandalye kullanıcıları ile çalışanlar için çok kullanışlı olacaktır. Bu becerileri kendiniz 
yapabiliyorsanız öğretmeniz daha kolay olacaktır. 
 

Aktivite 
Gruplar: Katılımcıları iki grup olarak ayarlayın. Aynı ağırlığa boya ve güce sahip kişileri 

birbiriyle eşleştirin. 
Talimatlar: Katılımcılara Referans Kılavuzlarındaki tekerlekli hareketlilik bölümüne 

başvurmalarını söyleyin. Onlara şu uygulamalar için çiftler halinde çalışmaları 
gerektiğini açıklayın: 
1. itme ve dönme; 
2. eğim yukarı çıkma ve inme; 
3. yardımla merdiven yukarı çıkmak ve aşağı inmek; 
4. kısmi denge uygulaması. 
Katılımcılara hatırlatın: 
o Videoda ve Referans Kılavuzunda gösterilen teknikleri kullanarak uygulama 

yapın; 
o Eğimlerden ve merdivenlerden aşağı yukarı inip çıkarken ya da kısmi denge 

becerisini denerken HER ZAMAN arkalarında birisinin olmasını sağlayın; 
o Merdiven uygulaması yaparken bu manevrayı, kaldırma işleminde zorluk 

çekmeyecek kişilerin yaptığına emin olun. Güvenlik sağlandığını gözlemleyin. 
İzle: Gruplar arasında dolaşarak izleyin ve bütün tekniklerin güvenli ve doğru bir şekilde 

uygulandığına emin olun. 
Uygulamalardan herhangi birinde tehlikeli bir durum görürseniz grupları 
durdurun ve güvenlik yöntemleri ile ilgili açıklama yapın. 
Gerektiği durumlarda gösterin ve teknikleri düzeltin  (bkz aşağıdaki teknikler). 

Süre: Uygulama için 50 dakika geribildirim için 15 dakika müsaade edin. . 
Geri 
bildirim: 

Grubu bir araya getirin. 
Katılımcıların uygulama sırasında sıklıkla yaptıkları teknik yanlışlıklarını düzeltin. 
(doğru teknikleri gösterin) 
Sorun: Katılımcılar hareketlilik becerileri uygulamalarından neler öğrendiler? 
Açıklayın: Eğitim programı boyunca katılımcılar tekerlekli sandalyelerle daha fazla 
pratik yapmak isterlerse bunu; bölümlerden önce veya yemek aralarında 
yapabilirler. Kendilerinden çok emin hale gelene kadar, eğim yukarı aşağı gidip 
gelmelerde ve kısmi denge pratiğinde arkalarında birisi olduğundan emin 
olmalıdırlar. 

 
Eğitmenler için notlar – Uygulamalar sırasında bu noktaları pekiştirin. 
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o Doğru itme daha az çaba sarf dilerek yapılandır. 
o Saat 10 pozisyonundan saat 2 pozisyonuna doğru itiniz. 
o Uzun ve düzgün bir hareketle itiniz. 
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o İtme kasnaklarından birini öne ve diğerini arkaya doğru 
tutunuz. 

o Öndeki eli arkaya doğru itiniz ve arkadaki eli öne doğru aynı 
anda itiniz. 
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o Öne doğru eğilin; bu tekerlekli sandalyenin arkaya düşmesini 
engelleyecektir. 

o Uygulama yaparken arkanızda güvenlik için bir yardımcınız 
olsun. 

o Durmak ya da dinlenmek için tekerlekli sandalyenizi yanlara 
doğru park edin. 
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o Arkaya yaslanın. 
o Ellerinizin arasından itme kasnaklarının yavaşça kaymasını 

sağlayın. 
o Tekerlekli sandalyelerini sadece arka tekerlekler üzerinde 

dengede tutabilen deneyimli kullanıcılar eğim aşağı sadece 
arka tekerlekler üzerinde inebilirler. Bu çok etkin bir yoldur. 
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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. 

 
 
 

5. Kilit nokta özeti (3 dakika) 
 

 

Kilit noktaları okuyun. 
Soru olup olmadığını öğrenin. 
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A.4: Dik oturuş 
 

H
E

D
E

FL
E

R
 

Bu bölümün sonunda katılımcılar şunları yapabilecekler: 
 “Dik oturuşun” en az 10 özelliğini listeleyebilecekler (dengeli oturma duruşu) ; 
 dik oturmanın en az altı faydasını sayabilecekler; 
 pelvisin yapabileceği dört hareketi gösterebilecekler; 
 pelvisin hareketlerinin oturma şeklini nasıl değiştirebileceğini açıklayacaklar; 
 değişik oturma şekillerini ve bunların dik duruştan farklarını ayırt edecekler. 
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 Bu bölüm için: 
 PPT: A.4 Di oturuş; 
 Referans Kılavuzu (Sayfa no, XX); 
 Kullanıcı Kılavuzu (Sayfa no, XX); 
 Pelvisli yarım iskelet, omurga ve femurlar (eğer varsa). 
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Bu bölümü katılımcıların çalışacakları şartlara ve öğrenmeye ihtiyaçları olacak durumlara 
göre uyarla. 
 Bu bölüm temel pelvis bilgi birikiminin olduğunu farz eder. Eğer katılımcılar pelvisin 

kemiklerle ilgili önemli noktalarını bilmiyorlarsa eğitim programından önce bu bilgileri 
programa ekleyin. 
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 Kaynakları toplayın, PPT slaytlarını gözden geçirin ve bölüm planı okuyun. 
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1. Giriş. 
2. Dik oturuş/ dengeli oturma duruşu. 
3. Pelvis oturma şeklimizi nasıl etkiler. 
4. Değişik oturma şekilleri. 
5. Kilit nokta özeti 

2 
20 
10 
25 
3 

Toplam Bölüm süresi 60 

 
  



 

 

1.Giriş (2 dakika) 
 

 
 
 

Açıkla: Pek çok tekerlekli sandalye kullanıcısı oturarak saatler 
geçirir. Onların sandalyesi sadece hareket etmelerine yardımcı olan 
bir araç değildir. Aynı zamanda onların dik ve rahat oturmalarına da 
destek olur. 
Bu bölümde oturma üzerine odaklanacağız. 
“Dik oturmanın ne anlama geldiği ve nasıl göründüğünü hakkında 
konuşacağız. Dik oturmanın faydaları üzerine düşüneceğiz. 
Katılımcılar dik oturuş ve diğer duruşlar arasındaki farkları belirlemek 
için pratik yapacaklar. Aynı zamanda dik oturmamaktan kaynaklanan 
problemleri tartışacağız. 

 
 

2. Dik oturuş /dengeli oturma duruşu (20 dakika) 
 
Sorun: Bir kişi “duruş” kelimesinin ne anlama geldiğini açıklayabilir mi? Cevap vermeleri için 
onları teşvik edin. 
 

 

Açıklayın: Çok çeşitli “oturma duruşları” vardır.  
Odada oturan katılımcıların oturma şekillerine işaret edin. 
Açıklayın: 
o Bir tekerlekli sandalye sağlarken kullanıcıları “dik oturmaya” 

teşvik etmek önemlidir; 
o “dik oturuş” bazen “dengeli oturma duruşu” olarak adlandırılır. 

 
Bir gönüllüden grubun önünde bir sandalyeye oturmasını isteyin. Ona “dik oturmasını” söyleyin. 
(onun dik/ dengeli duruşta oturmasını sağlayın) 
Gruptan gönüllünün duruşunu tarif etmesini isteyin. Cevap vermeleri için onları teşvik edin. 
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En önemli cevaplar: 
o Pelvis dik ve dengede; 
o omuzlar dengede, kollar serbest hareket 

edebilir; 
o gövde dik; 
o sırtta üç doğal kavis izlenir; 
o baş dik ve vücut üzerinde dengede; 
o kalça eklemleri 90 dereceye yakın durumda; 

o bacaklar hafif aralık (abdükte); 
o dizler ve bilekler 90 dereceye yakın 

durumda; 
o topuklar hemen dizin arka tarafında veya 

çok az arkasında ya da önünde; 
o ayaklar yere değer durumda . 

 

Bir kişinin dik oturduğu nasıl anlaşılır  

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; 
o Bacaklar hafif aralık (abdükte); 
o Baş dik ve vücut üzerinde dengede; 

 

 
 
Açıkla: 
o Dik oturuş herkes için tamamıyla aynı değildir 
o Aşağıdaki slaytlar bakılması gereken özellikleri kilit noktaları gösterecektir – ancak bunlar 

sadece birer örnektir. 
o Dik oturuşla ilgili en önemli nokta kişinin ferah, rahat ve iyi bir şekilde dengede olmasıdır. 
 

 

Slaydı klikleyin ve kilit noktaları gösterin. 
Açıklayın: 
o Kalça, dizler ve bilekler belki biraz daha açık veya biraz daha 

bükülmüş olabilir – bu olabilir. 
o Kişi dengede ve rahat olmalıdır. 
 

 

Slaydı klikleyin ve kilit noktaları gösterin. 
 
 
 
 
 

 
Bütün katılımcılara dik ve dengeli oturma duruşunda oturmalarını söyleyin. 
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Katılımcılara destek olmaksızın bütün gün bu şekilde oturup oturamayacaklarını sorun. ( örneğin 
bir arkalık olmadan) ? 
 
Cevap genellikle HAYIR olacaktır. 
 
Açıklayın: 
o İyi bir destek olmadan sandalyenizde bütün gün bu şekilde oturmak çok zor olacaktır. 
Bundan dolayı insanlar oturdukları şekli sürekli değiştirirler. 
o Tekerlekli sandalyede bütün gün oturan kullanıcının dik oturuşunu devam ettirebilmek için; 

tekerlekli sandalye koltuğunda, minderinde ve ayaklığında iyi bir desteğe ihtiyacı vardır. 
Sorun: Dik oturuşun faydaları nelerdir? Cevap vermeye teşvik edin ve tahtaya yazın. 

 
En önemli cevaplar: 
o sağlık; 
o istikrar; 
o ağırlığın dağılımı; 
o rahatlık; 

o aktivite artışı; 
o duruşla ilgili problemlerin önlenmesi; 
o kendine saygı, özgüven. 

 
Sorun: Bir personel tekerlekli sandalye kullanıcısının dik oturmasına nasıl yardımcı olabilir? Cevap 
vermeye teşvik edin ve tahtaya yazın. 
En önemli cevaplar: 
o tekerlekli sandalyenin onlara uyduğundan emin olun; 
o tekerlekli sandalye kullanıcısına dik oturmanın neden önemli olduğunu öğretin (eğer 

oturabiliyorlarsa); 
o tekerlekli sandalye kullanıcısına sandalyesinde nasıl dik oturabileceğini gösterin. 
 
Açıklayın: Bütün tekerlekli sandalye kullanıcıları dik oturamaz. Bu konudan bu bölümde daha 
sonra konuşacağız. 
 
 
 

3. Pelvis oturma şeklimizi nasıl etkiler (10 dakika) 
 
Açıkla: Pelvis dik oturmanın temelidir. Sağlıklı ve sağlam olması için bir binanın sağlam zemini 
olması gerekir.  Aynı şekilde otururken sağlam olabilmek için pelvisin güçlü ve sağlam olması 
gerekir. 
 

 

Açıkla: Pelvisin gövde ve kalça eklemleriyle bağlantısında farklı 
hareketleri vardır. Hareketler:  
o Öne doğru uzanma  (pelvisin öne eğilmesi). 
 

 

 
Açıkla: Slayt üzerindeki resim pelvisin yandan görünüşünü 

göstermektedir. 
o Arkaya doğru uzanma (pelvisin arkaya eğilmesi). 
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Açıkla: Slayt üzerindeki resim pelvisin arkadan görünüşünü 

göstermektedir. 
o Yanlara doğru eğilme (yanal eğilme). 
 
 
 
 
 

 

 
Açıkla: Slayt üzerindeki resim pelvisin yukarıdan görünüşünü 

göstermektedir. 
o Rotasyon. 
 

 
Herkesten ellerini pelvislerinin üstüne koymalarını isteyin (iliak çıkıntılarının üstüne). Ellerinizi iliak 
çıkıntılarınızın üstüne koyun ve her bir pelvis hareketinin gösterimini yapın. Katılımcılardan da 
aynısını yapmasını isteyin. 
 
Katılımcılara her bir hareketten sonra vücutlarında neler hissettiklerini sorun. 
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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) 

 
Sorun: Değişik pozisyonlarda durmak nasıl hissettirdi? Katılımcılar emin değillerse hareketleri 
tekrarlamalarını isteyin ve nasıl olduğunu hissetmek için pozisyonda durmalarını söyleyin. 
Cevap vermeye teşvik edin. 
 
En önemli cevaplar: 
o rahat değil; 
o hareket etmek zor; 
o dengesiz yük; 
o kolları kullanma güçlük ve aktivitelerin 

zorlaşması; 

o nefes almada zorluk; 
o yorgunluk; 
o içte basınç; 
o denge zorluğu. 

 
Açıkla: Dik otururken pelviste diktir  ( ya da hafif öne doğru eğiktir) ve dengelidir. Pelvis dik değilse 
dik oturmak da mümkün değildir. 
 
   



 

4. Değişik oturma duruşları (25 dakika ) 
 
Aktivite 
Gruplar: Her grup 2-3 kişi olmalıdır 
Talimatlar: Her bir gruba şunları yapmalarını söyleyin: 

o el kitaplarında bulunan çalışma sayfasındaki her bir değişik duruş örneğine 
yakından bakın; 

o duruşun, dik duruştan nasıl farkları var yazın; 
o dik duruşun, yandan ve önden özelliklerini düşünün. 

İzle: Grupları izleyin gerektiğinde yardım edin. 
Süre: 10 dakika müsaade edin. 
Geribildirim: Slaytla her bir duruşu teker teker gösterin. Her bir gruptan (sırayla) gösterilen 

duruş ile dik duruş arasındaki farkı söylemelerini isteyin. Katılımcılardan çalışma 
kâğıtlarına olmayan noktaları eklemelerini isteyin. 

 

 

Eğitmenler için notlar, en önemli cevaplar: 
o pelvis dengeli değil (sağ taraf daha yüksek); 
o omuzlar dengeli değil (sol taraf daha yüksek); 
o gövde bir tarafa doğru kavisli; 
o sağ bacak içe dönmüş; 
o sağ bilek içe dönmüş; 
o sol bilek içe dönmüş.  

 

 

Eğitmenler için notlar, en önemli cevaplar: 
o pelvis arkaya doğru eğilmiş; 
o gövde çökmüş (bir taraf öne doğru kavisli ve dönmüş); 
o omuzlar dengeli değil; 
o baş arka tarafa doğru eğilmiş ve çene öne doğru çıkmış,  pelvis 

üzerinde denge yok; 
o dizlerde denge eğilimi yok; 
o bileklerde denge eğilimi yok; 
o bir kol bacakların arasında diğer kol itme tutamaklarının 

arkasına asılmış durumda, tekerlekli sandalye kullanıcısı 
sandalyede sabit değil. 

 

 

Eğitmenler için notlar, en önemli cevaplar: 
o pelvis dik değil (arkaya eğilmiş); 
o gövde öne kavisli; 
o omuzlar yuvarlanmış ve öne doğru; 
o baş pelvis üzerinde dengede değil; 
o çene öne doğru çıkmış. 
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Açıkla: 
o Katılımcıların gösteride baktığı üç örnek duruşu “dik duruş”tan farklı duruşlardır. Bu duruşlar 

sabitleşmiş olabilir. Bu bunların düzeltilemeyeceği anlamına gelir. Başkaları için duruş esneklik 
arz eder. Bu kişiye destek sağlanırsa dik oturabilir anlamına gelmektedir. 

o Eğer bir kişi (verilen desteğe rağmen) dik oturamıyorsa ve farklı bir duruşta sabit kalmışsa bu 
durumda tekerlekli sandalyede değişiklikler yoluyla uyarlamalar ve destekler yapılabilir. Bu 
eğitim programı bu işlemleri içermemektedir.  . 

 
Sorun: Dik oturmamaktan kaynaklanabilen problemlerden bazıları neler olabilir? 
Cevap vermeye teşvik edin. 
 
En önemli cevaplar: 
o basınç yaralarına sebep olabilir; 
o zamanla kullanıcının vücudu bu farklı ve dik 

olmayan duruşa saplanıp kalır ve hiçbir 
zaman dik oturamayacak hale gelir; 

o görebilmek için baş ve boynu hareket 
ettirmek daha zor hale gelir ve pek çok şeyi 
yapmak zor hale gelir; 

o nefes almayı zor hale getirebilir ve sindirimi 
etkileyebilir; 

o yorgunluğu artırır; 
o yutkunmayı zorlaştırır; 
o rahatsızlık ve ağrı yaratabilir; 
o dengeyi zorlaştırır; 
o el ve kolları kullanmayı zorlaştırır; 
o kaslarda spazm ve gerilme daha başka 

sorunlara yol açabilir;  
o kendine güven zayıflar 

 

 

Slaytta gösterildiği gibi dik oturmamaktan kaynaklanan sorunların 
listesini yapın. 

 
 

5. Kilit nokta özeti (3 dakika) 
 

 

Kilit noktaları okuyun 
Soru olup olmadığını öğrenin. 
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A.5: Basınç yaraları 
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Bu bölümün sonunda katılımcılar şunları yapabilecekler: 
 basınç yaralarının dört evresini listeleyebilecekler; 
 bir kişide bir uzmana gönderilmesi gereken basınç yarasını tanıyabilecek duruma 

gelecekler; 
 tekerlekli sandalye kullanıcılarının basınç yaralarının tedavi edileceği bölgesel hizmet 

yerlerinin listesini yapabilecekler; 
 basınç yaralarına sebep olan üç ana sebebi sayabilecekler; 
 tekerlekli sandalye kullanıcılarında basınç yarası oluşan ana bölgeleri 

tanımlayabilecekler; 
 basınç yarası risk faktörlerini listeleyebilecekler; 
 tekerlekli sandalye kullanıcısının basınç yaralarını önleme yollarını sayabilecekler; 
 iki basınç rahatlatma tekniğinin gösterimini yapabilecekler; 
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 Bu bölüm için: 
 PPT slaytları: A.5 Basınç yaraları; 
 Referans Kılavuzu 
 DVD: Basınç yarası belgesi; 
 Poster: Basınç yaraları; 
 Bir tekerlekli sandalye (minderi olan ) her iki katılımcı için (iki kişi için bir adet). 
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Bu bölümü katılımcıların çalışıyor olacakları şartlara göre uyarla. Düşünün: 
 Basınç yarası olmuş olan bir tekerlekli sandalye kullanıcısını hikâyesini katılımcılarla 

paylaşmak için davet edin. 
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 Kaynakları toplayın, PPT slaytlarını gözden geçirin ve bölüm planı okuyun. 
 Tekerlekli sandalye kullanıcılarının basınç yaralarını tedavi için gidebilecekleri bölge 

içinde hizmet veren kurumların listesini hazırlayın. Eğer katılımcılar eğitime başka 
bölgelerden geliyorlarsa onlardan bu bilgiyi beraberlerinde getirmelerini isteyebilirsiniz. 

 Basınç yarası olmuş olan bir tekerlekli sandalye kullanıcısını hikâyesini katılımcılarla 
paylaşmak için davet edin.  

 Bu bölümün slaytlarında olan 6 numaralı slaydın içine kaynaklar listesini yazın.  
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1. Giriş. 
2. Basınç yaraları. 
3. Ne zaman ve nereden yardım alınır. 
4. Basınç yaralarına neler sebep olur? 
5. Basınç yarası risk faktörleri 
6. Basınç yaraları nasıl engellenir? 
7. Basınç yarası belgesi. 
8. Basınç rahatlatma teknikleri. 
9. Kilit nokta özeti 

2 
5 
5 

10 
10 
10 
5 

10 
3 

Toplam bölüm süresi 60 
 
 

 
 



 

1. Giriş(2 dakika) 
 

 

Açıkla: Bu bölümde basınç yaraları hakkında bilgi edineceğiz. Bütün 
tekerlekli sandalye kullanıcıları basınç yarası geliştirme riski altında 
değildirler. Ancak basınç yarası geliştirenler için sonuçları çok 
ciddidir.  

 
 

2. Basınç yaraları (5 dakika) 
 
Basınç yaraları posterini asın. 
 
Sorun: Hiç basınç yarası gören var mı? Kısaca tartışın. 
 

 

Açıklayın: 
o Yara ne kadar büyükse tekerlekli sandalye kullanıcısı için 

sorun da o kadar fazla olur. 
o Basınç yaraları uzun süren yatak istirahatı gerektirebilir. 
o Eğer basınç yarası enfekte olursa (mikrop kaparsa) bu 

enfeksiyon kana, kalbe ya da kemiğe yayılabilir. Bu çok ciddi 
hastalıklara ve ölüme sebebiyet verebilir. 

 
Açıkla: Basınç yarası oluşumunda dört evre vardır. 
 

 

Açıkla: 
o 1. Evrede kişinin cildinde kırmızı ve koyu izler olur. Oluşan 

kırmızılık veya ciltteki renk değişikliği basınç kalktıktan sonra  30 
dakika içerisinde yok olmaz. 

o 2. Evre yüzeysel bir yaradır ve derinin en üst tabakası soyulabilir 
ya da veziküller (kabarcıklar) oluşabilir. 

o 3. Evre derin bir yaradır; deri katmanı kaybolur. 
o 4. Evre çok derindir, kasa ve muhtemelen kemiğe doğru uzanır. 

 

Sorun: Basınç yarası çoğunlukla nerede olur? 
Cevap vermeye teşvik edin 
En önemli cevaplar: 
o kalça kemikleri (pelvis); 
o kuyruk kemiği (koksiks); 
o kuyruk sokumu kemiği (sakrum); 

o kalça kemiği; 
o kürek kemikleri; 
o omurga. 
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3. Ne zaman ve nereden yardım alınır (5 dakika) 
 
Açıklayın: 1. Evre basınç yarası olan tekerlekli sandalye kullanıcısına personel ne tavsiyede 
bulunmalıdır? 
Cevapları teşvik edin. Doğru cevapları pekiştirin ya da siz cevap verin. 
 
En önemli cevaplar: 
o 1. Evre basınç yarası olan bir kişi şunları yapmalıdır: 

o ilgili bölgeden basınç ivedilikle kaldırılmalıdır; 
o cilt tamamen iyileşene kadar basınç uzak tutulmalıdır. 

o Bu yatak istirahatı olabilir ( yaranın nerede olduğuna bağlı olarak). 
o Sorun tanımlanmalı ve üzerine düşülmelidir. 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısına basınç yaralarının nasıl oluştuğunu ve gelecekte nasıl 

engellenebileceğini öğret. 
 
Sor: 2,3 veya 4. Evre basınç yarası olan tekerlekli sandalye kullanıcısına personel ne tavsiyede 
bulunmalıdır? 
Cevapları teşvik edin. Doğru cevapları pekiştirin ya da siz cevap verin. 
 
En önemli cevaplar: 
o Evre 1 için eylemleri takip edin . 

ve 
Deneyimli bir sağlık personeli tarafından basınç yarasının tedavisi için sevki yapın. 
Açık basınç yaralarının, iyileşmesinin ve enfekte olmamasının sağlanması için temizlenmesine 
pansuman yapılmasına ve yakından izlenmesine ihtiyaç olacaktır. 
4. Evre yaralar cerrahi müdahale gerektirebilir. 
 

 

Katılımcılara, Katılımcı El Kitabındaki (sayfa 4)tabloya listeyi 
kopyalamalarını isteyin. 

 

4. Basınç yaralarına ne sebep olur? (10 dakika) 
 
Açıkla: Basınç yaralarının üç ana sebebi aşağıdakilerdir.  
 

 

Slaydı okuyun 
Açıklayın: Her bir sebebe daha ayrıntılı bakacağız. 
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Açıkla: 
o Basınç yaraları aynı pozisyonda uzun zaman kıpırdamadan 

yatmak ya da oturmaktan dolayı ciltteki oluşan basınçtan 
kaynaklanır. 

o Basınç yaraları omurilik zedelenmesi olan kişiler için başlıca 
ölüm sebebidir. 

 
Katılımcılara ellerinin üzerine oturmalarını ve kalça kemiklerinin 
altında basıncı hissetmelerini isteyin. Uzun süre bu pozisyonda 
kıpırdamadan otururlarsa ne olacağını sorun. 

 
Cevap: 
o Vücudunuzun aynı yerinde basınç olduğu için kısa bir süre içinde rahatsız hissedersiniz. 
 

 

Açıkla: 
o Friksiyon deri üzerinde sürekli olan sürtünmedir. Örneğin 

tekerlekli sandalye hareket ettiğinde kolun tekerleğe/kolçağa 
sürtünmesi basınç yarasına sebep olabilir.  

o Hissi olmayan tekerlekli sandalye kullanıcıları için friksiyon 
bilhassa bir problemdir. 

o Tekerlekli sandalye kullanıcısının transferi sırasında veya 
sandalye ile hareketleri esnasında çarpmalar olabilir. 

Açıkla: 
o Sıyrılma, kaymada deri durur ama kas ya da kemik 

hareketlerinden dolayı gerginleşir ya da aşınır.  
Katılımcılara tekrar ellerinin üzerine oturmalarını ve pelvislerini 
geriye doğru sallamalarını itmelerini söyleyin. Kalça kemiklerinin 
ellerinin üzerindeki hareketi fark etmelerini isteyin 

Örneğin tekerlekli sandalye kullanıcısı “yığılmış, çökmüş” şekilde 
otururken pelvis öne arkaya sallandığı için kalça kemiklerinden 
dolayı ya da sırttaki kemiklerinin  arkalık ile cilt arasında sıkışma 
yaratmasından dolayı cilt zarar görür. 

  

5. Basınç yaraları risk faktörleri (10 dakika) 
 

 

Açıkla: 
o Kişinin basınç yarası oluşturması için üç ana risk faktöründen 

başka pek çok başka unsurlar da vardır 
Bunlara basınç yarası risk faktörleri denir. 

 
Sorun: Risk faktörleri hakkında fikir belirtmek isteyen var mı? 
Cevapları teşvik edin. 

 
En önemli cevaplar: 
o his olmayışı (duyumun azalmış olması); 
o hareket edememe; 
o ter, su ya da idrarını tutamamadan 

kaynaklanan nem; 
o kötü beslenme ve yeteri kadar su içmeme; 
o yaşlanma; 
o kilo – normalin altında ya da üstünde kiloya 

sahip olma; 

o kötü duruş; 
o daha önce olan ya da şu anki basınç yarası; 
o travma, çarpmaya da darbeler; 
o sıcaklık/hararet, ateş; 
o böcek sokması. 
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Açıkla: Hatırlanması gereken en önemli risk faktörleri şunlardır: 
o his olmayışı(duyumun azalmış olması); 
o hareket edememe; 
o ter, su ya da idrarını tutamamadan kaynaklanan nem; 
o kötü duruş; 
o daha önce olan ya da şu anki basınç yarası; 
o kötü beslenme ve yeteri kadar su içmeme; 
o yaşlanma; 
o kilo-normalin altında veya üstünde kiloya sahip olma 

 
Açıkla: 
o En önemli risk faktörü hissedememedir. Hissi olmayan bir kişi basıncı hissedemez. Bu durum 

basınç rahatlatmak için daha az pozisyon değiştirdiği anlamına gelir. 
o Hissi olmayan ya da kalçasına, oturma bölgesinde veya bacaklarına his azalması yaşayan 

kişiler basınç yarası geliştirme riski altındadırlar. 
o Omurilik zedelenmesi olan pek çok kişinin zedelenmenin seviyesine göre alt kısmında his 

yoktur. Bu onların basınç yarası riski altında oldukları anlamına gelir. Omurilik zedelenmesi 
olan kişilerin mesane ve bağırsak kontrollerinde de problemler olabilir. Eğer idrarlarını kontrol 
ile ilgili sorunları da varsa bu nemin oluşturacağı durumdan dolayı riski artırır. 

 

 

Açıklayın: 
o Tekerlekli sandalye hizmet personeli basınç yarası risk 

faktörlerini bilmek durumundadır ki bu yolla kullanıcıların risk 
faktörlerini belirleyebilsinler. 

o Risk faktörlerinin kontrolü tekerlekli sandalye 
değerlendirmesinin bir parçasıdır: 
o hissedemeyen her kişi basınç yarası geliştirme riski 

altındadır; 
o basınç yarası üç ana risk faktörünü ya da daha fazlasını 

taşıyan herkes basınç yarası geliştirme riski altındadır. 
Basınç yarası risk faktörlerine aşağıdakiler de dâhildir: 

o His olmayışı (duyumun azalmış olması); Hissedemeyen ya da kalçasına, oturma bölgesinde 
veya bacaklarında his azalması olan ( belden aşağısı tutmayan ya da her iki ayağı ve kolu felçli 
olan)  kişiler basınç yarası geliştirme riski altındadırlar.  

o Hareket edemeyenler: Bir kişi hareket edemediğinde basıncı da rahatlatamaz. 

o Ter, su ya da idrarını tutamamaktan kaynaklanan nem: Nem cildi yumuşatır ve cilt 
zedelenmelere açık hale gelir. Eğer kişinin bağırsak ve mesane fonksiyonlarını idare 
edebilmek için bir yöntemi yoksa dışkı ve idrar cildi yakabilir ve zarar verir 

o Kötü duruş: Dik olmayan oturuş belli bir bölgede basınç artışına sebep olabilir. 

o Daha önce olan ya da şu andaki basınç yarası. 
o Kötü beslenme ve yeteri kadar su içmeme: İyi bir diyet yeteri kadar su içmeyi, vücudun sıvı 

besin almasını içerir ki vücut sağlıklı bir cilde sahip olsun ve yaraları tedavi edebilsin. 
o Yaşlanma: Yaşlı kişiler genellikle ince, zayıf çabuk zedelenen bir cilde sahiptirler. 

o Kilo (normalin üzerinde ya da altında kiloya sahip olma): Normalin üzerinde kiloya sahip 
kişilerin derideki kan dolaşımları zayıf olabilir ki bu çabuk zedelenmeye ve zor iyileşmeye 
sebep olur. Normal kilonun altındaki tekerlekli sandalye kullanıcıları basınç yarası riski 
altındadırlar çünkü kemikleri yeterli derecede korunmamaktadır. Kemiklerin çevresindeki 
bölgeler çabuk zedelenebilir. 
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Genel basınç hassasiyeti olan bölgeler: 
Yandan görünüş.         Arkadan görünüş        

                 
 
 

6. Basınç yaraları nasıl engellenebilir? (10 dakika) 
 
Açıkla: 
o Tekerlekli sandalye personeli, kullanıcıya basınç yaralarını engelleme konusunda 

yardımcı olabilir.  
o Korunma kişileri uzun süre hastanede yatmaktan, tekerlekli sandalyelerini 

ullanamamaktan ve ölümden koruyabilir. 
o Basınç yaralarını engellemenin değişik yolları aşağıdaki gibidir. 
  

 

Açıkla: Basınç rahatlatma minderi kullanın 

 Basınç rahatlatma minderi basıncı düşürmeye yardımcı 
olacaktır. Basınç yarası riski altında olan herkese basınç 
rahatlatma minderi verilmelidir 

 

 

 

 

Açıklayın: Dik oturuş 
 

 Dik oturuş ağırlığı eşit şekilde dağıtmaya yardımcı olur. Bu 
durum kemikli bölgelerdeki basıncın azalmasına ve basınçtan 
kaynaklanan yaraların azalmasına sebep olur. 

 Dik duruş aynı zamanda sıyrılmanın sebep olduğu basınç 
yaralarını da engeller. 

 Tekerlekli sandalyenin doğru bir şekilde uyduğundan emin 
olun. Bu durum kullanıcının dik oturmasına yardımcı olacaktır. 

 Tekerlekli sandalye kullanıcılarına dik oturmanın neden 
önemli olduğunu anlatın. 

 

 

Açıkla: Basınç rahatlatma tekniklerini kullanın. 
 

 Düzenli bir şekilde basınç rahatlatma basınç yaralarının 
engellenmesinde tesirli olabilir. 

 Bunları bu bölümde daha sonra ayrıntılı olarak göreceğiz. 
 
 
 

 
 



 

 
 

Açıkla: İyi beslenin ve çok su için 
 

 Taze sebzelerle ve etle oluşturulan dengeli bir beslenme 
basınç yaralarının engellenmesine yardımcı olabilir. 

 Çok su içmek cildin sağlıklı kalması sağlayarak basınç 
yaralarının engellenmesine yardımcı olacaktır. 

 Bir tekerlekli sandalye kullanıcısının beslenmesi ile ilgili 
endişeleriniz varsa kişiyi yardımcı olabilecek bir hizmete 
(servise) yönlendirin. 
 

 

Açıkla: Sürtünmeden kaçının 
 

 Tekerlekli sandalyenin düzgün bir şekilde uyduğundan ve 
pürüzlü kenarları olmadığından emin olun. 

 Hissi olmayan tekerlekli sandalye kullanıcılarına tekerlekli 
sandalyeden kaynaklanabilecek sürtünmelerden korunmaları 
için vücutlarında kontroller yapmaları gerektiğini öğretin. 

 Tekerlekli sandalye kullanıcılarına sandalyelerine binerken 
ve inerken dikkatli olmaları gerektiğini söyleyin. 
 

 

Açıkla: Nemden kaçının 
 

 Tekerlekli sandalye kullanıcılarına kirli ya da ıslak 
çamaşırlarını hemen değiştirmeleri ve ıslak minderde 
oturmamaları tavsiye edilmelidir. 

 Mesane ve bağırsak idaresi ile ilgili yapılan planlamalar 
nemden kaynaklanan problemleri azaltabilir. 

 İdrarını tutma ile ilgili sorunları olan kullanıcıları onlara 
yardımcı olabilecek hizmetlere(servislere) gönderin. 
 

 

Açıkla: Cildinizi her gün kontrol edin 
 

 Basınç yaraları çık çabuk oluşabilir. Basınç yarasını çabucak 
fark etmek ve harekete geçmek çok önemlidir. 

 Risk altında olan kullanıcıları her gün ciltlerini kontrol etmek 
için teşvik edin. Kendi kontrollerini bir ayna kullanarak 
yapabilirler ya da aile üyeleri kontrolü yapabilir. Eğer cilt 
üzerinde kırmızı ve koyu bir bölge görmüşlerse (1. Evre) 
anında oradaki basıncı rahatlatmaları gerekmektedir. 
 

 

Açıkla: Yatarken ya da otururken pozisyonunuzu düzenli olarak 
Değiştirin 
 

 Düzenli olarak pozisyonu değiştirmek basıncın 
rahatlamasına yardımcı olacaktır.  

 Örneğin oturma pozisyonunu yatma yönünde değiştirin. 
 Bu durum özellikle birden fazla basınç yarası riski taşıyan 

veya son zamanlarda iyileşmiş basınç yarası olan kişiler için 
önemlidir  

 Kendi kendine pozisyonunu değiştiremeyen kişiler risk 
altındadır. 

 



 

7. Basınç yarası belgesi (5 dakika) 
 

 
 

DVD Basınç yarası belgesi video tanıtımı. 
DVD i göster. 
Soru olup olmadığını öğren. 

 
 

8. Basınç rahatlatma teknikleri  (10 dakika) 
 
Açıkla: 
o Tekerlekli sandalye kullanıcıları kalça kemiklerindeki basıncı sandalyelerinde oturur iken 

rahatlatabilirler. 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısının bunu nasıl yapacağı onun sahip olduğu güce ve dengeye 

bağlım olarak değişir. 
o Bu eğitim programında iki tane güvenli basınç rahatlatma metodu öğretilmiştir. Bunlar öne 

eğilme ve yanlara eğilmedir. 
o Tekerlekli sandalye personeli basınç yarası geliştirme riski altında olan kullanıcılara bu basınç 

rahatlatma yollarından en az birini öğretmelidirler. 
 
Aktivite 
Gruplar: Katılımcılara ikili gruplara ayrılmalarını söyleyin.  
Talimatlar: Her bir çifte tekerlekli sandalye verin. 

Sizi görebilecek şekilde pozisyon almalarını söyleyin 
Her bir metodu gösterin ve değişik kullanıcılar için değişik metotların işe 
yaracağını anlatın. 
Kullanıcılara gösterimin hemen ardından uygulama yapmalarını söyleyin.  

İzleme: Yakın bir şekilde izleyin ve gerekirse teknikleri düzeltin.  
Süre: 10 dakika müsaade edin. 
 
Eğitmenler için notlar: Bazı tekerlekli sandalye kullanıcıları iki kolları ile kendilerini yükselterek 
basınç rahatlatırlar. Yeterli kan basıncının cilde dönebilmesi için kullanıcının kendini bu pozisyonda 
iki dakika tutması gerekir. Bu oldukça fazla güç gerektirir ve omuzlara yük bindirir. Buna ek olarak 
kullanıcının kilosu üzerinde hâkimiyeti olması gerekir çünkü tekerlekli sandalyesine tekrar dikkatlice 
oturması gerekmektedir. Eğer sert bir şekilde otururlarsa ciltlerinde hasara sebep olabilirler. Bu 
sebepten dolayı bu yöntem bu programda öğretilmemiştir. 
 
Öne eğilme: Bütün tekerlekli 
sandalye kullanıcıları için uygun bir 
yöntemdir. Tekerlekli sandalye 
kullanıcılarını bu yöntemi gün 
içerisinde sık sık kullanmaya yoğun 
bir şekilde teşvik edin. 
 
 

 

Bağımsız: gücü ve dengesi 
yerinde olan kişiler için. 

 

 

Yardımla: Güç ve dengesi 
zayıf olan kişiler için. 

 



 

Yanlara eğilme: Sınırlı güç ve 
dengesi olan kullanıcılar için uygun bir 
metottur. 
 

 

 

Kollar itme tutamaklarına 
geçirilerek destek alınabilir.  

 
 
 

9. Kilit nokta özeti (3 dakika) 
 

 

Kilit noktaları okuyun. 
Soru olup olmadığını öğrenin. 
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A.6: Uygun tekerlekli sandalye 
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Bu bölümün sonunda katılımcılar şunları yapabilecekler: 
 bir tekerlekli sandalyeyi “uygun” yapan en az dört unsuru tanımlayacaklar; 
 tekerlekli sandalye kullanıcısının oturmasını etkileyecek parçaları tanımlayacaklar; 
 tekerlekli sandalyenin farklı parçalarının kullanıcının farklı ihtiyaçlarına nasıl destek 

sağladığını görecekler; 
 dış mekanlar/engebeli araziler için uygun olan tekerlekli sandalyeleri diğerlerinden 

ayırabilecekler; 
 kişinin ihtiyaçlarını göz önüne alarak kullanıcı için en uygun tekerlekli sandalyeyi tavsiye 

edebilecekler. 
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Bu bölüm için: 
 PPT slaytları: A.6: Uygun tekerlekli sandalye; 
 Referans Kılavuzu 
 Katılımcı El Kitabı 
 DVD: Uygun tekerlekli sandalye benim için ne anlama geliyor; 
 DVD: Tekerlekli sandalye kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılanması; 
 DVD: Tekerlekli sandalye kullanıcısının çevresel ihtiyaçlarının karşılanması; 
 yerel olarak bulunabilen tekerlekli sandalyelerin en az birer örneği. 
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Bu bölümü katılımcıların çalışacakları şartlara uyarla. 
 Eğer katılımcıların bulunduğu bölgede sadece bir ya da iki çeşit tekerlekli sandalye 

bulunabiliyorsa, bu sandalyelerden birkaç tane sağlayın ki her bir küçük grubun 
çalışabileceği sandalyeleri olsun. 

 Eğer gerekiyorsa bu çalışmaları yerel şartlara uyarlayın. 
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 Kaynakları toplayın, PPT slaytlarına göz gezdirin, DVD i seyredin ve bölüm planını 
okuyun. 

 Açık havada engebeli bir alan seçin ( örneğin çakıl, kum ve engellerin olduğu), 
katılımcıların bu engebeli arazide sandalyeyi kullanma sürecinde birbirlerini 
görebilecekleri kadar yeterli bir alan olsun. Eğer hava sıcaksa gölge alanlar idealdir. 

 Bütün tekerlekli sandalyelerin çalışabilecek durumda olduğunu ve minderlerinin 
olduğunu kontrol edin. 

 Tekerlekli sandalyelerden birine katılımcılardan birine uyacak şekilde ayarlamalar 
yapın. 

 Tekerlekli sandalyeleri eğitim salonunun ön tarafına düzenlice dizin. 
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1. Giriş. 
2. “Uygun tekerlekli sandalye” tanımı 
3. Tekerlekli sandalye kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılanması. 
4. Tekerlekli sandalye kullanıcısının çevresel ihtiyaçlarının karşılanması. 
5. Yerinde uygunluk ve duruş desteği sağlama. 
6. Tekerlekli sandalye kullanıcısının ihtiyaçlarına göre sandalyenin eşleştirilmesi. 
7. Kilit nokta özeti. 

2 
10 
30 
30 
15 
30 
3 

Toplam bölüm süresi 120 
 
 
 



 

 

1. Giriş (2 dakika) 
 

 
 
 
 

Açıkla: Bu Bölümde başlıca tekerlekli sandalye çeşitlerine ve bazı 
tekerlekli sandalyelerde olan değişik özelliklere bakacağız. “Uygun 
tekerlekli sandalye” nin ne olduğunu daha iyi anlayacağız. 
Bir tekerlekli sandalye ki: 

– Kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılar; 
– Kullanıcısının çevresel şartlarına uyar; 
– Kullanıcısıyla doğru bir şekilde eşleşir; 
– Duruş desteği sağlar (kullanıcının dik oturmasını 

sağlar); 
– Yerel olarak bakımı ve onarımı yapılabilir 

 
 

2. “Uygun tekerlekli sandalye” tanımı (10 dakika) 
 

 

DVD tanıtımı: Uygun tekerlekli sandalye benim için ne anlama geliyor. Bu kısa 
DVD tanıtımında deneyimli kullanıcı Faustina uygun tekerlekli sandalyenin onun 
için ne anlama geldiğini açıklıyor. 
DVD i göster 
Soru olup olmadığını öğrenin. 

 

3. Kullanıcının ihtiyaçlarının karşılanması (30 dakika) 
Sor: Tekerlekli sandalye kullanıcılarının sandalyelerinde neler yapmaya ihtiyaçları vardır? 
Cevap vermeye teşvik edin 
 

En önemli cevaplar: 

o sandalyeden inmek ve binmek (transfer); 
o sandalyelerini itmek; 
o sandalyelerini kaldırmak için katlamak ve transport; 
o aktivitelerini sürdürmek ( örneğin çalışmak, ev işi yapmak, arkadaşları ile vakit geçirmek, 

tuvalete gitmek, yıkanmak, giyinmek, kapı aralıklarından geçmek, masa ve sıralara yaklaşmak) 
 
Açıkla: Uygun bir tekerlekli sandalye kullanıcının yapmak istediği şeyleri kolaylaştırmalıdır. Haydi, 
şimdi kullanıcının yapmak istediği şeyleri kolaylaştırmasında ne kadar çok etkili olabilen tekerlekli 
sandalye özelliklerine bakalım. 

3.1 Transferler 

Tekerlekli sandalyeye binmek ve sandalyeden inmek 
Açıklayın: Tekerlekli sandalye kullanıcısı sandalyeye farklı şekillerde binebilir ve inebilir. İnsanların 
nasıl inip bindiğini etkileyen üç tekerlekli sandalye parçası: 
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Açıkla: (her bir parçadaki oku göstermek için tıklayın) 
o Kolçaklar; 
o Ayaklıklar; 
o Frenler. 

 

Açıkla: 
o Çıkarılabilir kolçakları veya arka tekerlek hattını takip eden 

kolçakları olan tekerlekli sandalyeler yanlardan binip inmeyi 
kolaylaştıran tekerlekli sandalyelerdir. 

 

Açıkla: 
o Tekerlekli sandalyelerine binip inmek için ayağa kalkan kişiler 

ayağa kalkmak için kolçaklara ihtiyaç duyabilirler. 
o Çıkartılarak yoldan çekilebilen ayaklıklar tekerlekli sandalyesine 

binmek ve inmek için ayağa kalkabilen kişilere kolaylık sağlar. 
o Yerden transfer yapmak isteyenler için çıkarılabilir ayaklık tercih 

edebilirler. 
 

 

Açıkla: 
 Tekerlekli sandalye kullanıcıları için frenler önemlidir. Tekerlekli 

sandalye kullanıcısı binip inerken sandalyenin hareketsiz 
kalması için elzemdirler.  

 

3.2 Tekerlekli sandalyeyi itme 
Açıkla: Tekerlekli sandalye rahatça itmeyi kolaylaştıran parçalar: 
 

 

Açıkla: (her bir parçadaki oku, göstermek için tıklayın) 
o kolçaklar; 
o arkalık; 
o itme kasnakları; 
o itme tutamakları (kolları); 
o tekerlekli sandalyenin toplam ağırlığı da kullanıcının sandalyeyi 

iyi itebilmesini etkileyen etmenlerden olabilir. 
 

WunderlichEW
Text Box
 

WunderlichEW
Text Box
 

WunderlichEW
Text Box
 

WunderlichEW
Text Box
 



 

 

Açıkla: 
o Kullanıcı tekerlekli sandalyeyi rahatlıkla itebilmek için itme 

kasnaklarına kolçaklar üzerinden rahatlıkla ulaşabilmelidir. 
o Bu slayttaki kullanıcı kolçaklar çok yüksek olduğu için itme 

kasnaklarına rahatlıkla uzanamamaktadır. 
 

 

Açıkla: 
o Arkalığın yüksekliği tekerlekli sandalyeyi kolay itmeyi etkileyebilir.  
o Eğer arkalık çok yüksekse kullanıcının kollarını hareket ettirmesi 

ve omuzlarıyla itmesi zorlaşır. 
o Slayttaki tekerlekli sandalye kullanıcısı kendini itmekte 

zorlanacaktır çünkü arakalık yüksektir. 
 

 

Açıkla: 
o Arkalık alçak olduğunda kullanıcının sandalyeyi itebilmek için 

omuzları serbest olur. 
o Doğru bir şekilde oturabilen ve iyi bir dengesi olan tekerlekli 

sandalye kullanıcısı için bu arkalık yüksekliği iyidir. 

 

Açıkla: 
o Tekerlekli sandalyesini kolları ile iten bir kullanıcı tekerleklere  

(itme kasnaklarına) ne kadar kolay ulaşabilirse itmesi de o kadar 
kolay olur. 

o Bu bayan yarı itme durumunda. Tekerleklere (itme kasnaklarına) 
ne kadar kolay ulaşabildiğine dikkate ediniz. 

 

 

Açıkla: 
o Genel bir talimat olarak arka tekerlek pozisyonu; kullanıcılar itme 

kasnaklarını tutarken dirseklerindeki açının 90 derecelik olması 
şeklindedir. 

o Eğer arka tekerlek saha arkada olursa itme kasnaklarına 
ulaşmak zorlaşır. Bu da itme işlemi için kullanıcının daha fazla 
yorulacağı anlamına gelir. 

 

 

Açıkla: 
o Bazı tekerlekli sandalyelerin arka tekerlek pozisyonları 

ayarlanabilir özelliktedir. 
o Arka tekerleklerin ayarlanabilmesi arka tekerlek üzerinde 

dengede durma hareketini kolaylaştırır. 
o Bu denge hareketleri engebeli zeminlerde ve kaldırımlarda inip 

çıkmak için kullanışlı bir harekettir. 
o Eğer arka tekerlek ileri doğru ayarlanmışsa tekerlekli sandalyeye 

bu denge hareketini yaptırmak daha kolay olur. Eğer arka 
tekerlekler geriye doğru ayarlanmışsa bu hareket daha zor 
olacaktır. Daha stabil olacaktır. 
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Açıkla: 
o Bazı tekerlekli sandalye kullanıcıları itme işlemini ayaklarıyla 

yaparlar. 
o Bu yolla etkin bir şekilde itebilmek için kullanıcıların pelvislerinin 

arkalıkla iyi bir şekilde desteklenmiş olması ve ayaklarının yere 
düz değiyor olması gerekmektedir. 

o Bu kullanıcılar için koltuğun yerden yüksekliği çok önemlidir.  
(minderin yüksekliği de hesaba katılarak) 

o Çıkarılabilen ayaklıklar da önemlidir. 
o Ayakları ile iten bazı kullanıcıların tepsi ya da kolçağa ihtiyaçları 

vardır ki iterken öne uzanabilsinler.  
Açıkla: 
o Ağır bir tekerlekli sandalyeyi itmek için daha fazla enerji gerekir. Eğer bir tekerlekli sandalye iyi 

tasarlanmışsa ve iyi dengelenmişse ağırlığın etkisi o kadar da kötü olmayabilir.  
o Tekerlekli sandalyenin ağırlığı özellikle çocuklar için önemlidir. Eğer sandalye ağır ise bir çocuk 

için sandalyenin kontrolü zorlaşabilir.  

 

Açıkla: 
o Bazı tekerlekli sandalye kullanıcıları kendi sandalyelerini 

itemezler ve yardıma ihtiyaçları vardır. 
o Bazı tekerlekli sandalye kullanıcıları kendi sandalyelerini 

genellikle kendileri iterler ama arada sırada yardıma ihtiyaç 
duyarlar. Örneğin merdiven inip çıkarken veya engebeli 
zeminlerde yardıma ihtiyaçları olur. 

o Güçlü itme tutamakları kullanıcıya yardımcı olan kişilerin işini 
kolaylaştıracaktır. Çocuk kullanıcılar için; çocuğa yardımcı olan 
erişkinler için yüksek itme tutamakları itme işlemini 
kolaylaştıracaktır. 

3.3 Tekerlekli sandalyenin katlanması 
Açıkla: Katlanabilir tekerlekli sandalye saklama ve transport için kullanışlıdır. Tekerlekli 
sandalyeler iki ana yolla katlanırlar. 
 

 

Açıkla: 
o Çapraz katlanma iskeleti olan tekerlekli sandalyelerde iskelet 

katlanır böylece iki taraf bir araya gelerek katlanır. Bazen 
tekerlekleri çıkarmak da mümkün olabilir. 

o Çapraz katlanabilen tekerlekli sandalyeler dar kapı aralıklarından 
geçmeleri gereken kullanıcılar için kullanışlı olabilir. 

o Bazı kişiler transport edilen sandalyeler için çapraz katlamalı 
tekerlekli sandalyeleri tercih ederler. 

o Çapraz katlamalı tekerlekli sandalyelerin bir dezavantajı katlama 
mekanizmasının zayıflayabilmesidir, sandalye dengesiz hale 
gelebilir. Bu şekilde itilmesi zor hale gelebilir. 

 

Açıkla: 
o Bazı sabit iskeletli tekerlekli sandalyeler de katlanabilir. Arkalık 

koltuğa doğru katlanır ve tekerlekler çıkar. 
o Sabit iskeletli sandalyelerin ve çapraz katlanan sandalyelerin, 

her ikisinin de avantajları ve dezavantajları vardır. En iyi seçim 
tekerlekli sandalye kullanıcısının hayat tarzına, transferlerini 
nasıl yaptıklarına ve transport durumlarına göre yapılacak kişisel 
seçimdir. 
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Aktivite 

Gruplar: Her bir grupta üç kişi olmalı. 

Talimatlar: Her bir gruba odadaki tekerlekli sandalyelerin nasıl katlandığını bulmalarını 
söyleyin. 

İzle: Herkesin sandalyeleri katlayabildiklerini ve açabildiklerini kontrol edin.Gerekiyorsa 
doğru metodu gösterin. 

Süre: 5 dakika müsaade edin. 

 

3.4 Faaliyetlerin yürütülmesi 
 
Açıkla: Tekerlekli sandalye kullanıcısının faaliyetlerini yürütebilmesini kolaylaştıran pek çok 
tekerlekli sandalye özellikleri vardır. Bunlardan bazıları hakkında şimdiden bahsettik. Örneğin 
tekerlekli sandalyesini itmek, aktivitelerinde kolaylık sağlamak için ne yollar uygulayabileceklerini 
söyledik. İşte burada başka örnekler de vardır. 
 

 

Açıkla: 
o Tekerlekli sandalyenin toplam uzunluğu küçük alanlarda 

kullanımın zorluğu ya da kolaylığını etkiler. 
o Uzunluk tekerlekli sandalyenin en arkasındaki bölüm ile en 

ucundaki bölüm arasındaki uzaklıktır. 
Katılımcılara sorun: Odada toplam uzunluğu en büyük olan 
tekerlekli sandalye hangisidir? 
 

 

Açıkla: 
o Yüksek kolçaklar masa ya da sıraya yaklaşmayı zorlaştırırlar.  

 
Açıkla: Hatırlanması gereken en önemli şey, uygun tekerlekli sandalyeyi seçerken kullanıcının 
ihtiyaçlarını düşünmektir.   
 

 

DVD tanıtımı: Tekerlekli sandalye kullanıcısının ihtiyaçlarının karşılanması. 
Katılımcılara, farklı özelliklere sahip tekerlekli sandalyelerin kişilerin faaliyetlerini 
gerçekleştirmelerini nasıl kolaylaştırdığını görmeleri için DVD’i yakından izlemelerini 
söyleyin. DVD’i seyrettikten sonra bu konuda tartışacağınızı açıklayın. 
DVD göster 
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Açıkla: DVD de farklı faaliyetlerle bulunan, farklı sandalyeler kullanan farklı kullanıcılar gördük. 
Sor: Bu aktiviteler nelerdir? 

Cevapların içeriği: 

o çalışmak  (ofiste, süpermarkette, döşeme atölyesinde); 
o dans etmek; 
o arabadan inmek ve arabaya binmek; 
o yürümek (annesi ve köpekle); 
o basketbol oynamak. 
 
Sor: Roger’a süpermarketteki işini yapmasında yardımcı olan tekerlekli sandalye özellikleri 
nelerdir? Cevap vermek için teşvik edin (bkz aşağıdaki eğitmen için notlar) 
Sor: Bu videodan, tekerlekli sandalyenin özelliklerinin kullanıcının ihtiyaçlarına ne kadar iyi cevap 
verdiğine dair başka bir örnek verebilecek var mı? Cevap vermek için teşvik edin, klipteki 
kişileri hatırlatın, gerekirse tekrar gösterin.  
Sor: Birisi bir örnek daha verebilir mi? Cevap vermek için teşvik edin. 
 



 

Eğitmenler için notlar: 
o Her bir tekerlekli sandalye kullanıcısını gözden geçirmek gerekli değildir; 
o Katılımcıların sorabileceği sorulara cevap vermelerine yardımcı olabilmek için klipteki her bir 

tekerlekli sandalye kullanıcısıyla ilgili notlar verilmiştir; 

Tekerlekli sandalye 
kullanıcısı 

Onların yaptıkları 
aktivite 

Yardımcı olan tekerlekli sandalye özellikleri. 

Roger Süpermarkette 
çalışıyor; rafları 
düzenliyor. 

o Kısa akslı,  raflara yaklaşmasını 
kolaylaştırıyor ve dar alanlarda manevra 
yapabiliyor. 

o Arka tekerlekler sürüş için uygun 
pozisyonda ve arkalık kısa ( Roger’ın daha 
yüksek desteğe ihtiyacı yok) bu Roger’ın 
sürüşünün verimini artırıyor. 

o Kolçak yok , Roger’ın bir şeyleri bacağına 
koymasını kolaylaştırıyor ve aktif hareket 
etmesini sağlıyor. 

Ruan Annesiyle ve köpeğiyle 
yürüyor. 

o İtme tutamakları, annenin itmesi için iyi bir 
yükseklikte. 

o Ruan’ın tekerlekli sandalyesinin onun daha 
rahat etmesini ve güvende olmasını 
sağlayan ekstra desteği vardır( ayrıntılara 
inmeyiniz). 

James (numara14) ve 
takım arkadaşları 

Tekerlekli sandalye 
basketbolu oynuyor. 

James ve takım arkadaşları özel Spor Tekerlekli 
Sandalyeleri kullanıyorlar. 
Özelliklerin içeriği: 
o Arka tekerlekler dışa doğru açı verilmiş 

(stabiliteyi artıran); 
o İnce arka tekerlekler (hızı artırmaya 

yardımcı olan); 
o Küçük ön tekerlekler (ağırlığı azaltıp hızı 

artırır); 
o Uyluk ya da baldır şeritleri,  tekerlekli 

sandalye kullanıcısına stabilite ve güvenlik 
sağlamaya yardımcı; 

o Kısa arkalık, spor yaparken bolca hareket 
serbestîsi sağlar; 

o Arka tekerlekler sürüş için iyi ayarlanmış. 

Mark Döşeme atölyesinde 
çalışıyor. 

Mark tek ayağı ile sürebiliyor ki bu iki kolunu 
kullanmak zorunda olmadığı anlamına gelir. Bu 
atölyede bir şeyleri bir koluyla taşıyabilmesini 
sağlıyor. 
o Tekerlekli sandalyenin bir ayaklığı 

çıkarılarak bu duruma olanak sağlanıyor. 

Dawid ve Pinky Süpermarkette 
güvenlik görevlisi 
olarak çalışıyorlar 

o Her ikisi de kısmen kısa akslı tekerlekli 
sandalye kullanıyorlar bu onların markette 
dolaşabilmelerine yardımcı oluyor. 

o Her biri kendi sandalyelerini kendi başlarına 
hareket ettirebiliyorlar- bununla beraber 
Dawid arka tekerlekleri kullanıyor Pinky ise 
elektrikli bir tekerlekli sandalye kullanıyor. 



 

Faizel Ofiste çalışıyor o Arka tekerlekler sürüş için iyi bir pozisyonda. 
o Arkalık omuz hareketlerine izin verecek 

kadar alçak ve aynı zamanda doğru ve 
yeterli destek sağlayacak kadar da 
yüksektir. 

o Sürüş eldiveni kullanmaktadır – itme 
kasnaklarını itmeye yardımcı olur ve daha 
kolay itmesini sağlar. 

o Kolçak yoktur– bu Faizel’in tekerlekli 
sandalyesini masanın altına doğru 
çekmesini kolaylaştırmaktadır. 

Keith (üç tekerlekli 
sandalye ) ve Ralph 
(dört tekerlekli 
sandalye) 

Tekerlekli sandalye 
montaj atölyesinde 
çalışıyor. 

o Ralph ve Keith:  Kolçak yok, tezgâh 
üzerinde aletlerle çalışmak ve dizinin 
üzerinde eşyaları taşımak kolay. 

o Keith’in üç tekerlekli sandalyesi 
gövdeciğinden dolayı diğer eşyaların ve 
ekipmanların arasında olan ve almak istediği 
objelere uzanmasını kolaylaştırıyor. 

o Ralph aks mesafesi kısa olan bir tekerlekli 
sandalye kullanıyor ve bu onun çalışma 
alanlarına girebilmesine yaklaşmasına 
imkân sağlıyor. 

o Ralph ve Keith: Arka tekerlek pozisyonu 
sürüş için doğru ayarlanmış ve arkalık 
hareket serbestisi sağlıyor. 

Ryan Arabaya binip inmek o Ryan’ın tekerlekli sandalyesi katlanıyor ve 
arka tekerlekleri çıkıyor( çabuk çıkabilen 
tekerlek) bu şekilde sandalyesini arabaya 
kendi koyabiliyor. Bu özellik olmadan 
arabaya bağımsızca binip inme işlemini 
yapamazdı. 

Jenee Dans o Kısa toplam tekerlekli sandalye mesafesi  – 
küçük dönüşler (daire şeklinde) yapmasına 
izin veriyor. 

o Kısa dingil mesafesi , manevra kabiliyetini 
artırıyor. 

o Alçak arkalık iyi derecede hareket serbestisi 
sağlıyor. 

o Emniyet barları (geriye düşmeyi engelleyen)  
geriye düşmeyi engelliyor (kısa aks 
mesafesi ile olması muhtemel olan bir 
durumdur) 

 

 

  



 

4. Tekerlekli sandalye kullanıcısının çevresel ihtiyaçlarının karşılanması 

(30 dakika) 
 
Açıkla: Değişik tekerlekli sandalyeler değişik çevrelere uyumludurlar. Tekerlekli sandalyenin 
değişik ortamlara çalışmasını etkileyen ana özellikler: 
o Ön ve arka tekerlek arasındaki mesafe; 
o Tekerleklerin çapı ve genişliğidir. 
İşte bazı örnekler: 
 

 

Açıkla: 
o Ön ve arka tekerlek arasındaki mesafe önemlidir. 
o Tekerlekler arasındaki uzunluk fazlaysa buna “uzun aks 

mesafesi” denir. 
o Tekerlekler birbirine yakın olduğunda ise “kısa aks mesafesi” 

olarak adlandırılır. 
 

Açıkla: 
o Uzun aks mesafeli tekerlekli sandalyeler daha stabildir ve öne düşme ihtimalleri daha azdır. 
o Uzun aks mesafeli tekerlekli sandalyeler vaktinin büyük bir kısmını dış mekânlarda geçiren ve 

engebeli, bozuk zeminlerde hareket eden kişiler için uygundur. 

 

o Üç tekerlekli sandalyeler uzun aks mesafeli tekerlekli 
sandalyelere örnektir. Engebeli araziler için genellikle çok stabil 
ve uygun sandalyelerdir. 

o Üç tekerlekli sandalyeler herkes için uygun değildir. 
o Örneğin üç tekerlekli sandalyeler ayağa kalkarak transferini 

yapmak isteyen kişiler için uygun değildir çünkü ayaklıklar 
sabittir ve ön kiriş ayağına engel olabilir. 

 

o Dört tekerlekli uzun aks mesafeli tekerlekli sandalyeler de bozuk 
zeminlerde başarıyla kullanılabilir.  

o Bu örnekte ön tekerlekler ayaklıkların yanında olacağına 
ayaklıkların altındadır. Bu tekerlekli sandalyenin uzun aks 
mesafeli olmasını sağlar ve stabilite kazandırır.  

Açıkla: 
o Daha kısa aks mesafesi olan tekerlekli sandalyeler zeminin düz ve makul bir düzeyde pürüzsüz 

olduğu yerlerde daha uygundur. 
o Kısa mesafeli aksı olan tekerlekli sandalyeler yokuş aşağı inerken veya ön tekerlek bir engele 

çarptığında öne düşmeye daha eğilimlidirler. 

 

Açıkla: 
o Bu ortopedik stil, kısa aks mesafeli bir tekerlekli sandalyeye 

örnektir.  
o Bu sandalyeyi engebeli arazide itmek pek kolay değildir.  
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Açıkla: 
o Kısa aks mesafeli tekerlekli sandalyeler zamanının çoğunu iç 

mekânlarda geçiren kişiler için iti bir seçimdir. 

 

Açıkla: 
o ‘Aktif’ stil dört tekerlekli sandalyeler genellikle kısa aks 

mesafelidir. 
o Tekerlekli sandalye hareketlilik becerileri iyi olan bazı tekerlekli 

sandalye kullanıcıları kısa aks mesafeli tekerlekli sandalyeleri 
bozuk zeminlerde kullanmada başarılı olabilirler – örneğin tepe 
aşağı inerken arka tekerlek üzerinde ve engebeli yüzeylerde 
giderken. 

 

Açıkla: 
o Engebeli yüzeylerde ilerlerken ve taş ya da engeller gibi setleri 

aşmada tekerlek ne kadar büyükse itmek de o kadar kolay olur. 
o Geniş arka ve ön tekerlekler sandalyenin kumlu ve çamurlu 

yüzeylere batmasını engeller. 
o Standart arka tekerlekler  24” tir. Bununla beraber pek çok yerde 

24” tekerlekleri bulmak zordur. Bundan dolayı bazı üreticiler 26” 
tekerlekler yaparlar. 

o Çocuk tekerlekli sandalyeleri 20” ya da 22” büyüklüğünde 
tekerlekler olabilirler. 

o Arka ve ön tekerlekler havalı (basınçlı tekerlek) ya da dolgu olabilirler. 
o Hava basınçlı tekerlekler iyi çalışması için şişirilmiş olmalıdır. 
o Bazı bölgelerde tekerleklerin patlaması çok yaygındır. Bu bölgelerde yaşayan kişiler bu tamiratı 

kendileri yapabilmelidirler ya da bunu yapabilecek birilerini kolaylıkla bulmaları gerekir. 
o Dolgu tekerlekler uygun bir alternatiftir. Dolgu tekerlekler delinmezler ve şişirilmeye ihtiyaçları 

yoktur. Bununla beraber engebeli yüzeylerde dolgu tekerlekler, tekerlekli sandalye kullanıcısı 
için “sert” hissedilir. 

o Dış mekânlarda kullanıldığında dolgu lastiklerin hepsi çok uzun ömürlü değildir. Düşük kaliteli 
dolgu lastikler tekerleklerin kasnaklarının soyulmasına neden olabilirler. 

o İki çeşit dolgu lastik vardır: 
o Dolgu kauçuk lastik; ağırdırlar, oldukça serttirler ve iyi kalitede ise oldukça sağlamdırlar. 
o Poliüretan  (PU) lastik; hafiftirler. Ancak çok iyi kaliteli olmadıkları takdirde dış 

mekânlarda çok çabuk yıpranabilirler ve kullanılmaz hale gelirler. 
 

 

DVD tanıtımı: Tekerlekli sandalye kullanıcısının çevresel ihtiyaçlarının 
karşılanması 
Katılımcılara değişik çevresel şartlarda kişilerin hareketliliğimi sağlayan değişik 
tekerlekli sandalye özelliklerini yakından izlemelerini söyleyin. DVD’i seyrettikten 
sonra bu konuda tartışacağınızı açıklayın. 
DVD’i göster. 
 Soru olup olmadığını öğren. 

 
Açıkla: DVD’de, iç mekânları ve fazlasıyla engebeli / çamurlu yolları olan dış mekânları da içeren 
oldukça değişik arazilerde dolaşan birtakım tekerlekli sandalye kullanıcıları vardır. 
 
Sorun: İki tekerlekli sandalye kullanıcısı, Venkamarantu ve Sione oldukça engebeli ve çamurlu bir 
zeminde yolculuk yaptılar. Tekerlekli sandalyelerinin bunu daha kolay yapmalarını sağlayan 
özellikleri nelerdir? 
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Cevaplar: 

o Üç tekerlekli sandalye – engebeli arazide onlara stabilite sağladı. 
o Geniş ön tekerlekler – engellerin üzerinden yuvarlandı ve kuma/çamura batma ihtimali daha 

azdır. 
o Arka tekerleğin pozisyonu sürüş için uygundur – tekerlekli sandalyelerini itmeyi kolaylaştırır. 
 
Sor: Mutfağında yemek pişiren Jean ve jimnastik salonunda eğitmen olan Jacques iç 
mekânlardaydılar. İç mekânlarda hareket etmelerini kolaylaştıran tekerlekli sandalye özellikleri 
nelerdir? 
 

Cevaplar şunları içerir: 

o Kısa aks mesafesi ve toplam uzunluğu kısa. 
o Daha küçük / daha ince ön tekerlekler – pürüzsüz yüzeylerde daha kolay. 
 
Sor: Başka bir tekerlekli sandalye kullanıcısı (Lalithamma)dış mekânlarda sürüyordu. Sandalyesi 
ile geçtiği yer daha düzgündü ama bir kanalın üzerinden geçmesi gerekiyordu. Tekerlekli 
sandalyesinin hangi özellikleri bu durumu kolaylaştırdı? 
 

Cevaplar şunları içerir: 

o Uzun aks mesafeli dört tekerlekli sandalye – uzun aks mesafesi stabilite sağlar (aynı zamanda 
suyla baş etmesine de yardımcı olur) 

o Geniş ön tekerlekler. 
o Arka tekerlekler sürüş için iyi bir pozisyondadır – tekerlekli sandalyelerini itmelerine yardımcı 

olur. 
 
Küçük grup aktivitesi 

Gruplar: Herkesi engebeli araziye üç değişik tekerlekli sandalye ile çıkartın. 

Talimatlar: Katılımcılara güvenlik kurallarını hatırlatın: ayaklıklar üzerinde durmayın, 
parmaklarınızı tekerlek jant tellerinden ve frenlerden uzak tutun; yukarı ya da aşağı 
eğimlerde sürüş yapıyorsanız arkaya düşme ihtimaline karşın arkanızda bir 
yardımcı olsun. 
İki gönüllü isteyin: 
o Katılımcılardan birine engebeli alanlarda kullanmalarının kolay olduğuna 

inandıkları bir sandalyeyi seçmelerini isteyin; 
o Başka bir katılımcıya engebeli alanda kullanmanın zor olacağını düşündükleri 

bir tekerlekli sandalyeyi seçmelerini isteyin; 
o Her bir katılımcıya engebeli alan üzerinde 5 metre gitmelerini ve dönmelerini 

söyleyin; 
o Aynı işlemi herkes bu turu yapana kadar iki katılımcı ile daha yapın. 

İzle: Bu aktivitenin güvenli bir biçimde yapılmasını sağlayın. Katılımcıları yarışmaya 
teşvik etmeyin çünkü bu tehlikeli olabilir. 

Süre: 20 dakika müsaade edin 

Geri 
bildirim: 

Sorun: Engebeli alanlarda hangi tekerlekli sandalyeyi itmenin en kolay olduğu 
ispatlandı? 
o Neden? Katılımcıları, tekerlek boyutu ve genişliği; aks mesafesi uzunluğu; 

tekerlekleri itebilme kolaylığı; arkalık yüksekliği konuları hakkında düşünmeye 



 

teşvik edin. 
Açıklayın: katılımcılardan bazıları yaptıklarının kolay olduğunu düşünebilirler tabii 
ki kendilerine uygun bir sandalye bulacak kadar şanslı olurlarsa! 

 

5. Yerinde uygunluk ve duruş desteği  (15 dakika) 
 
Açıkla: 
o Tekerlekli sandalye kullanıcılarını hepsi farklı bedenlerdedirler. Tekerlekli sandalye kullanıcıya 

yerinde bir uygunluk ve duruş desteği sağlamak için doğru bir şekilde uymalıdır. Neyse ki pek 
çok tekerlekli sandalye çeşitli boyutlarda gelmektedir veya boyut ayarlanma özellikleri 
olmaktadır. Bu birden fazla çeşitlilik durumu kullanıcılara uygun tekerlekli sandalye bulma 
işlemini kolaylaştırmaktadır. 

o Aşağıda sıralanan parçalar ve özellikler tekerlekli sandalyenin kullanıcıya uyumuna ve 
kullanıcının dik oturuşuna yardımcı olacaklardır. 

 
Koltuk 
Slaytları göster: Aynı zamanda odadaki tekerlekli sandalyelerin özelliklerini gösterin. 
 

 

Açıkla: 
o Tekerlekli sandalye koltukları askı şeklinde ya da yekpare 

olabilirler. 
o Yekpare koltuklar tahta ya da plastikten yapılmışlardır. Yekpare 

koltukların üzerinde her zaman bir minder olmalıdır. 
o Askı şeklindeki koltuklar (slaytta gösterilmiştir) genelde branda 

(kanvaz) yapılır. 
o Bir tekerlekli sandalyenin “boyutu” genellikle koltuk genişliği ile 

tanımlanır. 
 

 

Açıkla: 
o Askı şeklindeki koltuklar çoğunlukla brandadan yapılır ve 

genellikle tekerlekli sandalye iskeletinin iki tarafına 
bağlanmışlardır. 

o Düşük kaliteli askı şeklindeki koltuklar daha çabuk esneyip 
büküleceklerdir. Ve koltuk doğru desteği sağlamayacaktır. 

o Bu slaytta kullanıcı dik oturamamaktadır çünkü koltuk doğru 
desteği sağlayamamaktadır. Bu da onun dik oturmasını 
zorlaştırmaktadır. 

 

Açıkla: 
o Minder rahatlık sağlar ve basıncın rahatlatılmasına yardımcı olur.  
o Minder aynı zamanda kullanıcının çükmüş bir pozisyona doğru 

kaymasını da engeller. 
o Bir sonraki bölümde minderlerle ilgili ayrıntılı olarak konuşacağız.  
 

 

Açıkla: 
o Arkalık askı şeklinde veya yekpare olabilir. Bütün yekpare 

arkalıkların yastıklaması/dolgu maddesi olmalıdır. 
o Tekerlekli sandalyelerin farklı arkalık yükseklikleri vardır. Bazı 

tekerlekli sandalyelerin arkalık yüksekliği ayarlanabilir.  Doğru 
arkalık yüksekliği kullanıcı tarafından seçilmelidir. Bu daha sonra 
tartışılacaktır. 

o Bazı tekerlekli sandalyelerin arkalıkları da ayarlanabilir.  
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Açıkla: 
o Ayaklıklar kullanıcıya desteklemede yardımcı olur. Ayaklığın 

doğru ayarlanmış olması çok önemlidir.  Bu nedenle ayaklık 
yüksekliği genellikle ayarlanabilir özelliktedir. 

o Bazı ayaklıkların açıları ve tekerlekli sandalyeye uzaklıkları da 
ayarlanabilir.  

 

Açıkla: 
o Kolçaklar da destek sağlamak amacıyla kullanılabilir. 
o Bazı kolçaklar yükseklik ayarlıdır. 
o Eğer ayarlanabilir değillerse kullanıcıya ihtiyacı olan desteği 

vermek amacıyla modifiye edilebilirler.  
 

 

 
 
 

6. Tekerlekli sandalyelerin kullanıcıların ihtiyaçlarıyla eşleştirilmesi (30 dakika) 
 
Aktivite 
Gruplar: İki, üç kişilik gruplar yapın. 
Talimatlar:  Her bir gruba söyleyin: 

o el kitaplarındaki çalışma sayfalarında bulunan kullanıcı hikayelerini okumalarını 
isteyin; 

o elde bulunan sandalyeler arasından her bir kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayan 
en iyi sandalyenin ne olduğu konusunda tartışın ve nedenini söyleyin; 

o cevapları yazın. 
İzleme: Grubu izleyin ve gerekiyorsa yardımcı olun. 
Süre: 20 dakika müsaade edin ve 10 dakikası geri bildirim için. 
Geri 
bildirim: 

Birer birer her grup öne çıkıp: 
o elde mevcut olan sandalyelerden bir kullanıcı için hangi tekerlekli sandalyenin 

en uygun olduğunu bildirsinler; 
o bu seçimin neden en uygun tekerlekli sandalye olduğunu düşündüklerine dair 

en az üç sebep söylesinler; 
o diğer katılımcılara grubun kararına katılıp katılmadıklarını sorun. 
(her bir geri bildirim için 2-3 dakika müsaade edin ). 
Geri bildirimin sonunda katılımcılara onların fikirlerinin tekerlekli sandalye 
kullanıcısı ile beraber alınacak karar için bir tavsiye olacağını hatırlatın. Son karar 
tekerlekli sandalye kullanıcısının olmalıdır. 

 
Kullanıcının hikâyesi Bilgi noktaları 

Bao kırsal bir bölgede yaşamaktadır. Çift taraflı diz altı 
ampütasyonu vardır. Kaza geçirmeden önce köy 
yolundaki bir bakkal dükkânını işletiyordu. Dükkâna giden 
yol uzun, (yaklaşık 1 km) engebeli ve genellikle de 
çamurlu olduğu için şimdi işine ancak yardım alarak 
gidebiliyor. Bu durum hem o hem de ailesi için dükkânın 
işlemeye devam etmesini zorlaştırıyor. Uzun zaman önce 
Bao’nun bağış olarak verilmiş ortopedik cins bir tekerlekli 
sandalyesi oldu. Bu sandalye paslanmış ve döşemesi de 
parçalanmıştı. Ön tekerlekleri çok küçük ve arka tekerlek 

o Bao’nun engebeli ve yumuşak 
zeminde kendi kendine 
bağımsızca kullanabileceği bir 
tekerlekli sandalyeye ihtiyacı var.  
İtebilmek için tekerleklere iyi bir 
şekilde ulaşması önemli. 

o İşinde çalışırken her bir gün, 
tekerlekli sandalyesinde çok uzun 
zaman geçireceği için uygun ve iyi 
destek ona yardımcı olacaktır. 

o Üç tekerlekli sandalyelerin mevcut 
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lastikleri çok ince ve yıpranmıştı. Tekerlekli sandalyeyi 
kulübesinden köye giden yol boyunca itemiyordu çünkü 
tekerlekler yola batıyordu. Karısına ya da ona yardım 
eden diğer kişilere bağımlı kalmadan kendi dükkânına 
kendi başına gidebilmek istiyordu. 

olduğu yerlerde eğitimciler şuna 
işaret edebilirler; eğer kullanıcı 
uzun mesafelerde yolculuk 
ediyorsa ve güçlü bir yapıya 
sahipse bu kişiler için üç tekerlekli 
sandalyeler hareketlilik açısından 
çok verimli araçlar olabilirler. 

 
Kullanıcının hikayesi Bilgi noktaları 

Amanthi 24 yaşında bir kızdır ve ailesi ile birlikte küçük 
bir kasabada yaşamaktadır. 18 yaşındayken bir kaza 
geçirmiştir ve paraplejik olmuştur (belden aşağısı 
tutmamaktadır). Amanthi’nin kısa bir süre önce basınç 
ülseri (yarası) olmuştur ve iyileşmesi altı ay sürmüştür. 
Amanthi’nin ortopedik bir tekerlekli sandalyesi vardır 
ancak sandalye ona iyi bir destek sağlamamakta ve o 
sandalyedeyken çok yorulmaktadır. Sandalyesinin minderi 
yoktur ve o, basınç yarası geliştirmesinin sebebinin bu 
durumdan kaynaklandığını düşünmektedir. Amanthi bir 
sekreterlik kursuna kayıt olması için davet almıştır kendisi 
de bunu istemektedir. Ancak şu anda sahip olduğu 
tekerlekli sandalyede bütün gün oturamayacağından 
korkmaktadır. 

o Amanthi’nin transferini kolayca 
yapabileceği, duruş desteği 
alabileceği ve basınç rahatlatma 
minderi olan bir tekerlekli 
sandalyeye ihtiyacı vardır. 

o Sıranın altına girebilecek bir 
tekerlekli sandalyesi olması 
önemlidir. 

o Ön tekerleğin boyutu ne kadar yol 
kat edeceğine bağlıdır. 

Philip 62 yaşındadır ve küçük bir adada yaşamaktadır. 
Altı ay önce felç geçirmiştir. Evine dönmeden önce 
hastanede bir ay geçirmiştir ve tekerlekli sandalyesi 
yoktur. Ya yatağında yatmakta ya da evinin 
verandasındaki sandalyesinde oturmaktadır. Philip sol 
kolunu ya da bacağını hareket ettirememektedir. Bununla 
beraber her geçen gün güçlenmektedir ve aileden 
birilerinin yardımı ile dik durabilmektedir. Sağ kolunu 
çalıştırmaktadır ve bir tekerlekli sandalyesi olmasını çok 
istemektedir ki bu yolla daha hareketli olabilir ailesine 
daha az bağımlı hale gelebilir. Tek kat olan küçük evinin 
etrafında dolaşabilmek ve etrafta bulunan komşularını 
gezebilmek istemektedir. Bölge oldukça kumlu bir yapıya 
sahiptir. Torunlarından birinin arabası vardır ve onun 
tekerlekli sandalyesi olduğu takdirde onu gezdireceğini 
söylemektedir. 

o Philip’in ayağa dikilerek transfer 
yapabileceği bir tekerlekli 
sandalyeye ihtiyacı vardır. 
Çevrilebilen ayaklıklar bunu 
kolaylaştırabilir. 

o Daha büyük ön tekerlekler ve 
daha kalın arka tekerlekler 
sandalyesini itmesini ve 
mahallesinde dolaşmasını 
kolaylaştıracaktır. 

o Kısa mesafelerde sandalyesini 
kendi kendine sağ kol ve 
bacağıyla itebilir – dolayısıyla 
tekerlekli sandalye koltuğunun 
yüksekliği ( minderle beraber) 
ayağını yere değecek şekilde 
oturmasına müsaade etmelidir. 

o Çapraz katlanabilen veya arkalığı 
katlanabilen ve arka tekerlekleri 
çıkabilen bir tekerlekli sandalye 
torununun arabasıyla yolculuk 
etmesini kolaylaştıracaktır. 

Sabrina 56 yaşındadır ve küçük bir adada 
yaşamaktadır. Yıllar önce, dördüncü çocuğunun 
doğumunun ardından bacaklarının gücünün büyük bir 
kısmını kaybetmiştir. Biraz olsun ayakta durabilmektedir 
ama yürüyememektedir. Hiçbir zaman bir tekerlekli 
sandalyesi olmamıştır. 
Sabrina deniz kenarında küçük bir köyde yaşamaktadır – 
ve evinin etrafındaki yüzeyler engebeli ve kumludur. 
Zamanını torunlarının bakımına yardımcı olarak, yemek 

o Sabina’nın engebeli ve kulmlu 
zeminlerde kolaylıkla sürebileceği 
bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı 
vardır. Büyük ön tekerleklerin 
olması çok önemlidir. Uzun aks 
mesafesi tekerlekli sandalye 
stabilitesine yardımcı olacaktır. 

o Çünkü ayakta durabilmektedir, 
transferini yapabilmek ve 
sandalyesine binip inebilmek için 
çıkabilen ayaklıkları tercih edebilir.  



 

pişirerek ve örgü örerek geçirmektedir. Evinde tekerlekli 
sandalye için yeterli alan yoktur ama evinin aşağısında 
muhafaza edilebilir çünkü evi direkler üzerinde (sütunlar) 
yapılı bir evdir.  ). 

o Tekerlekli sandalyenin onun dış 
alanlardaki hayatına uygun olması 
için sağlam ve dayanıklı olması 
gerekir. 

 
 
 

7. Kilit nokta özeti (3 dakika) 
 

 

Kilit noktaları okuyun. 
Soru olup olmadığını öğrenin. 

 

A.7: Minderler 
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Bu bölümün sonunda katılımcılar şunları yapabilecekler: 
 minderlerin tekerlekli sandalye kullanıcılarına faydalarını sıralayabilecekler; 
 yerel olarak bulunabilen değişik tipteki minderlerin söyleyebilecekler; 
 “basınç rahatlatma minderi” nin ne olduğunu açıklayabilecekler; 
 basınç rahatlatma minderinin basıncı azaltmasının kontrolünü nasıl yapacaklarını 

gösterebilecekler; 
 basınç rahatlatma minderinin basıncı azaltabilmesi için köpük bir “kat”ın ekleneceğini 

açıklayacaklar. 
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Bu bölüm için: 
 PPT slaytları: A.7 Minderler; 
 Referans Kılavuzu (Sayfa no, XX); 
 Katılımcı El Kitabı (Sayfa no, XX); 
 DVD: Basınç testi gösterimi; 
 Yerel olarak bulunabilen minderlerden birer örnek, her üç katılımcı için tekerlekli 

sandalyelere uyabilen bir basınç rahatlatma minderi, “kat” eklenmiş bir basınç 
rahatlatma minderi. 
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Bu bölümü katılımcıların çalışacakları şartlara uyarla. Düşünün: 
 katılımcıların bulundukları bölgelerde bulunabilen minderler - bu bölüm köpük ve likit/jel 

minderlerle ilgili bilgi içermektedir, katılımcıların bulundukları bölgede daha başka çeşit 
minderler de bulunabiliyorsa bu bölüme o minderleri de ekleyin; 

 eğer basınç mevcutta basınç rahatlatma minderi yoksa bu bölümü anlatmak zor olabilir, 
aynı zamanda katılımcıların eğitimden sonra da güvenli bir şekilde tekerlekli sandalye 
reçete etmeleri de zorlaşacaktır, eğitimden önce düşük maliyetli basınç rahatlatma 
yastıklarını tanıtmanın yollarını bulun, yerel üretimler veya bazı dış kuruluşlardan 
yardım istemek de buna dahildir. 
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 Kaynakları toplayın, PPT slaytlarına göz gezdirin, DVD i seyredin ve bölüm planını 
okuyun. 

 Mevcut olan sandalyelerden bazılarının basınç rahatlatma minderlerine uymasını 
sağlayın. 

 Yerel olarak bulunabilen minderlerin her birinden ve minder yükseltme aparatından 
eğitim odasında hazır bulundurun. 
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1. Giriş. 
2. Minder ne içindir? 
3. Değişik cins minderler. 
4. Basınç rahatlatma minderleri. 
5. Basınç rahatlatma minderinin işe yaradığı nasıl test edilir. 
6. Basıncı rahatlatmak için ne yapılabilir? 
7. Kilit nokta özeti. 

2 
5 
5 

25 
30 
5 
3 

Toplam bölüm süresi  75 
 
 

1. Giriş (2 dakika) 
 

 
 

Açıkla: Bu bölümde tekerlekli sandalye minderleri ile ilgili 
konuşacağız. Minderlerin neden önemli olduğunu, değişik minder 
çeşitlerini ve bir minderin doğru bir şekilde uyup uymadığını nasıl 
kontrol edeceğimizi öğreneceğiz. 
 

 
 

2. Minderler ne içindir? (5 dakika) 
 
Sor: Tekerlekli sandalye kullanıcıları için tekerlekli sandalye minderinin faydaları nelerdir? Cevap 
vermeye teşvik edin. 
 
En önemli cevaplar: 
o basıncın rahatlatılması; 
o duruş desteği; 

o konfor. 
 

 

 
 
 
 
 

Açıkla: 
o Bütün tekerlekli sandalye kullanıcıları için minder tekerlekli 

sandalyenin elzem bir parçasıdır. 
o Kullanıcıya en uygun olacak minder tipi kullanıcının ihtiyaçlarına 

bağlıdır. 
o Basınç yarası geliştirme riski olan kişiler her zaman basınç 

rahatlatma minderi kullanmalıdırlar. 
o Bütün tekerlekli sandalye kullanıcılarının basınç rahatlatma 

minderine ihtiyacı yoktur. 
o Bununla beraber bütün tekerlekli sandalye kullanıcıları 

sandalyelerinde rahat olmalıdırlar ve her tekerlekli sandalye 
kullanıcısı dik oturmalarına yardım edecek destekten yarar 
sağlayacaklardır. 
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3. Değişik minder çeşitleri  (5 dakika) 
 
Açıkla: Pek çok değişik tekerlekli sandalye minderi vardır. 
Sor: Katılımcılar hangi çeşit minderleri gördüler ya da duydular? 
Cevap vermeleri için teşvik edin ve tahtaya yazın. 
 
Cevaplar şunları içerebilir: 
o köpük minderler; 
o hindistan cevizi lifinden yapılmış minderler); 
o hava ile doldurulmuş minderler; 
o likit ya da jel ile doldurulmuş minderler; 

o düz minderler; 
o konturlu minderler; 
o kalıplanmış minderler; 
o katmanlı minderler. 

 

 
 
 
 
 

Açıkla: Pek çok çeşit minder vardır. Minderler aşağıdakiler de dâhil 
olmak üzere pek çok şekilde tanımlanırlar: 
o yapıldıkları materyal ile (örneğin; köpük, lif); 
o içlerini dolduran materyal ile (örneğin; hava, likit, jel); 
o ana fonksiyonları ile (örneğin; basınç rahatlatma, konfor, duruş 

desteği); 
o şekilleri ile (örneğin düz ya da konturlu); 
o nasıl yapıldıkları ile (örneğin; köpük minderler bir parça köpükten 

“kalıplanarak” ya da “katmanlı” olarak veya farklı köpük 
katlarından). 

 
Yerel olarak bulunabilen minderleri teker teker gösterin. Her bir minderi materyalleri, ana 
fonksiyonları, şekilleri ve kalıplanmış veya katmanlı oluşuna göre tanımlayın.  
Her bir minder örneğini grupta elden ele gezdirin.  
 
 

4. Basınç rahatlatma minderi  (25 dakika) 
Açıkla: Basınç yaraları ile ilgili bölümde, basınç yarası geliştirme riski altında olan herkesin basınç 
rahatlatma minderi olması gerektiğinden bahsetmiştik. Bu bölümde basınç rahatlatma minderi nedir 
ona bakacağız. 
 
Sor: Minder örneklerinden hangileri basınç rahatlatma görevi yapabilir? 
 
Cevap: 
o konturlu köpük minderlerinden herhangi biri; 
o hava ile dolu ya da likit ile dolu minderlerden herhangi biri. 
 

 

Basınç rahatlatma minderi basıncı şu yollarla tahliye eder: 
o tekerlekli sandalye kullanıcısının ağırlığını koltuk yüzeyinin 

üzerine olabildiğince eşit dağıtarak; 
o yüksek basınç riski altındaki bölgelerin basıncını azaltarak 

(kalça kemikleri, kuyruk sokumu/kuyruk kemiği); 
o tekerlekli sandalye kullanıcısının dik oturmasına yardımcı olarak 

sıyrılma, kaymayı azaltır. 

 

Köpük basınç rahatlatma minderi 
Açıkla: Öncelikle köpük basınç rahatlatma minderinden bahsedeceğiz. 

WunderlichEW
Text Box
 

WunderlichEW
Text Box
 



 

 

 

Açıkla: Katı taban tabaka: 
o Basınç rahatlatma minderinin tabanı katı olmalıdır. 
o Bu minderin kullanıcıya iyi bir destek vermesini sağlar ve 

kullanıcı hareket ettiğinde o da hareket etmez. 
 

 

Açıkla: Üst tabaka 
o Bu kat (birden fazla kat olabilir) daha yumuşak köpüktendir. 
o Üst tabaka üzerine oturulan kalça kemiklerinin gömüleceği kadar 

yumuşak olmalıdır ama aynı zamanda çok da yumuşak 
olmamalıdır ki kalça kemikleri en alt tabana, tekerlekli 
sandalyenin yekpare tabanına ve koltuğun içine gömülmesin. 

 

Açıkla: 
Pek çok tekerlekli sandalye minderleri oturma yerinde şekillere sahiptir( konturlar). Bu 
şekillendirme: 
o kullanıcıya destek sağlamaya yardımcı olur; 
o kullanıcının ağırlığını koltuk yüzeyinde eşit dağıtmaya yardımcı olur; 
o kalça kemikleri ve kuyruk sokumu altındaki basıncı rahatlatmaya yardımcı olur. 

 

Basınç rahatlatma minderinde görebileceğiniz gibi şekillendirme 
aşağıdakileri içerebilir (slayttaki okları göstermek için tıklayın): 
o kalça kemikleri altında bir “çukur” - basıncı rahatlatmak için; 
o kalça kemikleri önünde bir sahanlık – pelvisi daha dik tutmak öne 

doğru kaymasını engellemek için; 
o kilonun dağılımını sağlamak için uyluk kemiklerinin altında bir 

destek; 
o uylukların geri kalan kısmı için hendekler ya da oluklar. 

 

 
 
Hava/Likit/Jel basınç rahatlatma minderleri 
Açıkla: Şimdi hava/likit/jel basınç rahatlatma minderlerine bakacağız. 

 

Açıkla: 
o Flotasyon minderleri havayla likitle ya da jelle dolu tamponları 

içerir. 
o Jel tamponlu minderlerin, köpük konturlu minderlere çok 

benzeyen sert köpük tabanları olmalıdır. 
o Alt tabanın üzerinde jel/likit bir tampon vardır. 
o Jel tampon otomatik olarak tekerlekli sandalye kullanıcısının 

vücut şeklini alır. Bu tekerlekli sandalye kullanıcısının ağırlığının 
eşit olarak dağılımını sağlar ve kemikli bölgedeki basıncı azaltır.  

 
Hangi minder kullanılmalıdır? 
Açıkla: Her iki tip minderinde; köpük konturlu minderler ve hava/jel/likit minderlerinin, hem 
avantajları hem de dezavantajları vardır. Aşağıdaki tabloyu tahtaya üzerinde cevaplar olmadan 
çizin. 
Sorun: Dezavantajlar ve avantajlar nelerdir? Katılımcıların önerdikleri avantajları ve dezavantajları 
yazın. Aşağıdaki listede olan her şeyin yazıldığına emin olun.  
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 Avantajlar Dezavantajlar 

Köpük 
konturlu 
minder 

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/likit/jel 
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 
Açıkla: Bütün minderlerin bir kılıfı olmalıdır. Kılıf cinsi önemlidir.  
Mevcut olan değişik minderleri elden ele gezdirin. 
 

 

Katılımcılara kılıflara yakından bakmalarını ve slayttaki soruları 
dikkate almalarını söyleyin. 
o Kılıf suya dayanıklı ya da su geçirmez mi? 
o Kılıf iyi ve dayanıklı mı (uzun ömürlü mü)? 
o Kılıf elastik mi? 
o Kılıfın yapıldığı materyal ince veya kalın mı? 
o Kılıf yıkanmak için kolaylıkla çıkartılıp yeniden takılabiliyor 

mu? 

 
Sor: 
o Hangi minder kılıfı (eğer varsa) su geçirmez ya da suya dayanıklı? 
o Bu ne zaman işe yarar bir özellik olur? 
 
Cevap: 
o idrarını tutamayan tekerlekli sandalye kullanıcıları için; 
o tekerlekli sandalyesini dış mekanlarda bırakmak durumunda olan ya da kendisi sürekli dış 

mekanlarda olanlar için. 
 
Açıkla: 
o Nem tekerlekli sandalye kullanıcısının basınç yarası geliştirmesine sebep olan risk 

faktörlerinden biridir. Dolayısıyla minderi kuru tutmak çok önemlidir. 
o Tekerlekli sandalye kullanıcılarına minderleri ıslandıktan sonra acilen kurutmalarını tavsiye 

edin. Minderi direk güneş ışıklarından uzak ve kılıfı çıkmış şekilde kurutmalılardır. 
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o Tekerlekli sandalye kullanıcısının idrarını tutma problemi varsa iki minder sağlamayı göz 
önünde bulundurun. . 

 
Eğitmenler için notlar: Katılımcılar, eğer tekerlekli sandalye kullanıcısının idrarını tutma problemi 
var ise ancak su geçirmez ya da suya dayanıklı minder kılıfı yoksa ne yapacaklarını sorabilirler. 
Seçenekler şunlardır: 
o kullanıcının idrarla ilgili problemini azaltmak için nasıl bir yardımda bulunabilir araştırın; 
o ikinci bir minder verin – dolayısıyla biri kururken kullanıcı diğerini kullanabilsin; 
o minder kılıfın altına konulacak olan çok ince bir plastik kılıfla korunabilir; 

eğer plastik kılıf kullanılacaksa: 
o plastik kılıfın kullanıcının minderin üzerinde “kaymasına” sebep olup olmayacağını kontrol 

edin; 
o kullanıcının sıvının plastik kılıf üzerinde “birikmeyeceğinden” emin olması gerekir – bu 

basınç yarası riskini artırır. 
o kullanıcının, sıvının plastik kılıf üzerinde “birikmeyeceğinden” emin olması gerekir çünkü bu 

basınç yarası riskini artırır. 
o kullanıcının kılıf ıslanırsa bunu kurutması ve plastik kılıfın yenilenmesini sağlaması 

gerekmektedir. 
 
Sor: 
o Hangi (eğer varsa) minder kılıflarının dayanıklı (uzun ömürlü) olması muhtemeldir? 

 
Açıkla: dayanıklı bir kılıf her minder için önemli bir özelliktir. 
Sor: 
o Hangi (eğer varsa) minder kılıfı esnektir? 
o Bu neden önemli bir özellik olur? 
 
Cevap: 
o esnek bir kılıfın konturlara uyma ihtimali daha fazladır, eğer bir kılıf esnek değilse konturlara 

uyması için içinde daha çok ”yer” vardır. 
 
Sor: 
o Hangisi en ince kumaştır? Hangisi en kalın kumaştır? 
o Kumaşın inceliği/kalınlığı neden önemlidir? 
 
Cevap: 
o kalın kumaşların ömrü uzun olabilir ama minder konturlarını kolaylıkla saramayabilirler, kalın 

kumaştaki katlar potansiyel olarak basınç yarası oluşmasına sebep olabilirler; 
o ince kumaşlar minder üzerindeki konturları sarma ihtimali daha yüksektir ve basınç yarası 

oluşturma ihtimalleri daha azdır fakat çok uzun ömürlü değildirler, bu kumaşın kalitesine 
bağlıdır. 

 
Sor: Hangi tip kılıflar yıkanmak için çıkartılıp takılacak şekilde tasarlanmıştır? 
Açıkla: Bu özellik; idrarını tutma problemleri olanlar, tekerlekli sandalyesiyle dış mekânlarda çok 
vakit geçirenler veya sandalyesini dışarıda bırakmak zorunda olanlar için önemli bir özelliktir. . 
 
Açıkla: Tekerlekli sandalyelere gelince, minderler değişik boyutlarda gelir. Tekerlekli sandalye 
kullanıcısının sandalyesinin koltuğuna uyacak doğru boyutu seçmek önemlidir ki bu kullanıcı için 
doğru boyut olmalıdır. 
 
 
 



 

5. Basınç rahatlatma minderinin işe yarayıp yaramadığının kontrolü (30 dakika) 
 
Açıkla: Bir tekerlekli sandalye kullanıcısına basınç rahatlatma minderi verildiğinde, minderin 
basıncı rahatlatmak için gerçekten işe yarayıp yaramadığının kontrolü çok önemlidir. 
Sor: Tekerlekli sandalye kullanıcısı otururken vücudunun basınç yarası geliştirme riski en yüksek 
olan bölgesi neresidir? Cevap vermeye teşvik edin. 
 
En önemli cevaplar: 
o kalça kemikleri; 
o kuyruk sokumu – özellikle de tekerlekli sandalye kullanıcısı çökmüş bir pozisyonda oturuyorsa. 
 

 

DVD tanıtımı: Basınç testi gösterimi. DVD basınç rahatlatma minderinin 
kullanıcının kalça kemiği altındaki basıncı azaltıp azaltmadığına dair küçük bir test 
göstermektedir. Bu testi DVD den sonra uygulayacağınız için yakından izleyiniz. 
DVD’i göster. 
Soru olup olmadığını öğren. 

 
Açıkla basıncın aşamaları: 
Seviye 1: o Parmak uçları yukarı aşağı kıpırdatılabiliyor. Biraz doku sıkışması var ama 

parmak uçlarındaki kemikleriniz 5 mm ya da daha fazla kıpırdatılabiliyor. 
Seviye 2 o Parmak uçları kıpırdatılamıyor ama kolaylıkla dışa doğru kaydırılabiliyor. 
Seviye 3 o Parmak uçları sıkıca sıkışmış. Parmakları çekip çıkarmak oldukça zor. 
 
Açıkla: Her zaman bir seferde bir kalça kemiğini kontrol et 
 
Seviye Basınç Eylem 
1 Güvenli Hayır 
2 Uyarı Evet, eğer birtakım risk 

faktörleri var ise 
3 Tehlikeli Evet 
 
Açıkla: Ne yapılması gerektiğini bu bölümde daha sonra konuşacağız. 
 
Aktivite 
Gruplar: Her grupta iki ya da üç kişi olacak. 

Aynı cins kişileri ikili ayırmaya çalışın 
Her bir gruba basınç minderi olan bir tekerlekli sandalye verin. 

Talimatlar:  Her bir gruba yapmasını söyleyin: 
o kalça kemiği altındaki basıncın kontrolünün uygulamasını yapın; 
o gruptaki her bir kişi için basınç seviyelerini el kitaplarına kaydedin. 
Herkesin hem “test eden” hem de “tekerlekli sandalye kullanıcısı” olarak uygulama 
yaptığından emin olun. 

İzleme: o Gruplar arasında dolaşın ve yakından izleyin/gözlemleyin. 
o Eğer ihtiyaç olursa teknikleri düzeltin 

Süre: 15 dakika müsaade edin artı 5 dakika geri bildirim için zaman verin. 
Geri 
bildirim: 

Sorun: Bir tekerlekli sandalye kullanıcısı olmak nasıl bir histi? 
Açıkla: Kullanıcıya ne yaptığınızı, neden önemli olduğunu açıkça anlatmak ve ona 
bu testi yapmanızın sakıncası olup olmadığını sormak önemlidir. 
Sorun: Bu teknikle ilgili sorusu olan var mı? 

 



 

Eğitmenler için notlar: Küçük grupları izlerken – adımların takip edildiğinden emin olun. 
A 

 

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

 
 
 
 

B 

 

o 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). 

o En iyi yapılış şekli tekerlekli sandalyenin arka tarafından 
döşemenin altından bir elle uzanmaktır. 

 

C 
 

 

o Tekerlekli sandalye kullanıcısından parmaklarınızın üzerine geri 
oturmasını isteyin. 

o 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. 

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

D o İlk kalça kemiği altındaki basıncı seviye 1, 2, ya da 3 olarak tanımlayın. 
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. 

6. Basıncın azaltılması için ne yapılmalıdır? (5 dakika) 
 

 

Açıklayın: 
o Kalça kemiği altında tehlikeli basınç tanımlandığında basıncın 

azaltılması için eyleme geçilmelidir. 
o Kalça kemiğinin altındaki basıncı azaltmak için basit bir çözüm 

katı köpük tabakasına bir katman eklemektir. Bu “kat” 
(yükseltme) olarak adlandırılır. 

o Yükseltme yaklaşık olarak 20 mm kalınlığında ve kalça kemiği 
bölgesinde bir boşluk olacak şekilde olmalıdır. 

o Bu yükseltme (kat) taban katmanının üstünde ve üzerine 
oturulan konfor köpük tabakasının altında olmalıdır. 

 
Açıkla: Bazen bir katmandan daha fazlası gerekir. Personel bir katman ekleyip sonra basıncı test 
etmelidir. Eğer basınç halen 2 ya da 3 seviyesinde ise başka bir katman daha eklenmelidir. 
Bir kat (yükseltme) ve basıncı azaltmak için kat eklenmiş bir minderi örnek olarak elden ele 
dolaştırın.  
Açıkla: Eğitimde daha sonra uygulama bölümünde ekstra bir katmanın eklenişini uygulayacağız. 
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7. Kilit nokta özeti (3 dakika ) 
 

 

Kilit noktaları okuyun. 
Soru olup olmadığının öğrenin.  

 

A.8: Transferler 

Tekerlekli sandalyeye binmek ve inmek 

H
E
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E

FL
E

R
 

Bu bölümün sonunda katılımcılar şunları yapabilecekler: 
 tekerlekli sandalyeye binmek ve inmek düşünüldüğünde, gereken güvenlik noktalarının 

listesini yapabilecekler;      l 
 bir tekerlekli sandalyeye farklı biniş ve iniş şekillerini gösterebilecekler; 
 belli bir tekerlekli sandalye kullanıcısı için ona en uygun  en az bir transfer metodu 

seçebilecekler. 

K
A
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Bu bölüm için: 
 PPT slaytları: A.8: Transferler; 
 Referans Kılavuzu  
 Katılımcı El kitabı 
 DVD: Transfer gösterimi; 
 tekerlekli sandalyeler – her üç kişilik grup için bir adet; 
 transfer uygulaması için değerlendirme yatağı – her üç kişilik grup için bir adet 
 transfer kaydırma tahtası (eğer varsa). 

İÇ
E

R
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Bu bölümü katılımcıların çalışacakları şartlara uyarlayın.  Düşünün: 
 yerel olarak bulunabilen sandalyeler öğretilen teknikleri etkileyebilir – örneğin dört 

tekerlekli ayaklıkları çevrilebilen bir tekerlekli sandalye yerine üç tekerlekli bir sandalye 
ile ayakta transfer metotta değişiklikler gerektirir: 

 katılımcıları bölgelerinde en çok uygulanan transfer metotları nelerdir– eğitmenler 
öğretilen metotları değiştirebilirler veya yenilerini ekleyebilirler; 

 eğer üçten fazla metot öğretiliyorsa her bir ek metodun öğretilmesi için 20-25 dakika 
müsaade edin. 

H
A

ZI
R
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 Kaynakları toplayın, PPT slaytlarına göz gezdirin, DVD i seyredin ve bölüm planını 
okuyun. 

 Her bir metottaki tekerlekli sandalyeye inip binme pratiğini yapın ki diğerlerine 
gösterirken daha rahat olabilesiniz. 

 Eğer mümkünse transferin gösterimini yapacak ve uygulamada yardımcı olacak bir 
tekerlekli sandalye kullanıcısını davet edin. 

TA
S

LA
K

 

1. Giriş. 
2. Tekerlekli sandalye kullanıcıları transfer yapmayı neden öğrenmelidir? 
3. Tekerlekli sandalyeye güvenli bir şekilde binmek ve inmek 
4. Tekerlekli sandalyeye inip binmenin üç yolu ve kişisel geri bildirim. 
5. Yerden tekerlekli sandalyeye bağımsız transfer. 
6. Transferleri seçme. 
7. Kilit nokta özeti. 

2 
5 

10 
60 
20 
20 
3 

Toplam bölüm süresi 120 
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1. Giriş (2 dakika) 
 

 

Açıkla: 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısının, tekerlekli sandalyesine güvenli 

bir şekilde yardımla ya da yardımsız binip inebilme yetisine sahip 
olması günlük hayatında ona yardımcı olacaktır. 

o Tekerlekli sandalyeye binip inebilme bazen “transfer” olarak 
adlandırılır. 

o Bu bölümde katılımcılar kullanıcıların sandalyelerine binip 
indikleri dört transfer yöntemini uygulayacaklar. 

 
 

2. Tekerlekli sandalye kullanıcıları neden transfer yapmayı öğrenmelidirler? (5 
dakika) 
 
Sor: Tekerlekli sandalye kullanıcılarının tekerlekli sandalyelerinden inerek ve binerek yaptıkları 
transfer zamanlarına örnekleri nelerdir? Cevapları teşvik edin ve tahtaya yazın. 
 
Cevaplar şunları içerebilir: 
o yatağa gitmek ve yataktan kalkmak; 
o tuvalete gitmek; 
o bir sandalyeden/yataktan/üç tekerlekliden/yerden kalmak ve oturmak vs. 
o bir arabadan/otobüsten/taksiden/minibüsten/üç tekerlekli araçtan inmek ve binmek vs. 
 

 

Açıkla: 
o Tekerlekli sandalye kullanıcıları gün içerisinde pek çok defa 

sandalyelerine binip inmeye ihtiyaç duyabilirler. 
o Bu nedenle tekerlekli sandalye kullanıcılarının, güvenli, çabuk 

ve fazla enerji kullanmalarını gerektirmeyen metotlara 
ihtiyaçları vardır. 

o Tekerlekli sandalye kullanıcıları yetilerine bağlı olarak değişik 
metotlar kullanırlar. Bazı kullanıcılar sandalyelerine kendileri 
binip inebilirler bazılarınınsa yardıma ihtiyacı vardır. Bazı 
kullanıcılar transfer için ayağa kalkabilirler bazıları için ise bu 
imkân dâhilinde değildir. 

o Personel tekerlekli sandalye kullanıcılarına onlar için uygun 
olan metodu öğrenmelerinde yardımcı olabilirler. 

 
 

3. Tekerlekli sandalyeye güvenli bir şekilde binip inmek (10 dakika) 
 
Açıkla: Transfer yaparken güvenlik önemlidir. Sor: Transfer yaparken dikkate alınması gereken 
güvenlik noktaları nelerdir? Cevapları teşvik edin ve tahtaya yazın. 
 
En önemli cevaplar: 
o frenleri çekin; 
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o nereye gideceğinizi kontrol edin, yolunuzun üzerinde bir şey olmadığından emin olun; 
o her zaman yükselin, savrulmayın ya da sürüklenmeyin, bu cildinizde zedelenmeye yol açabilir 

ve basınç yarasına sebep olabilir; 
o birisine yardım etmeden önce onun kilosunu kaldırabileceğinizden emin olun; 
o eğer hamileyseniz ya da sırtınızda problem varsa yardımcı olmayınız. 
 

 

Üç güvenlik noktasını pekiştirin: 
o frenleri çekin; 
o nereye gideceğinizi kontrol edin; 
o her zaman kalkın , savrulmayın ya da sürüklenmeyin. 
 

 
 

4. Tekerlekli sandalyeye inip binmenin üç yolu ve kişisel geri bildirim (60 dakika) 
 
Açıkla: 
o Şimdi tekerlekli sandalyeye binip inmenin üç farklı yolunu izleyeceğiz ve uygulamasını 

yapacağız.  
o Bir transfer “bağımsız” bir transfer diğer ikisi ise “yardımla” yapılan transfer.  
 
Transfer için kullanıcıya öneride bulunmadan ya da uygulamadan önce onun bağımsız transfer 
yapıp yapamadığını ya da yardıma ihtiyacı olup olmadığını bilmeniz gerekir. Eğer emin değilseniz 
tekerlekli sandalye kullanıcısıyla kontrol ya da test edin. 
 

 

o Oturarak yapılan bağımsız transferde kullanıcının kendi ağırlığını 
kolları ile kaldırıp kaldıramadığını kontrol edin. Eğer bunu 
yapamıyorsa yardıma ihtiyacı vardır. 

o Ayakta durarak yapılan bağımsız transferde kullanıcının kendi 
ağırlığını bacakları ile kaldırıp kaldıramadığını kontrol edin. Eğer 
bunu yapamıyorsa yardıma ihtiyacı vardır.  

 

Açıkla: Her transfer için katılımcı şunları hatırlamalıdır: 
o tekerlekli sandalye kullanıcısı bağımsız transfer yapabiliyor mu 

veya yardıma ihtiyacı var mı kontrol et; 
o tekerlekli sandalyenin pozisyonunu kullanıcının transfer yapacağı 

yere (yatak/yüzey) en yakın olacak şekilde ayarla; 
o frenleri çek; 
o tekerlekli sandalyenin yolu kapatan kolçakları var ise – çıkabilen 

kolçak mı kontrol et. 
o Ayakta yapılan transfer için ayaklıkları yoldan çekin (eğer mümkünse). 
o Her zaman yüksel – sürükleme. Sürükleme ciltte zedelenmelere yol açabilir ki bu da basınç 

yaralarına sebep olabilir. 
o Yardımla yapılan transferde tekerlekli sandalye kullanıcısını yapabildiği kadar çok kısmını 

bağımsız yapabilmesi için teşvik et. 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısını kaldırmak için yardımcı olurken – kıyafetlerinden ya da kemer 

köprülerinden tutmayın. Kıyafetlerinden tutmak tekerlekli sandalye kullanıcısı için çok rahatsız 
edici olabilir. 
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Aktivite: 
Gruplar: Her bir grupta üç kişi olacak. Her bir gruba bir tekerlekli sandalye ve bir yatak verin.  
Talimatlar Açıkla – katılımcılar DVD deki üç değişik transfer gösterimini 

seyredecekler. Her bir transfer gösteriminden sonra video 
dondurulacak. Katılımcılar yeni gördükleri transferi ikili gruplarla 
uygulamasını yapacaklar. Eğer isterlerse Referans Kılavuzlarına 
başvurabilirler. 

 DVD’i göster 
Soru olup olmadığını öğren. 

İzleme: Her bir DVD bölüm gösteriminden sonra aşağıda ana hatları verilen kilit noktaların 
altını çizin. 
İzleyin ve gerekirse teknikleri düzeltin.  
Herkesin transferi ve yardımı yaptığından emin olun. . 

Süre: 60 dakika müsaade edin. 
Geri 
bildirim: 

Soru olup olmadığını öğrenin. 
Uygulama sırasında olan genel problemler ya da hataları netleştirin.  

 
1. Oturarak bağımsız transfer (tekerlekli sandalyeden yatağa) 

   
DVD gösteriminden sonra ve uygulamadan önce şu noktaların altını çizin. 
o Tekerlekli sandalyenin pozisyonunu yatağa göre ayarla ve frenleri çek. . 
o Ayaklıkları çıkar ve ayaklıkları döndür ya da çıkart (uygulanabilen durumlarda). 
o Yatağa yakın olan kolçağı çıkart. 
o Eller üzerinde yüksel ve tekerlekli sandalyenin önüne doğru hareket et. . 
o Bir el yatağın öbür el tekerlekli sandalyenin üzerinde iken kendini yukarı doğru it ve yatağa 

doğru yüksel. 
o Eğer kullanıcının dengesi zayıf ise ya da yukarı yeteri kadar kaldıramıyor veya yanlara 

yeterince uzanamıyorsa bir transfer tahtası kullanabilir.  

 

Açıkla: 
o Eğer yatağa transfer yapılıyorsa bazı tekerlekli sandalye kullanıcıları 

transferden önce ayaklarını yatağa koymayı tercih ederler. 
 

 
 



 

2. Yardımla oturarak transfer tahtası aracılığı ile yapılan transfer (yataktan tekerlekli sandalyeye) 
DVD gösteriminden sonra ve uygulamadan önce şu noktaların altını çizin. 

  

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. 

3. Yardımla ayakta yapılan transfer (yataktan tekerlekli sandalyeye) 
DVD gösteriminden sonra ve uygulamadan önce şu noktaların altını çizin. 

 
 

 

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. 

 

5. Yerden tekerlekli sandalyeye bağımsız transfer (20 dakika) 
 
Açıkla: 
o Bu transfer tekerlekli sandalye kullanıcının güçlü kolları ve iyi bir dengesi olmasını gerektirir. 
Basınç yarası geliştirme riski altında olan kullanıcılar yerde otururken her zaman basınç rahatlatma 
minderlerinin üzerinde oturmalıdırlar. 
Aktivite 
Gruplar: Her grupta iki kişi olacak. Her bir çifte bir tekerlekli sandalye verin.. 
Talimatlar: Yapabiliyorsanız transferi gösterin (ya da bu transferi yapabilen bir tekerlekli 

sandalye kullanıcısına göstermesini söyleyin) Aşağıda ana hatları verilen kilit 
noktaların altını çizin. 
Katılımcılara çiftler halinde uygulama yapmalarını söyleyin. 

İzleme: İzleyin ve gerekirse teknikleri düzeltin.  
Herkesin uygulamayı yaptığından emin olun. . 

Süre: 10 dakika müsaade edin. . 



 

Geri 
bildirim: 

Sorun: Kaç kişi bu transferi yapabildi? 
Şunu kabul etmek gerekir ki bu işlem güçlü bir üst vücut gerektirmektedir. Aktif 
ve güçlü kolları olan kullanıcılar içindir, denemeye değer bir beceri uygulamasıdır.    

 
Yerden tekerlekli sandalyeye bağımsız transfer 

 
 

 
  

Açıkla: Yerden tekerlekli sandalyeye transfer yapılırken: 
o Tekerlekli sandalyenin önüne oturun ve dizlerinizi vücudunuza doğru çekin; 
o Yere bakın ve kaldırma hareketi boyunca yere bakmaya devam edin; 
o Bir elinizi yere diğer elinizi tekerlekli sandalyenin koltuğunun önüne koyun; 
o Kollarınızla ve omzunuzla yere yeri iterek kalçanızı tekerlekli sandalyenin koltuğunun önüne 

doğru kaldırın; 
o Tekerlekli sandalyeye oturun ve minderi almak için yere uzanın; 
o Ağırlığınızı bir tarafa kaydırarak minderi yerine yerleştirin. 
Açıkla: Tekerlekli sandalyeden yere transfer yaparken: 
o Tekerlekli sandalyenin önüne oturun; 
o Ayaklarınızı ayaklıktan hafifçe yana doğru kaldırın (transfer yapacağınız yönün uzağında olacak 

şekilde); 
o Minderinizi yere koyun; 
o Bir eliniz tekerlekli sandalyenin koltuğundayken, öbür elinizle yere ulaşın; 
o Omuz ve kollarınızı kullanarak kalçanızı kontrollü bir hareketle yerdeki minderin üzerine 

yerleştirin.  
 
 

6. Transfer seçimi  (20 dakika) 
 
Açıkla: 
o Tekerlekli sandalye hizmet personeli bir tekerlekli sandalye verdiğinde, tekerlekli sandalye 

kullanıcısının kolayca ve güvenli bir transfer yapabilmesini sağlamak da onun görevlerinin bir 
parçasıdır. 

o Pek çok kullanıcının zaten kullandıkları bir transfer yolu vardır. 
o Kullanıcılardan her zaman tekerlekli sandalyelerine nasıl binip indiklerini göstermelerini isteyin. 
o Eğer kullandıkları transfer yolu güvenli ve işe yarayan bir yolsa daha fazla bir şey yapmanıza 

gerek yoktur. 
o Eğer değilse, tekerlekli sandalye personeli kullanıcıya daha güvenli ve kolay bir yol öğretebilir. 
o İlk adım kullanıcı için hangi transfer yolunun en uygun olduğuna karar vermektir. 
 
Bu sonraki aktivite kullanıcı için hangi transferin en uygun olacağı düşünmeye yardım etmek 
içindir. 



 

Aktivite 
Gruplar: Her grupta üç kişi olsun. 
Talimatlar: Her bir gruba şunları yapmalarını söyleyin: 

o el kitaplarındaki kullanıcı hikayelerini okuyun; 
o her bir kullanıcı için onlara en uygun transfer metodu ne olacak karar verin. 

İzleme: Grupları izleyin gerekirse yardım edin. 
Süre: 10 dakika müsaade edin. 
Geri 
Bildirim: 

Her bir gruba, kullanıcılar için hangi metotları seçtiklerini sorun ve nedenini kısaca 
açıklamalarını isteyin. 

 

Kullanıcı hikayesi Bilgi noktaları 
Fridah 60 yaşındadır. Mahallesindeki hastaneden tekerlekli 
sandalye servisine sevk edilmiştir. Yakın zamanda bir felç 
geçirmiştir ve yürüyemediğinden dolayı bir tekerlekli 
sandalyeye ihtiyacı vardır. Fridah biraz da olsun ayağa 
kalkabilmektedir ve kendi ağırlığını taşıyabilmektedir ancak 
ayakları üzerinde denge kuramamaktadır. Fridah kızı ve 
ailesiyle beraber yaşamaktadır. Kızı çalışmamaktadır ve 
annesine yardım edebilecek durumdadır. Dört tekerlekli ve 
yanlara dönebilen ayaklıkları olan bir tekerlekli sandalyesi 
vardır. 

o Faridah ayağa kalkarak 
yardımla transfer 
yapabilmelidir. 

o Kızı evdedir ve ona yardım 
edebilmelidir. Kızı da transfer 
eğitimine dâhil edilmelidir. 

Jose 45 yaşındadır ve 10 yıldır tekerlekli sandalye 
kullanmaktadır. Çift taraflı diz üstü alt- ekstremite 
ampütasyonu vardır ve mahalle pazarında bir radyo tamir 
atölyesinde çalışmaktadır. Jose tekerlekli sandalye servisine 
yeni bir sandalye almak için gelmiştir çünkü eski sandalyesi 
çok yıpranmış durumdadır. 

o Jose oturarak bağımsız bir 
şekilde transfer yapabilmelidir.  

 

Tahir 14 yaşındadır ve kısa bir süre önce ağaçtan düşüp 
omurilik zedelenmesi sıkıntısı yaşamıştır ve tekerlekli sandalye 
için sevk edilmiştir. 
Tahir kollarını iyi bir şekilde kullanabilmektedir ama henüz çok 
güçlü değildir. Bacaklarını hiç kullanamamaktadır. 
 

o Tahir oturarak yardımla ya da 
transfer tahtasıyla transfer 
yapabilmelidir. Pratik yaparak 
kendi başına transfer yapabilir 
hake gelebilir 

 
 

7. Kilit nokta özeti (3 dakika) 
 

 

Kilit noktaları okuyun. 
Soru olup olmadığını öğrenin.  

 
 
 
 

WunderlichEW
Text Box
 



 

B: Tekerlekli sandalye hizmet adımları 
 
 
 
 
 

 



 

B.1: Sevk ve randevu 
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Bu bölümün sonunda katılımcılar şunları yapabilecekler: 
 tekerlekli sandalye kullanıcılarının tekerlekli sandalye servisine nasıl sevk 

edilebileceğini anlatabilecekler; 
 yerel tekerlekli sandalye hizmetlerindeki randevu sistemini anlatabilecekler; 
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 Bu bölüm için: 
 PPT slaytları: B.1 Sevk ve randevu 
 Referans Kılavuzu (Sayfa no, XX); 
 Tekerlekli sandalye hizmet sevk formu (eğer varsa). 
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Bu bölümü katılımcıların çalışacakları şartlara uyarla. Düşünün: 
 Tekerlekli sandalye kullanıcıları katılımcıların bölgelerindeki hizmetlere nasıl sevk edilir; 
 Katılımcıların geldiği bölgede tanımlanmış bir sevk ve randevu sistemi var ise bu 

bölümün bir parçası olarak bunu da anlatın - kullanımda olan formlar varsa tanıtın ve 
katılımcılara uygulama yaparak kullanma imkânı verin. 
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 Kaynakları toplayın, PPT slaytlarına göz gezdirin ve bölüm planını okuyun. 
 Tekerlekli sandalye kullanıcılarının, tekerlekli sandalye hizmetlerine farklı sevk ediliş 

yolları ile ilgili bir liste hazırlayın YA DA katılımcılardan isteyin. 

TA
S

LA
K

 

1. Giriş 
2. Sevk. 
3. Randevu. 
4. Kilit nokta özeti. 

2 
12 
13 
3 

 

Toplam bölüm süresi 30 

 
  



 

1. Giriş (2 dakika) 
 

 

Açıkla: Sevk ve randevu tekerlekli sandalye hizmet sunumunda ilk 
adımdır. Bu bölümde tekerlekli sandalye kullanıcılarının tekerlekli 
sandalye hizmetlerine sevklerinin değişik yollarını ve değişik 
randevu sistemlerini göreceğiz. 
 

 
 

2. Sevk (12 dakika) 
 
Sorun: “Sevk” ne anlama gelir? Cevapları teşvik edin 
 
En önemli cevaplar: 
o Bir kişiyi yardım alması veya hizmet alması için doğru yere göndermek veya yönlendirmektir. 
 

 

Slaydı göster 
 
 
 
 
 

 
Açıkla: Tekerlekli sandalye kullanıcısının tekerlekli sandalye hizmetlerine sevk edilmesinin farklı 
yolları vardır. 
Örneğin tekerlekli sandalye kullanıcıları: 
o hizmeti duymuş ve kendi kendilerine gelmişlerdir. ; 
o hizmetlere; yerel hastanelerden, sağlık ocaklarından, toplum kökenli rehabilitasyon 

merkezlerinden, engelli kişiler için çalışan organizasyonlardan, köy/meclis/kilise liderlerinden ve 
diğer tekerlekli sandalye kullanıcıları aracılığı ile yönlendirilirler. 

 
Sor: Tekerlekli sandalye kullanıcısını hangi kuruluşlar, hizmetler veya kişiler tekerlekli sandalye 
hizmetlerine sevk edebilirler? Cevapları teşvik edin.  
 
Cevaplar şunları içerir: 
o Doktorlar; 
o köy/meclis/kilise liderleri; 
o rehabilitasyon merkezleri; 

o engelli kişiler için çalışan organizasyonlar; 
o diğer tekerlekli sandalye kullanıcıları; 
o sivil toplum örgütleri. 
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Açıkla: Bu kuruluşlar, hizmetler ya da kişilerin hepsi “sevk 
kaynaklarıdır”. Tekerlekli sandalye hizmetleri, pek çok kullanıcının 
bu hizmetlere sevkini, bu sevk kaynaklarının hizmet hakkında bilgi 
edinmelerini sağlayarak artırabilir. 
 
 
 
Kullanıcılara katılımcı Referans Kılavuzunda olan tekerlekli 
sandalye sevk formuna bakmalarını söyleyin YA DA var ise yerel 
bir tekerlekli sandalye sevk formunu onlara verin. 

 
 
 
 

Açıklayın: 
o Bir tekerlekli sandalye sevk formu ile sevk kaynaklarının 

sağlanması, tekerlekli sandalye hizmetlerine tekerlekli sandalye 
kullanıcıyla ilgili basit bir ön bilgi verilmesine yardımcı olur. 

o Her bir tekerlekli sandalye hizmetinin, tekerlekli sandalye hizmet 
sevk formunun kullanışlı olup olmadığına, hangi bilgileri 
içereceğine ve nasıl kullanılacağına karar vermesi gerekir 
(örneğin; hizmet için posta ile mi gönderilecek yoksa kullanıcı 
elden mi teslim edecek) 

 
 

3. Randevu (13 dakika) 
 

 
 
 

Açıklayın: 
o Bir tekerlekli sandalye kullanıcısı tekerlekli sandalye 

hizmetlerine sevk edildiği zaman ona değerlendirme için 
randevu verilmelidir. Randevu tekerlekli sandalye kullanıcısının 
hizmetlere/merkeze ziyareti ya da personelin kullanıcıya ziyareti 
şeklinde olabilir. 

o Bir randevu sistemi tekerlekli sandalye hizmet personelinin 
zamanını organize etmesinde yardımcı olur. Bu aynı zamanda 
tekerlekli sandalye kullanıcısının beklemesine ve etrafta 
dolanarak personeli aramasına engel olur. 

o Randevunun nasıl alınacağı tekerlekli sandalye kullanıcısından 
alınacak iletinin kolaylığına bağlıdır. 

 
Sor: Tekerlekli sandalye hizmeti tekerlekli sandalye kullanıcısından hangi yollarla ileti alır? 
Cevapları teşvik edin. 
 
Cevaplar şunları içerir: 
o telefon; 
o posta; 
o topluluk, kamu çalışanı aracılığı ile ileti 

gönderimi; 
o radyo; 

o sevk kaynaklarına tekrar bir ileti göndererek, 
tekerlekli sandalye kullanıcısı ile irtibata 
geçmelerini istemek; 

o arkadaş/aile üyesi aracılığı ile ileti 
göndermek. 

 
Açıklayın: Tekerlekli sandalye kullanıcıları bazen randevusuz gelebilirler. Eğer uzun bir yoldan 
geliyorlarsa onlarla ilgilenmek için bir çare ayarlamak önemlidir. 
 
Katılımcıların yerel tekerlekli sandalye hizmetlerinde belirli bir randevu sistemi var ise bu 
sistemi açıklayın. 
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4. Kilit nokta özeti (3 dakika) 
 

 

Kilit noktaları okuyun 
Sorun olup olmadığını öğrenin. 

 
 

 B.2: Değerlendirme 
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Bu bölümün sonunda katılımcılar şunları yapabilecekler: 
 değerlendirmenin amacını açıklayabilecekler; 
 tekerlekli sandalye değerlendirmesinin iki bölümünü söyleyebilecekler; 
 değerlendirme sırasında toplanan bilgileri listeleyebilecekler. 
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 Bu bölüm için: 
 PPT slaytları: B.2 Değerlendirme; 
 Referans Kılavuzu (Sayfa no, XX). 
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Bu bölümü katılımcıların çalışacakları şartlara uyarla. Düşünün: 
 Katılımcı hizmetinde değerlendirme nasıl sürdürülecek. 
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 Kaynakları toplayın, PPT slaytlarına göz gezdirin ve bölüm planını okuyun. 
 

TA
S
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1. Giriş. 
2. Kimin tekerlekli sandalyeye ihtiyacı var? 
3. Neden değerlendirme yapmaya ihtiyacınız var? 
4. Değerlendirme nerede yapılacak. 
5. Basit değerlendirmenin iki kısmı. 
6. Kilit nokta özeti. 

2 
5 

10 
5 
5 
3 

Toplam bölüm süresi 30 
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1. Giriş  (2 dakika) 
 

 

Açıkla: 
o Tekerlekli sandalye hizmet sunumunda değerlendirme ikinci 

adımdır. . 
o Bu bölümde değerlendirmenin neden önemli olduğundan 

bahsedeceğiz ve değerlendirmenin iki bölümünü tanıtacağız. 
o Değerlendirme bölümleri boyunca tekerlekli sandalye 

kullanıcısının değerlendirmeye aktif olarak katılması gerektiğini 
unutmayın – onların fikirlerini sorun ve dinleyin. 

 
 
 

2. Kimin tekerlekli sandalyeye ihtiyacı var? (5 dakika) 
 
Açıkla: Bir kişi tekerlekli sandalye hizmetlerine geldiğinde bu kişinin gerçekten bir tekerlekli 
sandalyeye ihtiyacı var mı bundan emin olmak çok önemlidir. 
Sor: Bir kişinin gerçekten tekerlekli sandalyeye ihtiyacı var mı nasıl anlarsınız? 
Cevapları teşvik edin ve tahtaya yazın. 
 
En önemli cevaplar: 
o kişi yürüyemiyor; 
o kişi yürüyebiliyor  –  ancak yürümesi çok zor ya da çok kısa mesafe yürüyebiliyor. 
 

 

Açıkla: 
o Bir kişinin kısa mesafeleri yürüyebilmesine rağmen uzun 

mesafeler için tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olabilir. 
o Bir kişinin tekerlekli sandalye kullanması çoğunlukla o kişinin 

yürüme yetisini kaybedeceği anlamına gelmez. 
o Doğru olan seçim kullanıcının mümkün olduğu kadar hareketli 

olması ve en iyi hayat kalitesine sahip olmasıdır. Bu kullanıcının 
seçme hakkı vardır. 

 
 

3. Neden değerlendirmeye ihtiyacınız var? (10 dakika) 
 
Sor: Neden değerlendirmeye ihtiyacınız var? 
Cevapları teşvik edin ve tahtaya yazın. 
 
En önemli cevaplar: 
o mevcut tekerlekli sandalyeler içerisinden kullanıcıya en uygun olanı seçmeye yardımcı olmak  

için; 
o mevcut olanlar arasından en uygun tekerlekli sandalye parçalarının seçilmesine yardımcı 

olmak için; 
o tekerlekli sandalyeden en iyi yararlanabilmek için kullanıcısı ve /veya ailesinin hangi eğitime 

ihtiyaçlarının olduğunun anlaşılması için. 
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Sor: Katılımcılar bir değerlendirmede hangi bilgilerin toplanması gerektiğini düşünürler? 
Cevapları teşvik edin ve tahtaya yazın. 
 
Cevaplar şunları içerir: 
o isim, yaş, adres; 
o kullanıcı nerede yaşıyor – zeminin cinsi, evin 

büyüklüğü, basamaklar, vs; 
o kullanıcı nerede çalışıyor ya da okula 

gidiyor; 
o kullanıcının yaptıkları ya da yapmak 

istedikleri (hayat tarzı); 
o tekerlekli sandalye kullanıcısı her gün ne 

kadar yol kat ediyor; 
o tekerlekli sandalye kullanıcısı sandalyesine 

nasıl binip iniyor (transferler); 
o kişi kiminle yaşıyor; 

o tekerlekli sandalye kullanıcısın zayıflığı ya 
da engeli nedir; 

o fiziksel yetileri nelerdir; 
o tekerlekli sandalye kullanıcısı her gün 

sandalyede ne kadar vakit geçiriyor; 
o sağlık – basınç yarası riskleri de dahil; 
o fiziksel boyutu; 
o tekerlekli sandalye kullanıcısının sandalyesi 

var mı ve onun ihtiyaçlarını karşılıyor mu;? 
o kullanıcı çevrede nasıl dolaşıyor – örneğin 

toplu taşıma araçlarını kullanıyor mu? 

 

 

Açıkla: 
o Bütün bu bilgi kullanıcıya ve personele şu konuda yardımcı olur: 

o en uygun tekerlekli sandalye ve minderin seçimine; 
o en uygun tekerlekli sandalye parçalarının/özelliklerinin 

seçimine ve; 
o kullanıcının hangi eğitim ya da desteğe ihtiyacının olduğunun 

anlaşılmasına. 
o Örneğin: 

o bütün gün tekerlekli sandalyesinde vakit geçiren ve uzun 
mesafeler kat eden bir kullanıcı; rahat, kullanıcıyı iyi bir 
şekilde destekleyen ve sağlam ve dış mekanlarda kullanılan 
bir sandalyeye ihtiyaç duyacaktır; 

o tekerlekli sandalyesine binip inmede etkin bir yolu olmayan 
kullanıcının transfer yollarını öğrenmeye, eğitimine ihtiyacı 
olabilir. 

 

 

4. Değerlendirme nerede yapılacak (5dakika) 
 

 

Açıkla: 
o Değerlendirme her zaman sessiz ve temiz bir yerde 

yapılmalıdır. 
o Bu tekerlekli sandalye hizmetlerinde bir yer, başka bir sağlık ya 

da toplumsal tesis ya da kullanıcının evi olabilir. 

 
Sor: Katılımcılar kendi tekerlekli sandalye hizmetlerinde değerlendirmeleri nerede yapacaklar? 
Cevapları alın. Eğer katılımcılar bilmiyorlarsa tekrar hatırlatın; tekerlekli sandalye 
değerlendirmelerini yapacakları alan sessiz ve temiz olmalıdır.   
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5. Temel değerlendirmenin iki parçası (5 dakika) 
 

 

Açıkla: 
Değerlendirme iki bölümde yapılır: 
o Değerlendirme görüşmesi; 
o Fiziksel değerlendirme. 
 

 
Tekerlekli sandalye değerlendirme formuna kaydedilmektedir. Birkaç bölüm sonra katılımcılar 
tekerlekli sandalye değerlendirme uygulaması yapmaya başlayacaklardır. 
 
 

6. Kilit nokta özeti (3 dakika) 
 

 

Kilit noktaları okuyun 
Soru olup olmadığını öğrenin. 
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B.3: Değerlendirme görüşmesi 
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Bu bölümün sonunda katılımcılar şunları yapabilecekler: 
 bir değerlendirme görüşmesi gösterebilecekler; 
 değerlendirme görüşmesindeki bilgileri değerlendirme formuna kaydedebilecekler; 
 değerlendirme görüşmesi sırasındaki soruların uygun tekerlekli sandalye seçimine nasıl 

yardımcı olacağını açıklayabilecek ve kullanıcının neler öğrenmeye ihtiyacı olduğunu 
tanımlayabilecekler. 
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 Bu bölüm için: 
 PPT slaytları: B.3 Değerlendirme görüşmesi; 
 Referans Kılavuzu 
 Katılımcı El kitabı 
 He üçlü gruba bir tekerlekli sandalye 
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Bu bölümü katılımcıların çalışacakları şartlara uyarla. 
 Eğer bulunulan yerel şartlarda çok sıklıkla görülen bir engellilik şekli var ise ve bu 

tekerlekli sandalye değerlendirme formunda yok ise bu durumu forma ve bölümün 
içeriğine ekleyin. 

 Yerel şartlara uymuyorsa kullanıcı hikâyelerini değiştirin. 
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 Kaynakları toplayın, PPT slaytlarına göz gezdirin ve bölüm planını okuyun. 
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1. Giriş 
2. Tekerlekli sandalye kullanıcısı ile ilgili bilgi. 
3. Fiziksel durum. 
4. Hayat tarzı ve çevresel şartlar. 
5. Şu anda mevcut olan tekerlekli sandalye. 
6. Değerlendirme görüşmesi uygulaması. 
7. Kilit nokta özeti. 
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1.Giriş (2 dakika) 
 

 

Açıkla: 
Bu bölümde katılımcılar: 
o Değerlendirmenin ilk bölümünün nasıl yapılacağını öğrenecekler- 

görüşme; 
o Değerlendirme görüşmesinin her bir bölümüne bakın ve alınan 

cevapların tekerlekli sandalye seçimini nasıl etkilediğini öğrenin. 
Her bir katılımcı görüşme yapan kişi olarak uygulama yapma 
şansına sahip olmalıdır. . 

 
 

2. Tekerlekli sandalye kullanıcısı ile ilgili bilgiler  (10 dakika) 
 
Açıkla: Görüşme sorularını gözden geçirmeye başlamadan önce, soruları sorarken hatırlamamız 
gereken bazı şeyler vardır. 
o Sorularınızı sormaya başlamadan önce her zaman kullanıcıya şunu açıklayın: soracağınız 

sorular en uygun tekerlekli sandalyeyi seçmek için size ve kullanıcıya yardımcı olmak için 
sorulmaktadır. 

o Sorularınızı her zaman tekerlekli sandalye kullanıcısına yönlendirin (ailesine/yardımcısına 
değil) ancak kullanıcı çocuksa veya sizin sorularınızı anlamayacak durumdaysa aile/ 
yardımcıyla iletişim kurun. 

o İyi iletişim teknikleri kullanın. 
 
Sorun: İyi iletişim tekniklerine örnekler nelerdir? 
Cevapları teşvik edin ve tahtaya yazın. 
 
En önemli cevaplar: 
o açık ve net konuşun; 
o basit terimler kullanın; 
o bir şey olmadan önce ne olacağını açıklayın; 
o bir şey izah ettikten sonra kullanıcının anlayıp anlamadığını kontrol edin; 
o dikkatli bir şekilde dinleyin ve tekerlekli sandalye kullanıcısını doğru bir şekilde anladığınızdan 

emin olun; 
o göz teması kurun (uygun olan durumlarda); 
o saygılı olun; 
o en iyiyi sizin bildiğinizi düşünmeyin; 
o ilgili olduğunuzu gösterin. 
 
Her bir katılımcıya değerlendirme formu verin. B.3 Değerlendirme görüşmesi PPT slaydını başlat. 
. 
 

 

Açıkla: 
o Dört alandaki bilgi, değerlendirme görüşmesinde toplanmıştır. 
o Şimdi her bir alana bakacağız ve görüşmedeki sorulara verilen 

cevapların tekerlekli sandalye seçimini nasıl etkilediğini 
açıklayacağız. 

o Sorular formda verildiği sıraya göre sorulmak zorunda değildir. 
Kullanıcılar zaman zaman onlara sorulmadan bazı bilgileri 
kendileri anlatabilirler ya da konuşmanın doğal olması için sıra 
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takip edilmeyebilir.  

 

Açıkla: 
o “Tekerlekli sandalye kullanıcısı ile ilgili bilgi” kısmındaki sorular 

kullanıcı ile daha ileride takip için irtibata geçmek içindir. Bunların 
doğru olduğundan emin olun. 

o Bu bilgiler aynı zamanda kullanıcıların kabul edildiği hizmet 
merkezindeki istatistikler için yardımcı olacaktır. 

 
 

3. Fiziksel durum (15 dakika) 
 

Açıkla: 
 “Fiziksel durum” başlığı altında personel kullanıcının eğer 

biliniyor ise fiziksel durumunu belirtecekler ve tekerlekli sandalye 
seçimini etkileyebilecek bir durum var ise bunu kaydedecekler. 

o Bazı çok görülen durumlar işaret kutusunda belirtilmiştir. Bunlar: 
serebral palsi, polyo, omurilik zedelenmesi ve felçtir. 

o Aynı zamanda bir “diğer” kutucuğu da vardır. Eğer bunu 
işaretliyorsanız kutucuğun yan tarafına durumu yazabilirsiniz. 

Açıkla: 
o Her zaman zorunlu olmamakla beraber kullanıcının durumunun bilinmesi yardımcı olmaktadır. 
o Çünkü bazı durumların sahip olduğu özellikler sandalye seçimini etkileyebilmektedir. 
o Şimdi bazı farklı durumlarda olanlara tekerlekli sandalye reçete ederken (seçerken) 

hatırlamamız gereken önemli noktalara bakacağız. 
o Bu bilgi referans Kılavuzunda vardır. . 

 

Açıkla: 

 Serebral palsi insanları farklı şekillerde etkilemektedir. 

 Serebral palsisi olan ve dik oturabilen bir kişi için şunu 
hatırlamak çok önemlidir; pozisyonlarını uzun süre korumaları 
çok zordur çünkü çabuk yorulurlar. Bu yaptıkları şeyleri zorlaştırır 
ve bu yorulmayı daha da artırır. 

 İyi, doğru destek çok önemlidir. 

 Serebral palsisi olanların tekerlekli sandalyelerinde ilave desteğe 
ihtiyaçları olabilir. Bunu etkin ve güvenli bir şekilde yapabilmek 
için orta düzey eğitime ihtiyaç vardır.  

Hatırlanması gereken kilit noktaları vurgulamak için slayda 
tıklayın.  

 

Açıkla: 
o Polimiyeliti olan kişilerin güçsüzlükleri ve vücutlarının bazı 

bölümlerinde “gevşeklikleri olabilir. Polimiyelit bacakları, kolları 
veya gövdeyi etkilemiş olabilir ama çoğunlukla bacakları etkiler.  

o Kaslar ve kemikler incelir ve bacaklar iyi gelişmez ve daha kısa 
kalır. 

o Gövde etkilendiğinde ise daha kısa görünebilir. 
o Buna rağmen polimiyeliti olanların hisleri vardır ve rahatlıkları için 

minderlerinin olması önemlidir.  
o Yüksek bir minder sandalyeyi itiş pozisyonu açısından rahatlık 

sağlayabilir. 
Hatırlanması gereken kilit noktaları vurgulamak için slayta 
tıklayın. 
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Açıkla: 
o Omurilik zedelenmesi olan kişilerin basınç yarası geliştirme riski 

altında olma ihtimalleri oldukça fazladır. 
o Çünkü pek çok omurilik zedelenmesi olan kişiler zedelenmenin 

olduğu seviyeden aşağısını hissedemezler. 
o Onlara her zaman bir basınç rahatlatma minderi reçete edin. 
Hatırlanması gereken kilit noktaları vurgulamak için slayda 
tıklayın. 

 

Açıklayın: 
o Felç geçirmiş kişilerin vücutlarının genellikle bir tarafı etkilenir. 

Bu onların tekerlekli sandalyede bir tarafa doğru düşebilecekleri 
anlamına gelmektedir. 

o Felçli olan kişinin vücudunun felçli tarafında normal his 
olmayabilir. 

o Felçli kişiler tekerlekli sandalyelerine binip inebilmek için ayakta 
durabiliyor olabilirler. 

o İyi, doğru destek önemlidir. . 
o Kişinin hissedip hissedemediğini kontrol edin ki, basınç 

rahatlatma minderine ihtiyaçları olabilir. 
o Felçli bir kişi ayaklıkları hareket eden (çıkabilen veya 

katlanabilen) bir tekerlekli sandalye tercih edebilir ki bu yolla 
transferini ayağa kalkarak yapabilir.  

Hatırlanması gereken kilit noktaları vurgulamak için slayda 
tıklayın. 

 
Açıkla: 
o Şimdi ise diğer hangi şartların tekerlekli sandalye seçimini nasıl etkileyeceğine bakacağız. 
 
 
 

 

Açıkla: 
o Çift ampütasyonu olan kişilerin tekerlekli sandalyelerinin arkaya 

düşmesini engelleyecek bacak ağırlıkları yoktur. 
o Ampütasyonlu bir kişi ilk defa tekerlekli sandalye denerken çok 

dikkatli olun. 
o Tekerlekli sandalye dengesini kontrol edin. Ekstra stabilite 

sağlanması için arka tekerleklerin, arkaya çekilmesi gerekebilir.  
Hatırlanması gereken kilit noktaları vurgulamak için slayda 
tıklayın. 

 

Açıkla: 
o Yaşlı insanlar tekerlekli sandalyeye farklı sebeplerden dolayı 

ihtiyaç duyabilirler. Genellikle yürüme zorluğu çektikleri için 
ihtiyaç duyarlar. Tekerlekli sandalye onların günlük hayatlarında 
ailenin ve toplumun bir parçası olmaya devam etmelerine 
yardımcı olacaktır. 

o Yaşlı insanlar transferlerini ayakta yapabiliyor olabilirler ve bu 
durumda çıkan ya da dönebilen ayaklıkları olan tekerlekli 
sandalyeleri tercih edeceklerdir. 

o Yaşlı insanlara her zaman rahatlık ve destek sağlayan tekerlekli 
sandalyeler verilmelidir. Bu onların doğru bir şekilde oturmalarına 
yardımcı olacak ve kötü duruş pozisyonlarından 
kaynaklanabilecek problemleri engelleyecektir. 

o Dönebilen, açılabilen ayaklıklar en iyi seçim olabilir.  . 
Hatırlanması gereken kilit noktaları vurgulamak için slayda 
tıklayın. 
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Açıkla: 
o Bazı kişilerin aniden olan sıçrama hareketleri olabilir ve bunları 

kontrol edemezler(spazmlar) 
o Spazmlar kişinin ağırlığını arkaya doğru fırlatabilir ve bu 

tekerlekli sandalyenin arkaya doğru düşmesine sebep olabilir. Bu 
durumda güvenli arka tekerlek pozisyonu dikkate alınmalıdır. . 

o Spazmlar ayakların ayaklıktan zıplamasına sebep olabilir, bu 
durum sürüş için tehlike yaratabilir. Bacak emniyet bantları 
ayakları uygun pozisyonda tutmak için yardımcı olabilir. 

o Emniyet bantları yapışkan bantlarla (cırt-cırt bant) bağlanmalıdır 
çünkü kullanıcının tekerlekli sandalyeden düşmesi durumunda 
serbest kalabilsin.  

Hatırlanması gereken kilit noktaları vurgulamak için slayda 
tıklayın. 

 

Açıkla: 
o Bazı kişilerin mesane ve bağırsaklarını kontrol sorunu vardır. 

Omurilik zedelenmesi olanlar için bu çok karşılaşılan bir 
problemdir. 

o Bu problemler doğru malzemelerle, ilaç tedavisiyle ve mesane 
bağırsak eğitim programlarıyla üstesinden gelinebilecek 
problemlerdir. Bulunduğunuz bölgede bu konularla ilgili tavsiye 
ve eğitim verebilecek doktor ve hemşireleri belirleyin. 

o Mesane ve bağırsak problemleri olan kişiler nemli ya da kirli 
minderlerde oturmamalıdırlar çünkü ciltleri çok çabuk zarar 
görebilir. Ek olarak dışkıdaki mikroplar hızla enfekte olmuş 
basınç yaralarına sebep olabilirler 

o Su geçirmez bir minder verin. Kullanıcıya minderi nasıl yıkayıp 
kurutacağını öğretin. 

o Genellikle ikinci bir mindere ihtiyaç vardır ki tekerlekli sandalye 
kullanıcısı bir minderi yıkadığında günlük hayatına devam 
edebilmesi için diğerini kullanabilsin. 

Hatırlanması gereken kilit noktaları vurgulamak için slayda 
tıklayın. 

 

 

4. Hayat tarzı ve çevresel durum (15 dakika) 
 

 

Açıkla: 
o Hayat tarzı ve çevresel durum soruları tekerlekli sandalye 

kullanıcısının nerede yaşadığını ve sandalyesindeyken neleri 
yapmaya ihtiyacı olduğu ile ilgili bilgi toplar. 

 
Her bir soruyu/noktayı sesli oku ve sor: Bu soruların cevapları, en 
uygun tekerlekli sandalyeyi seçmeye ya da kullanıcının neleri 
öğrenmesi gerektiğini tanımlamaya nasıl yardımcı olacak?  
Cevapları alın gerekirse örnekler verin. 
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Soru: En önemli cevaplar 
Tekerlekli sandalye 
kullanıcısının 
sandalyesini nerede 
kullanacağını tarif edin.  

o Tekerlekli sandalye onu kullanan kişi için evde, işte veya okulda 
pratik olmalıdır. Örneğin: 
o eğer tekerlekli sandalye kullanıcısı sandalyesini evde kullanıyorsa 

günlük önemli ev işlerini yapabilmesi için evde rahatlıkla 
dolaşabiliyor olması gerekir; 

o bir ofiste, büroda çalışan kişinin tekerlekli sandalyesi büro içindeki 
alanlara kolaylıkla sığabilmelidir; 

o okula giden bir tekerlekli sandalye kullanıcısının sınıfa uygun ve 
sıranın altına yanaşabilen bir tekerlekli sandalyesi olmalıdır ya da 
tekerlekli sandalyede bir tepsi yapmak gerekir; 

o pazarda engebeli alanlarda çalışan bir tekerlekli sandalye 
kullanıcısının engebeli zeminlerde iyi bir şekilde gidebilen bir 
tekerlekli sandalyeye ihtiyacı vardır. 

Günlük kat edilen yol? o Bazıları kısa mesafeleri yürürken uzun mesafeler için bisiklet kullanır. 
Aynı şekilde bir tekerlekli sandalye kullanıcısı kısa mesafeleri 
tekerlekli sandalye ile giderken daha uzun mesafeleri üç tekerlekli ile 
gidebilir. 

o Üç tekerlekli, aynı mesafeyi daha az çaba sarf ederek ve daha hızlı 
gidecektir. 

Tekerlekli sandalyede 
günlük geçirilen saat? 

o Bir kişi tekerlekli sandalyesinde ne kadar çok vakit geçiriyorsa 
bitkinlik ve basınç yarası riski o kadar fazladır. Kişinin ne derecede 
desteğe ihtiyacı olduğunu ve minderin basınç rahatlatma ve konfor 
sağlamada yeterli olup olmadığını düşünün. 

o Eğer bir kişi tekerlekli sandalyesinde bütün gün “aktif”  durumdaysa 
tekerlekli sandalye, itmek ve diğer aktiviteler için mümkün olduğunca 
etkin bir hale getirilmelidir. Tekerlek pozisyonları önemlidir. Tekerlekli 
sandalyenin arkalığının da kontrolü önemlidir; arkalık yeterli desteği 
vermeli ama hareketleri engellemeyerek omuzların serbestîsini de 
sağlamalıdır. 

Transfer o Kolçaklar ve ayaklıklar kullanıcının tekerlekli sandalyeye nasıl binip 
ineceğini etkileyebilen etmenlerdir: 
o Ayakta yapılan transferler için, çıkarılabilen ayaklıklar ve 

kullanıcının kolunu dayayıp itebileceği kolçakların olması kişiye 
yardımcı olacaktır; 

o Ayakta olmayan transferler için ise çıkabilen kolçaklar ya da 
tekerleklerin biçimini takip eden kolçaklar transferi 
kolaylaştırabilirler. 

Tuvalet cinsi  Tuvaletin şekli ve fiziksel olarak tuvalete ulaşabilme şekli kullanıcının 
tuvaleti kullanım kolaylığını etkileyecektir. 
Tasarımından dolayı tuvaleti kullanmak imkânsız olabilir. Örneğin pek 
çok tekerlekli sandalye kullanıcısı alaturka tuvaletleri kullanmayı çok zor 
bulmaktadırlar. 
Hizmet personeli tuvaletin nasıl ve nerede olduğunu sorarak, tuvalete 
yapılan transferle ilgili önerilerde bulunabilirler. Personel aynı zamanda 
tuvaletin nasıl uyarlanacağı (adapte) ile ilgili de önerilerde bulunabilir. 

Tekerlekli sandalye 
kullanıcısı toplu/özel 
taşımayı sıklıkla 
kullanıyor mu?  

Tekerlekli sandalye kullanıcısı ulaşım araçlarını sıklıkla kullanıyorsa 
kolaylıkla taşınabilen bir tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyacaktır. 
Tekerlekli sandalyenin taşınmasını kolaylaştıran farklı özellikler aşağıda 
sayılmıştır: 
o hafif tekerlekli sandalyeler içeri ve dışarı taşınmada kolaydırlar; 
o çıkartılabilen tekerlekler ve katlanabilen iskelet/arkalık tekerlekli 

sandalyenin taşınmasını kolaylaştıracaktır. 
Toplu taşıma söz konusu olduğunda çıkartılabilen parçalar yüklemeyi 
kolaylaştıracağı için avantaj olabilir. Ancak bu çıkarılabilen parçalar 
ayrılma, çalınma ve kaybolma durumundan dolayı dezavantaj da 
yaratabilir 



 

 
 

5. Mevcut olan tekerlekli sandalye (5dakika) 
 

 

Açıkla: 
o Eğer tekerlekli sandalye kullanıcısının zaten bir tekerlekli 

sandalyesi var ise kullanıcının ihtiyaçlarını neden 
karşılamadığının değerlendirmesi açısından bu sandalyenin 
görülmesi önemlidir.  

o Tekerlekli sandalye değerlendirme formundaki “Mevcut olan 
tekerlekli sandalye” sorularının her birini okuyun. 

 
Eğer bu soruların her birinin cevabı “hayır” ise tekerlekli sandalye personeli problemi “Yorumlar” 
kısmının altına tanımlamalıdırlar. Eldeki kaynakların durumuna bağlı olarak mevcut tekerlekli 
sandalyenin tadilatı ya da onarımı yolu da reçete (seçim) sürecinde göz önünde bulundurulabilir. 
Eğer bütün sorulara cevap “evet” ise oldukça muhtemeldir ki tekerlekli sandalye kullanıcısının yeni 
bir sandalyeye ihtiyacı yoktur. Bu durum tekerlekli sandalye kullanıcısı ile görüşülmelidir. 
 

 

6. Değerlendirme görüşmesi uygulaması (40 dakika) 
 
Aktivite 
Gruplar: Her bir grupta üç kişi olsun. 
Talimatlar: Her bir gruptan değerlendirme görüşmesini canlandırmalarını isteyin bunun için el 

kitabındaki tekerlekli sandalye kullanıcı hikâyelerini kullanmalarını söyleyin. 
Vurgulayın – eğer mümkün ise sadece tekerlekli sandalye kullanıcısı rolünü 
yapacak kişi hikâyeyi okumalıdır. 
Her bir seferinde değişik bir kişi tekerlekli sandalye kullanıcısı rolünü almalı ve 
kullanıcı hikâyelerindeki bilgileri kullanarak görüşme sorularına cevap vermelidirler. 
Tekerlekli sandalye kullanıcısı hikâyeyi yüksek sesle okumamalıdır. Diğer iki 
katılımcı görüşmeyi yapmak için beraber çalışırlar, aldıkları bilgileri el kitabındaki 
tekerlekli sandalye değerlendirme görüşmesi formlarına kaydederler. 

İzleme: Grubu izleyin gerekirse yardımcı olun. 
Süre: Her bir görüşme için 10 dakika ve bütün grubun geri bildirimi için de 10 dakika 

müsaade edin. 
Geri 
bildirim: 

Hikâyelerde temsil edilmiş kullanıcılar hakkında kısaca tartışın. 
 Her bir kullanıcı için slaydı gösterin ve katılımcılara slayttaki soruları sorun. 
o Görüşmeciler Felicia/Anton/Chantou için en uygun tekerlekli sandalyeyi 

seçmek için neler buldular? 
Görüşmeciler Felicia/Anton/Chantou’nun tekerlekli sandalyelerini 
kullanabilmeleri için neler öğrenmeleri gerektiğini tanımlayabilmek amacıyla 
neler buldular? 

o Anton’un ve Chantou’nun mevcut tekerlekli sandalyeleri onların ihtiyaçlarını 
karşılıyor mu? Neden/neden değil? 

Eğitmenler önerilen bilgi noktalarına başvurabilirler. 
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Kullanıcı hikâyesi Önerilen bilgi noktaları 

Felicia şiddetli artrit (eklem iltihabı) sıkıntıları 
olan yaşlı bir kadındır. Kollarında, ellerinde ve 
bacaklarında ağrıları vardır. Birkaç adımdan 
daha fazla yürüyememektedir çünkü ağrıları 
vardır ve kendine bakmak çok zor gelmektedir. 
Felicia kızı ile değerlendirmeye katılmıştır. 
Küçük bir kasabada yaşamaktadır evinin 
girişinde üç basamaklı bir merdiven vardır. Artrit 
dışında başka bir sağlık problemi yoktur. Daha 
önce düzenli olarak kiliseye giderken artık bunu 
yapamamaktadır. Evinde alafranga tipi bir 
tuvaleti vardır. Ailesinin arabası yoktur ve toplu 
taşıma araçlarını kullanmaktadırlar. 
Değerlendirmeye gelmek için taksi tutmuşlardır. 
Ancak bu onlar için pahalı bir yoldur. Hali 
hazırda bir tekerlekli sandalyesi yoktur 

Uygun tekerlekli sandalye seçimine yardımcı 
olacak bilgiler. 
o Felicia’nın çok ağrısı vardır – tekerlekli 

sandalyesinin ağrısı yüzünden muhtemelen 
başkası tarafından itilmesine ihtiyacı vardır. 

o Felicia birkaç adım yürüyebilmektedir – O 
o büyük bir ihtimalle ayakta transfer yapabilir 

ve dönebilen ayaklıkları olan bir tekerlekli 
sandalyeden fayda görebilir. 

o Felicia’nın ailesinin arabası yoktur – 
tekerlekli sandalyesini toplu taşıma 
araçlarında taşımak durumunda kalabilir 
dolayısıyla katlanma durumu yararlı olabilir. 

Felicia’nın ne öğrenmeye ihtiyacı olduğunun 
tanımlanmasına yardımcı olacak bilgiler. 
o Felicia’nın kızı ona evde yardım etmektedir – 

hem Felicia hem de kızının güvenli transfer 
teknikleri ve tekerlekli sandalye ile merdiven 
inip çıkmayı öğrenmeye ihtiyaçları vardır. 

 

Anton ‘un polyosu (çocuk felci)  vardır. 26 
yaşındadır ve küçük bir kasabada yaşamaktadır. 
Bilgisayar eğitimi almaktadır ve gelecekte kendi 
işini kurmayı çok istemektedir. Değerlendirmeye 
karısıyla birlikte gelmiştir. Çok uzun zaman önce 
Anton’a bağış olarak verilmiş ortopedik cins bir 
tekerlekli sandalyesi vardır. Tekerlekli sandalye 
paslanmıştır ve döşemesi parçalanmıştır. Ön 
tekerlekler küçük ve incedir. Arka tekerlekler 
ince ve yıpranmış durumdadır. Tekerlekli 
sandalye rahatsız ve itmesi zor bir sandalyedir. 
Anton ailesi ile aynı tuvaleti kullanmaktadır. 
Kasabalarındaki yollar engebelidir ve tekerlekli 
sandalye sıklıkla yere saplanmaktadır. Ancak 
Anton evinden mesleki eğitim merkezine kendi 
başına gitmek istemektedir. Gitmesi gereken 
mesafe 1½ km’dir. Şu an itibariyle onun küçük 
erkek kardeşinin yardımına ihtiyacı vardır ancak 
kardeşi oma her zaman yardımcı 
olamamaktadır. 

Uygun tekerlekli sandalye seçimine yardımcı 
olacak bilgiler. 
o Anton yolları engebeli olan bir yerde 

yaşamaktadır ve evi ile eğitim aldığı yer 
arasında kendi başına yolculuk yapabilmek 
istemektedir – engebeli arazide kendi 
itebileceği bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı 
vardır. 

o Anton tekerlekli sandalyesinde çok zaman 
harcamaktadır – her gün eğitimi sırasında 
tekerlekli sandalyesinde uzun zaman 
geçirdiği için duruş desteği önemlidir. 

Anton’un ne öğrenmeye ihtiyacı olduğunun 
tanımlanmasına yardımcı olacak bilgiler. 
o Anton’un zor zeminde çok hareketli olması 

gerekir – tekerlekli sandalye hareketlilik 
becerileri eğitimi ona gerçekten yardımcı 
olabilir. 

o Anton tekerlekli sandalyesini engebeli 
alanlarda oldukça çok kullanmaktadır – 
tekerlekli sandalyesinin iyi bir şekilde 
çalışmasını sağlamak için bakımını nasıl 
yapacağını öğrenmek ona yardımcı 
olacaktır. 

Anton’un mevcut tekerlekli sandalyesi. 
o Anton’un mevcut olan tekerlekli sandalyesi 

kötü durumda ve onun çevresel ve fiziksel 
ihtiyaçlarını karşılamıyor. 

Özel not: Üç tekerleklilerin mevcut olduğu 
yerlerde eğitmenler üç tekerleklilere işaret 
edebilirler çünkü eğitim merkezine her gün uzun 
bir yol kat eden bu kullanıcı için üçtekerlekli iyi 
bir çözüm olabilir. 

 



 

Chantou 13 yaşındadır. İki Bacağını da 
(dizinin üstünden) deprem sırasında 
kaybetmiştir. Ailesi ile beraber kasana 
yakınlarındaki bir apartman dairesinde 
yaşamaktadır. Değerlendirmeye annesi ve 
büyük kız kardeşi ile gelmiştir. Ona bağışlanmış 
bir tekerlekli sandalyesi vardır. Bu sandalye 
erişkin boyutunda ortopedik cins bir tekerlekli 
sandalyedir. Tekerlekli sandalye Chantou’ya 
göre fazla büyüktür. İtme kasnaklarına ulaşmak 
için kolçakların üzerinden uzanması 
gerekmektedir. Bu onun için zor bir durumdur. 
Arkalık da fazla yüksektir ve minder yoktur. 
Chantou tekrar okula başlamak istemektedir 
fakat tekerlekli sandalyede fiziksel olarak 
rahatsız hissetmektedir. Kendi başına 
gezinemediği için utanmaktadır. Kendi başına 
itebileceği ve ona daha fazla destek sağlayacak 
bir tekerlekli sandalye istemektedir. Eğer 
tekerlekli sandalyesini de götürebilecekse okula 
okul servisiyle gidebileceğini söylemektedir. 

Uygun tekerlekli sandalye seçimine yardımcı 
olacak bilgiler 
o Chantou şu andaki tekerlekli sandalyesinde 

rahatsızdır ve sandalyesinde her gün 
oldukça çok vakit geçirmektedir, Chantou 
ona doğru bir şekilde uyan bir tekerlekli 
sandalyeye ihtiyaç duymaktadır ki bu yolla 
iyi bir şekilde desteklenebilir, iyi bir duruş 
desteği onun her gün daha dayanıklı 
olmasını sağlayacaktır ki o her gün okula 
devam edecektir. 

o Chantou her gün okula okul servisiyle 
gidecektir – onunla beraber okul otobüsünde 
yolculuk yapacak bir tekerlekli sandalyeye 
ihtiyacı vardır. 

Chantou’nun mevcut tekerlekli sandalyesi 
o Onun şu anki tekerlekli sandalyesi çok 

büyüktür ve kendi başına 
dolaşamamaktadır; hafif ve iyi duruş desteği 
olan bir tekerlekli sandalye onun ihtiyaçlarını 
karşılayacaktır ki şu anki sandalyesi bunu 
yapamamaktadır. 

 

 
 

7. Kilit nokta özeti (3 dakika) 
 

 

Kilit noktaları okuyun. 
Soru olup olmadığını öğrenin. 
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B.4: Fiziksel değerlendirme 
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Bu bölümün sonunda katılımcılar şunları yapabilecekler: 
 tekerlekli sandalye kullanıcısının şu anki mevcut olan durumunu, basınç yarası riski var 

mı veya basınç yarası geçmişinin ne durumda olduğunu nasıl kayıt edebilecekler; 
 bir tekerlekli sandalye kullanıcısının basınç yarası var ise ya da basınç yarası geliştirme 

riski altındaysa alınması gereken önlemleri açıklayabilecekler; 
 tekerlekli sandalye kullanıcısının tekerlekli sandalyesini nasıl iteceğini 

tanımlayabilecekler ya da belirleyebilecekler; 
 bir tekerlekli sandalye kullanıcısı için tekerlekli sandalye ölçümlerini yapmanın doğru 

yolunu gösterebilecekler (koltuk genişliği, koltuk derinliği, baldır uzunluğu, sırt 
yüksekliği); 

 vücut ölçümlerinin tekerlekli sandalye boyutlarıyla bağlantısını tanımlayabilecekler. 
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Bu bölüm için: 
 PPT slaytları B.4: Fiziksel değerlendirme; 
 Referans Kılavuzu 
 Katılımcı El Kitabı  
 DVD: Ölçüm gösterimi; 
 Ayaklıkları kaldırılabilen tekerlekli sandalye (eğer varsa) – 3 katılımcı için 1 adet; 
 Tekerlekli sandalye formları – Her bir tekerlekli sandalye kullanıcısı için bir adet; 
 Ölçüm uygulaması için mezura – her bir katılımcı için bir adet. 
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Bu bölümü katılımcıların çalışacakları şartlara uyarla. Düşünün: 
 katılımcılar değerlendirmeyi nerede yapacaklarını düşünün – örneğin kullanıcının evi, 

halk klinikleri ya da tahsis edilmiş olan tekerlekli sandalye hizmet alanı 
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 Kaynakları toplayın, PPT slaytlarına göz gezdirin, DVD i seyredin ve bölüm planını 
okuyun. 

 Tekerlekli sandalyeleri oda etrafında düzenleyin 
 En azından bir tane kaldırılabilen ya da dönebilen ayaklıkları olan tekerlekli sandalye 

olmasını sağlayın ( ayakla itme egzersizi için) 
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1. Giriş. 
2. Hazırlık. 
3. Şu an mevcut olan basınç yarası, basınç yarası riski veya basınç yarası 

geçmişi 
4. İtme metodu 
5. Ölçüm yapılması. 
6. Vücut ölçümlerinin nasıl alınacağı. 
7. Kilit nokta özeti 

2 
5 

10 
20 
30 
20 
3 

Toplam Bölüm süresi 90 
 



 

1. Giriş(2 dakika) 
 

 

Açıkla: Bu bölümde tekerlekli sandalye değerlendirmesinin fiziksel 
bölümünü yapacağız. Yapacaklarımız: 
o tekerlekli sandalye kullanıcısının mevcut olan, olma riski olan 

veya geçmişi olan basınç yaralarının nasıl kaydedileceklerini 
öğrenmek; 

o tekerlekli sandalye kullanıcısının tekerlekli sandalyesini sürmek 
için kullanabileceği değişik yolları tartışmak ve ayak sürüşü; 

o kullanıcı için doğru tekerlekli sandalyeyi seçebilmek amacıyla 
en önemli vücut ölçümlerinin nasıl alınacağını öğrenmek. 

 
 

2. Hazırlık (5 dakika) 
 
Açıkla: Tekerlekli sandalye kullanıcısına eğer bir tekerlekli sandalyede oturuyorsa değerlendirme 
sedyesine transfer yapmasını isteyin. 
Bu tekerlekli sandalye kullanıcısının duruşunu gözlemlemeyi ve ölçümlerin alımını 
kolaylaştıracaktır. Bu aynı zamanda kullanıcının transferini nasıl yaptığını görmek için bir şans 
yaratacaktır. Hatırlanması gereken şeyler aşağıda sıralanmıştır. 
 

 
 
 
 
 
 

Açıkla: 
o Görüşmede olduğu gibi değerlendirme de temiz ve sessiz bir 

alanda yapılmalıdır.. 
o Eğer basınç yaralarının incelenmesi gerekiyorsa mahremiyet 

önemlidir. 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısına her zaman ne yapacağınızı ve 

neden yapacağınızı açıklayın. 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısı transfer yapmadığında kişinin 

kendi başına güvenli ve kolayca transfer yapamayacağını 
düşünüyorsanız yardım teklif etmeye hazır olun. 

o Tekerlekli sandalye kullanıcısı değerlendirme sedyesinde iken: 
o ayakları yere rahat bir şekilde değmiyorsa ayaklar için 

bloklar ayarlayın; 
o tekerlekli sandalye kullanıcısının tek başına rahat, güvenli ve 

dik bir şekilde oturduğundan emin olana kadar yakınında 
durun. 

 
 

3. Halen mevcut olan basınç yarası, basınç yarası riski veya basınç yarası geçmişi 
(10 dakika) 
 
Açıkla: Basınç yaralarının önlenmesinin önemi hakkında ayrıntılı olarak daha önce konuştuk. 
Sor: Aranızdan bir kişi, bir şahsın basınç yarası geliştirme ihtimalini artıran en önemli risk 
faktörlerini sayabilir mi? 
Cevapları teşvik edin. Aşağıda sayılan bütün basınç yarası risklerini ortaya çıkarmaya çalışın. 
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En önemli cevaplar: 
o his olmayışı (his azalması var); 
o hareket edememe; 
o ter,su yada idrarını kontrol edememekten 

kaynaklanan nem; 
o kötü beslenme ve yeterli su içmeme; 

o yaşlılık; 
o kötü duruş; 
o daha önceki ya da mevcut olan basınç 

yarası; 
o kilo – normalin altında ya da üstünde kiloya 

sahip olmak. 
 
 

 

Açıkla: Değerlendirme formu katılımcılara basınç yaralarını 
belirlemeye yardımcı olacaktır. 
Slaydı gösterin ve aşağıdaki noktaları açıklamak için tıklayın: 
o hissi olmayan bir kişi basınç yarası geliştirme riski altındadır; 
o üç ya da daha fazla ve farklı risk faktörü taşıyan kişiler basınç 

yarası geliştirme riski altındadırlar. 

 
Katılımcılara ellerindeki tekerlekli sandalye değerlendirme formuna nüshasına bakmalarını 
söyleyin. 
 

 

Açıkla: Katılımcılar tekerlekli sandalye kullanıcılarına formdaki 
soruları sormalılardır. 
o Normal bir şekilde hissedebiliyorlar mı? 
o Daha önce hiç basınç yaraları oldu mu? Eğer olduysa nerede? 

Formdaki vücuda bunu işaretleyin. 
o Hâlihazırda bir basınç yaraları var mı? 

o eğer var ise yarayı görüp göremeyeceğinizi sorun ki bu 
şekilde yaranın nerede olduğunu ve ne kadar ciddi olduğunu 
anlayabilirsiniz; 

o kişinin basınç yarasını görmek istediğinizi söylerken hassas 
davranın; 

o değerlendirme alanının etrafına bir perde çekerek kullanıcın 
mahremiyetini sağladığınızdan emin olun; 

o yaranın açık ya da açık olmayan bir yara olduğunu belirtin ve 
formdaki vücut resmine nerede olduğunu işaretleyin; 

o kullanıcıya yaranın neden kaynaklanmış olabileceğini 
düşündüğünü ve ne kadar zamandır var olduğunu sorun. 

o risk faktörlerini daire içine alın. 
o tekerlekli sandalye kullanıcısının basınç yarası geliştirme riski 

olup olmadığını işaretleyin. 
 
Sorun: Tekerlekli sandalye kullanıcısının 2. Evre ya da daha üst seviye bir açık basınç yarası var 
ise alınacak önlemler nelerdir? Cevapları teşvik edin. 
 
En önemli cevaplar: 
o tedaviye gönderin; 
o tekerlekli sandalye kullanıcısına yaranın üzerindeki basıncı kaldırmasını salık verin – bu 

tekerlekli sandalyesini kullanmaması anlamına gelebilir 
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Sorun: Tekerlekli sandalye kullanıcısının basınç yarası geliştirme riski var ise ne gibi önlemler 
alınmalıdır? 
Cevapları teşvik edin. 
 
En önemli cevaplar: 
o basınç rahatlatma minderi verilmesi, kalça kemiği testi yaparak minderin etkili olup olmadığını 

belirlenmesi; 
o önleme eğitimi verilmesi, basınç rahatlatma tekniklerinin öğretilmesi, sürekli pozisyon 

değiştirme ve aktif olmanın önemi; vücuttaki izlerin günlük kontrolü. 
 
Eğitmenler için notlar: Bu sorular basınç yarası geliştirme “riski altında” olan kişilerle ilgili 
sorulardır. Eğer bir kişini basınç yarası var ise farklı önlemler alınacaktır.    
 
 

4. İtme metodu (20 dakika) 
 

 

Açıkla: 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısın sandalyesini nasıl ittiğini 

öğrenmek önemlidir. Bu durum tekerlekli sandalye seçimini 
etkileyebilir. 

o Tekerlekli sandalye kullanıcıları sandalyelerini farklı şekillerde 
iterler. 

o Bazıları kollarıyla, bazıları bacaklarıyla iterler ve bazıları da bunu 
bir yardımcı aracılığıyla yaparlar. 

 
 
Ask: Tekerlekli sandalye kullanıcısının itmesini etkileyen fiziksel yeterlilikler nelerdir? 
Cevapları teşvik edin. 
 
Cevaplar: 
o Kolların gücü ve kontrolü; 
o Bacakların gücü ve kontrolü; 
o Dik oturma yetisi; 

o Toplam stabilite ve kontrol, bir kişi eğer 
stabil değilse ve denge sorunu var ise 
“tutunmak” için kollarını kullanmak zorunda 
olabilir ve sandalyesini kendi itemiyor 
olabilir.   . 

 
o Kollar ve bacaklardaki güç ve kontrol total stabilite için önemlidir. Stabilitesi ve duruşunda 

sorunları olan bir tekerlekli sandalye kullanıcısına, uygun duruş desteği sağlayan ve doğru 
seçilmiş bir tekerlekli sandalye verildiğinde bu durum kişinin sandalyesini sürüşünü de 
kolaylaştırır. 

 

 

Sor: Kullanıcının tekerlekli sandalyesini kollarıyla itmesiyle bağlantılı 
olarak arka tekerlek için ideal pozisyonu nedir? 

Cevap:  

o Tekerlekli sandalye kullanıcısı itme kasnaklarını üst kısmından 
tuttuğunda dirseği 90 derecelik açı yapacak şekilde kıvrılmalıdır.  
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Açıkla: 
o Ayakla sürüş için tekerlekli sandalyede ayarlamalar yapmak 

gerekir. Pelvis arkalık tarafından iyi bir şekilde desteklenirken 
kullanıcının ayaklarının yere rahatlıkla ulaşabilmesi gerekir. 

o Kalkabilen ayaklıkların olması önemlidir. Kullanıcı, daha uzun 
mesafeler için bir yardımcı onu iterken ayaklıklara ona destek 
sağlaması için halen ihtiyaç duyacaktır. 

o Kolçaklar da çok işe yarayacaktır. Kullanıcı sürüş esnasında 
kolçaklar üzerine doğru eğilebilir. 

o Eğer tekerlekli sandalye kullanıcısı itme işlemin ayağı ile 
yapıyorsa ve gerekli olan tekerlekli sandalye ayarlamaları 
yapılmamışsa, kullanıcı itiş için duruşunu değiştirmek zorunda 
kalacaktır. Bu da yorgunluğa ve uzun dönemde kalıcı duruş 
bozukluklarına sebep olabilecektir.  

 
Açıkla: Tekerlekli sandalye hareketlilik bölümü sırasında kollarla itme konusunda uygulama 
yapmıştık. Şimdi herkesin bunu bacaklarıyla deneme imkânı olacak. 
 
Aktivite 
Gruplar: Her grupta üç kişi olmalı (farklı boylarda olmaları ideal olan durumdur zira bu 

durum yere ulaşabilme meselesini gündeme getirecektir ). Her bir gruba bir 
tekerlekli sandalye verin. 

Talimatlar: Her bir gruba sırayla tekerlekli sandalyelerini ayaklarıyla ilerletmelerini söyleyin. 
İdeal olan pelvislerinin arkalığa değerek oturmalarıdır. Eğer bu mümkün değilse 
yere ulaşmak için nasıl bir deneyim yaşadıklarını görmeleri gerekir. Eğer tekerlekli 
sandalye uygun bir şekilde ayarlanmamış ise itme işleminde neler yaşanabileceğini 
görmelerini sağlayacaktır.  
Katılımcılara itme işlemini; öne eğilerek, arkaya eğilerek, topuklarıyla ve 
parmaklarla yapmalarını söyleyin. 

İzleme: Grupları izleyin. Aktivitenin güvenli bir şekilde yapıldığından emin olun. 
Süre: Aktivite için 10 dakika ve geri bildirim için de 5 dakika müsaade edin. 
Geri 
bildirim: 

Gruplara sorun: 
o yere kolaylıkla ulaşamayanlar için – ayaklarının yere değmesi için ne yapmaları 

gerekti? (Cevap: kambur durmak ya da öne doğru oturmak); 
o öne ya da arkaya eğilerek itmek kolay mıydı? (Cevap: öne eğilmek – ideal olan 

pelvisin tam arkalığa dayanması); 
o bir kişiyi öne eğilmeye ne teşvik eder? (Cevap: öne doğru eğilme durumunda 

destek sağlayabilecek bir yüzey olan kolçaklar ya da tepsi); 
o topuk yada parmaklarla itmek kolay mıydı? (Cevap: topukla). 

 
Açıkla: 
o Uygulama sırasında katılımcılar anlayacaklardır ki, eğer tekerlekli sandalyenin ayakla 

itilebilmesi için gerekli ayarlamaları yapılmamışsa itme işlemi çok zor ve yorucudur. 
o Tekerlekli sandalyenin doğru ayarlarının yapılması şu anlama gelir; koltuktan zemine kadar 

olan mesafenin yüksekliği kullanıcı için uygun olan mesafe olmalıdır. Bunu gerçekleştirmenin 
bazı yolları şunlardır: 
o koltuktan zemine kadar olan mesafesi kullanıcı için uygun olan sandalyenin seçilmesi 

(minder yüksekliğinin de hesaba katılması gerekir); 
o minderin daha ince yapılması – bu toplam yüksekliği düşürecektir; 
o orijinal koltuktan daha alçak bir yekpare koltuğun eklenmesi. 

o Tekerlekli sandalye kullanıcısı sandalyesini eğer ayak ile itecekse; ilgili personel kullanıcıya 
pelvisi arkalığa dayalı bir şekilde nasıl oturması gerektiğini, öne eğilme şeklini ve topuğuyla 
nasıl “çekeceğini” öncelikle göstermelidir. 

o Her zaman ileri doğru çekmeyi öğretin arkaya doğru değil. 
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Sor: Tekerlekli sandalye kullanıcısını başka birisi itecekse ya da bu 
yardımı zaman zaman alacaksa bu durum tekerlekli sandalye 
seçimini nasıl etkiler? 
Cevap:  

o sağlam itma tutamakları önemlidir; 
o çocuklar için – yüksek itme tutamakları erişkinlerin çocuklarını 

itmesini kolaylaştıracaktır. 
 
Açıkla: İtme metodu aynı zamanda kullanıcının (eğer uygunsa) ailesinin ya da bakıcısının alması 
gereken eğitimi de etkileyecektir. 
 
 

5. Ölçü alınması  (30 dakika) 
 

 

Açıkla: 
o Değerlendirme sırasında tekerlekli sandalye personeli 

kullanıcının ölçülerini alır. Bundan sonra personel mevcut olan 
tekerlekli sandalyeler arasından kullanıcıya en uygun olanın 
hangisi olduğunu anlayabilir. 

o Ölçüler değerlendirme formuna kayıt edilir. 
o Her bir ölçünün nasıl alınacağının tarifi Referans Kılavuzunda 

vardır. 
 

 

DVD tanıtımı: Ölçüm gösterimi. Bu DVD size beş temel ölçünün nasıl 
alınacağını gösterecektir.  
Katılımcılara bunu dikkatle izlemelerini söyleyin çünkü ardından bu işlemi 
kendileri de uygulayacaklar. 
DVD’ yi göster 
Soru olup olmadığını öğrenin. 

 
Aktivite 
Gruplar: Her bir grupta üç kişi olmalı. 
Talimatlar: Her bir gruba şunları yapmalarını söyleyin : 

o her bir kişinin ölçümünü yapın ve bunları kaydedin; 
o gruptaki her bir kişi diğerinin ölçümünü yapmalıdır, bu şekilde ölçümleri 

egzersiz sonunda karşılaştırabilirler. 
o ölçümleri el kitabındaki verilen boşluklara kaydedin. 

İzleme: Grupların arasında dolaşın ve yakından izleyin. Aşağıda verilen kılavuzu 
kullanarak katılımcıların doğru teknikleri kullanıp kullanmadıklarını kontrol edin.  
Katılımcıların ölçümleri doğru yapıp yapmadıklarını değerlendirmek için kontrol 
edin.  
Eğitimci ölçüleri farklılıkların altını çizmek adına tahtaya yazabilir. 

Süre: 15 dakika uygulama ( her bir kişi için 5 dakika)15 dakika da geri bildirim için 
müsaade edin. 

Geri 
Bildirim: 

o Sor: Aynı kişi için alınan ölçüler aynı mı çıktı? 
o Sor: Değişikliğe ne sebep olmuş olabilir? (Cevap: doğru tekniğin 

kullanılmaması; örneğin kullanıcıya dik oturmasının söylenmemiş olması, 
mezuranın doğru bir şekilde yerleştirilmemiş olması, mezuranın doğru 
okunmamış olması). 

o Sor: Yanlış ölçü alındığında ne problemler oluşabilir? (Cevap: tekerlekli 
sandalye kullanıcıya uymayabilir). 
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Eğitmenler – bu kılavuzu katılımcıların doğru teknikleri uygulamaları için kullanın. 
Bütün ölçümler için mezuranın düz tutulduğundan ve kullanıcının dik oturduğunsan emin olun. 
Ayaklar yere değmek suretiyle destekli olmalıdır. Eğer ayaklar yere değemiyorsa ayakların altına 
bloklar koyularak destek sağlanır. 

 

A Ölçümden önce kullanıcının cebinin boş olduğunu kontrol edin. 
Kalçayı ya da baldırların en kalın olduğu bölgeyi ölçün. Kullanıcının her iki 
tarafına iki tane not panosu/kitabını dayamak ölçünüzün doğru olmasına 
yardımcı olur. 

B Doğru bir ölçü alabilmek için kullanıcının arkasına not panosu/kitap 
yerleştirin. Pelvisin arkasından dizin arkasını düz bir hat üzerinde olacak 
şekilde ölçün. 
Her zaman iki bacağı da ölçün. İki bacak ölçüsü arasında fark var ise 
tekerlekli sandalye kullanıcısının pelvis seviyesinde dik oturup oturmadığını 
kontrol edin. Eğer halen bir farklılık varsa kısa tarafa göre bir tekerlekli 
sandalye reçete edin. 

 

C Diz arkasından topuk tabanına doğru ölçün. 
Kullanıcının ayak bileklerinin 90 derece kıvrıldığından emin 
olun (eğer mümkünse). Her zaman iki bacağı da ölçün. Eğer 
kullanıcı ayakkabı kullanıyorsa genellikle kullandığı ayakkabı 
ile ölçüm yapın (eğer varsa). 

D Koltuktan göğüs kafesinin altına kadar olan uzunluğu ölçün. 
Göğüs kafesinin alt kısmını bulmaya yardımcı olması için 
pelvisin her iki tarafına ellerinizi yerleştirin. Ellerinizi hafifçe 
sıkın ve yukarı doğru kaydırın. Göğüs kafesinin altı hemen 
belin üstündedir. 

E Koltuktan kürek kemiğinin altına kadar olan mesafeyi dik bir hat 
üzerinde olacak şekilde ölçün. Kürek kemiğinin alt kısmını 
bulabilmek için kullanıcıdan omuzlarını silkmesini isteyin. 

 
 

6. Vücut ölçülerinin nasıl alınacağı  (20 dakika) 
 
Açıkla: Şimdi tekerlekli sandalye kullanıcısının ölçülerinin nasıl alınacağını uyguladık. Şimdi bu 
ölçülerin tekerlekli sandalye ile bağlantısını göreceğiz. 
 

 

Katılımcılardan tekerlekli sandalye değerlendirme formuna 
bakmalarını isteyin.  
Ölçüm tablosundaki üçüncü sütunu işaret edin.  
Açıkla: Bu kısım vücut ölçülerinin tekerlekli sandalye ile bağlantısını 
açıklar. Şimdi her birine bakacağız. 
 
 

 

Açıklayın: 
o Ölçüm A: Kalça genişliği tekerlekli sandalye koltuk genişliğine 

eşittir. 
o Tekerlekli sandalye koltuk genişliği kullanıcının kalçasının 

genişliğine olabildiğince yakın olmalıdır ama asla daha küçük 
olmamalıdır. 

o Eğer kullanıcıda his yoksa tekerlekli sandalyenin kenarlarının 
pelvise ya da uyluklara baskı yapmadığından emin olun. 
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Açıkla: 
o Ölçüm B: Yaklaşık olarak 30 mm ‘den aşağı olan koltuk 

derinliği bir tekerlekli sandalye için ideal olandır. 
o Doğru uyum baldırlara iyi bir destek verecektir. Bu kalça 

kemikleri altındaki basıncı azaltacak ve basınç yaralarının 
oluşmasını engelleyecektir. 

o Uzun bacaklı tekerlekli sandalye kullanıcılarında daha büyük bir 
boşluk olabilir. 60 mm’ ye kadar olan boşluk kabul edilebilir. 

o Koltuk uzunluğu gereğinden uzunsa kullanıcı dik 
oturamayacaktır. Uyluğun arka tarafı koltuğun ön sınırına 
sürtünecektir ve bu da rahatsızlık verecek ve/veya basınç 
yaralarına sebep olabilecektir.  

o Eğer sağ ve sol bacak arasında bir fark varsa tekerlekli sandalye 
seçimini kısa bacak ölçülerini temel alarak yapın ve reçete edin. 

 

Açıkla: 
o Ölçüm C için aşağıdaki her ikisi de aynıdır: 

o koltuk minderinin en üstünden ayaklığa kadar olan mesafe; 
veya 

o koltuk minderinin en üstünden zemine kadar (ayakla sürüş 
için). 

o Doğru ayarlanmış ayaklık yüksekliği önemlidir. Çünkü uylukların 
iyi desteklenmesini ve ayakların ayaklık tarafından tam olarak 
destek almasını garanti eder. 

o Ayaklık ayarları hemen her zaman en son yapılması gereken 
ayarlamalardır çünkü kullanıcı oturduğunda yastığın ne kadar 
bastırılacağı, sıkışacağını tahmin etmek zordur. 

o İyi bir şekilde destek almaları ve ayakları ile etkin bir şekilde 
sürüş sağlayabilmeleri açısından tekerlekli sandalyesini ayağıyla 
iten kullanıcılar için doğru koltuk yüksekliği önemlidir. 

 

Açıkla: 
o Ölçüm D veya E, koltuk minderinin en üst yüzeyinden arkalığın 

en üst noktası arasındaki mesafeye eşittir. 
o Doğru bir ayarlama tekerlekli sandalye kullanıcısına destek 

sağlamalı ve aktif kullanıcılara sandalyeyi itebilmek için 
omuzlarında hareket serbestîsi sağlamalıdır. 

 

Açıkla: 
o Ölçüm D – tekerlekli sandalye kullanıcısının göğüs kafesinin alt 

seviyesine gelen arkalık yüksekliğini verecektir. 
o Bu yükseklik doğru bir yüksekliktir eğer kullanıcı: 

o zinde ve aktifse; 
o iyi bir şekilde dengeli ve dik oturabiliyorsa. 

 
 

o Ölçüm E – tekerlekli sandalye kullanıcısının kürek kemiğinin alt 
kısmıyla arkalık yüksekliğini verecektir. 

o Bu yükseklik doğru bir yüksekliktir eğer kullanıcı: 
o tekerlekli sandalye kullanıcısı çabuk yorulabiliyorsa; 
o dik oturma zorluğu çekiyorsa. 

 
Açıkla: Her zaman iki arkalık yüksekliği ölçümünü de yapın çünkü 
bazen değerlendirme sırasında kullanıcı için hangi arkalık 
yüksekliğinin en rahat olacağı açığa kavuşturulamayabilir. 
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Açıkla: Şimdi ölçüm tablosunu nasıl tamamlayacağımıza göz atacağız. 

 
 

Ölçüm tablosunu kullanıcının ölçülerini tamamlamış bir şekilde 
göster.  
Sor: bu kişi için olabilecekler nelerdir: 
o tekerlekli sandalye koltuk genişliği? (cevabı göstermek için tıkla); 
o tekerlekli sandalye koltuk derinliği? (cevabı göstermek için tıkla); 
o ayaklık yüksekliği? (cevabı göstermek için tıkla); 
o göğüs kafesinin altı için arkalık yüksekliği (cevabı göstermek için 

tıkla); 
o kürek kemiğinin altı için arkalık yüksekliği (cevabı göstermek için 

tıkla). 
 
Sor: Eğer koltuk derinliği sağ ve sol tarafta farklı olsaydı katılımcılar ne yapacaklardı? Cevapları 
teşvik edin. 
 
En önemli cevaplar: 
o koltuk derinliğinde bir tarafta bir farklılık var ise ihtiyaç olduğu kadar kısa taraf kadar olmalıdır. 
 
Açıkla: Unutmayın – bunların hepsi ideal ölçümlerdir. Personel mevcut olan tekerlekli 
sandalyelerin boyutlarını bilmelidir ki kullanıcının boyutuna en yakın olanı seçebilsin. Bu konudan 
bir sonraki bölümde daha çok bahsedeceğiz. 
 
 

7. Kilit nokta özeti (3 dakika) 
 

 

Kilit noktaları okuyun. 
Soru olup olmadığını öğrenin. 
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B.5: Reçete (seçim) 
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Bu bölümün sonunda katılımcılar şunları yapabilecekler: 
 reçete etme (seçim) sürecinin neleri içerdiğini listeleyebilecekler; 
 yerel olarak bulunabilen tekerlekli sandalyelerin ana özelliklerini tanımlayabilecekler; 
 yerel olarak bulunabilen tekerlekli sandalyelerle kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilen 

en uygun sandalyeyi eşleştirebilecekler; 
 tekerlekli sandalye kullanıcısı için doğru seçimi yapabilecekler; 
 tekerlekli sandalye reçete(seçim) formuna reçete etme ile ilgili kararlarını 

yazabilecekler. 
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 Bu bölüm için: 
 PPT slaytları: B.5 Reçete (seçim); 
 Referans kılavuzu  
 Katılımcı El kitabı (Katılımcı El kitabında iki tane B5 Bölümü vardır lütfen dikkat edin); 
 Eğer mümkünse, yerel olarak bulunabilen tekerlekli sandalyelerden, minderlerden ve 

tekerlekli sandalye broşürü ya da özellikleri anlatan özetlerden en az birer örnek; 
 Mezuralar ve gevşeyebilen ayarlanabilir parçaları için aletler  (örneğin ayaklıklar). 

İÇ
E

R
İK

 

Bu bölümü katılımcıların çalışacakları şartlara uyarla. Düşünün: 
 zamanın durumuna göre yerel olarak bulunabilen tekerlekli sandalyelerin ayarlanmaları; 
 özellikli  tekerlekli sandalye reçete (seçim) ve veri formlarının hazırlanması, ayarlanma 
 seçenekleri sunulabilen tekerlekli sandalyeler için yararlı olabilir. 
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 Kaynakları toplayın, PPT slaytlarına göz gezdirin ve bölüm planını okuyun. 
 Müsait durumda olan her kullanıcı için referans olması amacıyla tekerlekli sandalye veri 

formu hazırlayın. 
 Mevcut olan tekerlekli sandalyeleri gözden geçirin ve bu sandalyelerin özelliklerine 

ayarlanma aralıklarına ve seçeneklerine ve nasıl ayarlandıklarına tam anlamıyla aşina 
olun. 

 Tekerlekli sandalye reçete formunu; yerel olarak bulunabilen sandalyelerin sahip 
oldukları seçenekleri ve ayarlamaları da içerecek bir şekilde uyarlayın ( bir ürün için ona 
özel bir reçete etme-seçme formu varsa bunu ayrı tutun) 

 Tekerlekli sandalyeleri odanın etrafına üretici tarafından sağlanan materyallerle beraber 
dizin ( örneğin broşür ya da ürün bilgileri) 
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1. Giriş. 
2. ‘Reçete/seçim’ nedir? 
3. Yerel olarak bulunabilen tekerlekli sandalyeler ve minderler 
4. Doğru tekerlekli sandalye ve parçalarının seçimi 
5. Doğru tekerlekli sandalye boyutunun seçimi 
6. Reçete(seçim) kaydı. 
7. Kilit nokta özeti. 

2 
5 

60 
15 
25 
10 
3 

Toplam bölüm süresi 120 
  



 

 

1.Giriş (2 dakika) 
 

 

Açıkla: 
o Reçete(seçim) hizmet sunumundaki sekiz adımdan 

üçüncüsüdür. 
o Bu bölümde katılımcılar değerlendirmede elde edilen bilgilerle 

nasıl tekerlekli sandalye reçete edileceğini(seçileceğini) 
öğrenecekler. 

 

 
 

2. Reçete (seçim) nedir? (5 dakika) 
 

 
 
 
 

Açıkla: 
o Reçete(seçim) kullanıcının ihtiyaçları ile tekerlekli sandalye ve 

minderler arasındaki en iyi eşleşmeyi yapabilmektir. 
o Reçete(seçim) her zaman tekerlekli sandalye kullanıcısı ile 

beraber verilmesi gereken bir karardır bu sürece eğer uygunda 
aile üyesi ya da kişinin bakıcısı da dâhil edilmelidir. 

o Reçete(seçim)şunları içerir: 
o doğru boyutlardaki tekerlekli sandalye ve minder seçimi; 
o doğru tekerlekli sandalye ve minder ve doğru tekerlekli 

sandalye parçalarının seçimi; 
o tekerlekli sandalye kullanıcısının ihtiyaçları doğrultusunda 

tekerlekli sandalye ve minderinin bakımı ve kullanımı için 
hangi eğitimin verileceği konusunda fikir birliğine varmak. 

  
 
Açıkla: Bunu yapabilmek için personelin ihtiyacı olanlar şunlardır: 
o tekerlekli sandalye kullanıcısının ihtiyaçlarını; tekerlekli sandalye değerlendirmesini yaparak,ve 

kullanıcının söylediklerini dikkatle dinleyerek anlamak; 
o mevcut olan tekerlekli sandalye ve minderler hakkında bilgi sahibi olmak; 
o seçenekleri tekerlekli sandalye kullanıcısı ile tartışmak. 
 
 

3. Yerel olarak bulunabilen tekerlekli sandalyeler ve minderler (60 dakika) 
 

 
 

Açıkla: Personel yerel olarak bulunabilen tekerlekli sandalye ve 
minderlerle ilgili iyi derecede bilgi sahibi olmalıdır. 
o İskelet – örneğin, uzun ya da kısa akslı oluşu; iskelet uzunluğu; 

çapraz katlanabilen mi yoksa sabit iskelet mi oluşu. 
o Özellikler – koltuğun cinsi de dâhil olarak, arkalık, ayaklıklar, 

kolçaklar, ön tekerlekler, arka tekerlekler. 
o Tekerlekli sandalye boyutu: Bu genellikle tekerlekli sandalye 

koltuk genişliği ve bazen de derinliği ile tanımlanır. Koltuktan 
yere olan mesafeyi bilmek de yararlı olur. 
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 o Ayarlanabilirlik seçenekleri: Hangi parçalar ayarlanabilir ve 
ayarlanabilme aralıkları nelerdir? Ayarlanabilirlik genellikle iki 
ya da daha fazla pozisyon için mümkündür. Örneğin bir çok 
tekerlekli sandalyenin farklı yüksekliklere eşit aralıkları 
ayrılabilen ayalıkları vardır. Ayarlanma “aralığı” en küçükten en 
büyük ölçülere kadardır. 

o Minder: Tekerlekli sandalye ile beraber (eğer varsa) ne cins bir 
minder verilmektedir ya da ayrıca verilmekte midir? 
 

 

o Bazı tekerlekli sandalye tedarikçileri şunları sağlarlar: 
a. broşür ya da ürün özet bilgileri 
b. ürün (tekerlekli sandalye) teknik özellikleri tanıtımı. 

o Tekerlekli sandalye ölçümleri, ağırlıkları, özellikleri ve bazen de 
seçenekli parçaları bu bilgilerde listelenmektedir. 

o Reçete ederken (seçerken) tekerlekli sandalye ile ilgili bu 
bilgilerin olup olmadığını her zaman kontrol edin. Bu bilgileri 
okuyun ki ürüne aşina olabilesiniz. 

o Eğer tedarikçi bu bilgileri vermiyorsa sorunuz. 
 
Açıkla: Bu bölümde katılımcılar yerel olarak bulunabilen tekerlekli sandalyelere çok yakından 
bakabilecekler. Katılımcılar el kitaplarında olan tekerlekli sandalye veri formunu dolduracaklar. Bu 
tekerlekli sandalye ölçümünü de içerecektir. Tekerlekli sandalye ölçümü bu şekildedir. 
 

 

Açıkla 
o Tekerlekli sandalye koltuk tırabzanının birinden diğerine doğru 

uzanan koltuk genişliğini ölçün. 
o Eğer kolçaklar koltuk tırabzanının üstünde ise kolçakların 

arasını ölçün. 
 

 

o Koltuk derinliği için arkalık tabanından koltuğun önüne kadar 
olan mesafeyi ölçün. 

 

 

o Koltuk yüksekliği için koltuğun önünden direk yere kadar olan 
mesafeyi ölçün. 

 

 

o Arkalık yüksekliği için (mindersiz) koltuğun arkasının orta 
yerinden arkalığın en üstüne kadar olan mesafeyi ölçün. 
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o Ayaklık yüksekliği için ayaklığın arka tarafından tam yukarı 
koltuğa kadar olan mesafeyi ölçün. 

o Ayaklık yükseklik aralığını ölçmek için; ayaklıkları en alçak ve 
en yüksek ayarlara getirerek ölçün. 

 

 

o Toplam tekerlekli sandalye iskelet uzunluğunu ölçmek için arka 
tekerleklerin arka kısmından ayaklıkların en ön kısmına kadar 
olan mesafeyi ölçün ( eğer ön tekerlekler ayaklıklardan önde 
ise ön tekerlek mesafesini temel alın). 
 

 

o Tekerlekli sandalye aks aralığın için arka tekerleğin ortasıyla 
ön tekerleğin ortası arasında kalan mesafeyi ölçün. 

 

Açıkla: 
o Tekerlekli sandalye ve ayarlanma aralıkları ürün hakkında 

basılı olan bu materyallerde bulunabilir. 
o Buna rağmen kendi başınıza bu bilgileri ölçerek edinebilmek 

de iyidir çünkü bunları her zaman bulmak mümkün olmayabilir. 
o Tedarikçinin farklı boyutlarda özel tekerlekli sandalyeleri olup 

olmadığını her zaman kontrol edin. 

 
Aktivite 
Gruplar: Her bir grupta üç kişi olsun. Her bir gruba yerel olarak bulunabilen bir tekerlekli 

sandalye tahsis edin. Her gruba yetecek yeterli farklı tekerlekli sandalye cinsi 
yoksa bazı gruplar aynı tip sandalyeleri alabilirler. 

Talimatlar: Her bir gruba şunları söyleyin: 
o kendilerine verilen tekerlekli sandalyelerle dikkatli bir şekilde çalışmalarını 

söyleyin; 
o çalıştıkları tekerlekli sandalye için el kitaplarındaki tekerlekli sandalye veri 

formunu doldurmalarını isteyin (tekerlekli sandalye ölçümleri de buna dahil); 
o her bir parça için ayarlanma aralıklarını bulmak amacıyla tekerlekli sandalyeyi 

en büyük ve en küçük ayarlara getirerek ayar aralığını bulmalarını söyleyin. 
İzleme: Gruplar arasında dolaşın ve yakından izleyin. 

Katılımcıların fark etmedikleri her bir özelliğe/parçaya dikkat çekin. 
Katılımcıların ayarlanma aralıklarını çözdüklerinden emin olun. Soruları cevaplayın.  

Süre: 20 dakika müsaade edin, artı olarak 20 dakika bütün grup geri bildirimi için 
müsaade edin. Eğer sadece bir veya iki çeşit tekerlekli sandalye var ise bu bölüm 
için bu kadar çok zaman gerekmeyecektir. 

Geri 
Bildirim: 

o Her bir gruba gözden geçirdikleri tekerlekli sandalyeyi takdim etmelerini isteyin. 
(maksimum 5 dakika). Kilit özellikleri, parçaları, boyut seçeneklerini, 
ayarlanabilir parçaları ve ayarlanabilirlik aralıklarını işaret ettiklerinden emin 
olun. Gerçek ölçüleri vermeleri gerekli değildir. 

o Değişik özelliklerin avantaj ve dezavantajlarını pekiştirin ve grup tarafından 
söylenmeyen bilgileri ekleyin. 
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o Örneğin; eğer bir tekerlekli sandalye askı şeklinde kanvaz koltuklu ise ve 
minderi yoksa bu sandalye omurilik zedelenmesi olan bir kişi için uygun değildir 
ama sandalyeyi geçici veya kısa süreli kullanacak bir kullanıcı için uygundur. 

Açıklama: Katılımcılar el kitaplarındaki tekerlekli sandalye veri formunu her bir 
tekerlekli sandalye kullanıcısı için doldurmak isteyebilirler (toplamda üç veri formu 
verilmiştir) 
Eğitmenler için notlar: Bölüm sonunda her bir tekerlekli sandalye için doldurulmuş 
bir veri formu asmak iyi bir fikirdir. Tekerlekli sandalye kullanıcılarıyla uygulama 
bölümüne Bu daha sonra tekerlekli sandalye kullanıcıları ile uygulama bölümüne 
sevk edilebilir.  

 
 

4. Doğru tekerlekli sandalye ve parçalarının seçimi (15 dakika) 
 
Açıkla: 
o Katılımcılar şimdi tekerlekli sandalye kullanıcısı ve yerel olarak bulunabilen tekerlekli 

sandalyeler ile ilgili bilgi edinme uygulamasını yaptılar. Şimdi en iyi tekerlekli sandalye ile 
kullanıcı eşleştirme uygulama sırasıdır.   . 

o Şimdi bakacağımız iki tane kullanıcı hikayesi vardır. Her bir kullanıcı için en iyi tekerlekli 
sandalyeyi ve parçalarını eşleştirmek için beraber çalışacağız. 

o Unutmayın – gerçek bir durumda tekerlekli sandalye kullanıcısı sandalyeyi seçen takımın bir 
parçası olmalıdır.  i 

 
İlk tekerlekli sandalye kullanıcısının hikâyesini okuyun ( ve isterseniz bu hikâyenin slaydını 
gösterin). 
Sor: Ne tür bir tekerlekli sandalye ve parçaları Peter’a en uygun olacaktır? 
Neden? Cevapları teşvik edin 
Peter Tekerlekli sandalye ve 

parçaları 
Nedeni 

Peter kırsal alanda bir köyde 
yaşamaktadır. Çok aktif ve 
güçlüdür. İyi bir dengesi vardır. 
Peter her gün işten dönmek için 
toprak yol üzerinde 1 km yol 
yapmaktadır. Yağmur 
yağdığında yol oldukça çamurlu 
olmaktadır. 

 

Uzun aks mesafeli (ön ve arka 
tekerlekleri arası uzun) 
Mevcut  olan yerlerde: üç 
tekerlekli 

Dış mekanlara uygun 
Üç tekerlekliler uzun mesafeler 
için iyi bir seçenektir. 

Geniş ön tekerlekler Toprak/çamur/kum için 
uygundur. 

Aktif arka tekerlek pozisyonu Ön tekerlekleri engebeli 
zeminlerde/küçük engellerde 
kaldırmak daha kolaydır. 
Onun iyi bir dengesi vardır. 

Alçak arkalık Sürüşünü kısıtlamayacaktır. 

 
İkinci tekerlekli sandalye kullanıcısı hikâyesini okuyun (ve eğer arzu ederseniz onun 
hikâyesinin slaydını gösterin). 
Sor: Ne tür bir tekerlekli sandalye ve nasıl parçalar Natasha’ya en uygun olacaktır? 
Neden? Cevapları teşvik edinç 
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Natasha Tekerlekli sandalye ve 
parçaları 

Nedeni 

Natasha bir kasabada bir 
dairede yaşamaktadır. Felç 
geçirmiştir ve transferini 
yapmak için ayağa 
kalkabilmektedir. Kolları çok 
güçsüz olduğu için tekerlekli 
sandalyeyi kendisi 
itememektedir. Natasha bazen 
koltuğun bir tarafına doğru 
kaymaktadır ve ailesi onun 
rahat olmadığından endişe 
etmektedirler. 

 

Kalkabilen ayaklıklar. Ayakta transferine imkân 
tanımak için 
Ayakla itmeye imkan 
sağlaması/teşvik etmesi için 

Koltuk yüksekliği yerden 
itibaren – fazla yüksek değil 

Natasha’nın koltukta ileriye 
doğru oturup ayağa kalkmaya 
hazır durumdayken yere 
rahatlıkla ulaşabilmesi için. 

Basınç rahatlatma minderi Basınç tahliyesi, rahatlık ve 
duruş desteği sağlanması 

Sabit/sert arkalık Duruş desteği sağlamak için 

Yüksek kolçaklar Duruşa yardımcı olabilir 

İtme tutamakları Aile/yardımcının itmesini 
kolaylaştırmak için 

 
Açıkla: Bazen tekerlekli sandalye kullanıcısının bütün ihtiyaçlarını karşılayacak tekerlekli sandalye 
bulmak imkân dâhilinde değildir. Bu durumda kullanıcı ile görüşün ve en önemli ihtiyaçları 
karşılamaya çalışın. 
 

 

5. Doğru tekerlekli sandalye boyutunun seçimi (25 dakika) 
 
Soru: Tekerlekli sandalyenin doğru boyutta olması neden önemlidir? Cevapları teşvik edin. 
 
En önemli cevaplar: 
o doğru boyut tekerlekli sandalye kullanıcısının tekerlekli sandalyede doğru oturmasını sağlar; 
o doğru boyuttaki bir tekerlekli sandalye ile kullanıcının ağırlığı eşit olarak dağıtılır; 
o tekerlekli sandalye daha rahat olacaktır ve kullanıcısı için sandalyeyi itmek daha kolay 

olacaktır. . 
 
Aktivite 
Gruplar: Her grupta iki üç kişi olmalı 
Talimatlar: Her bir gruba şunları yapmalarını söyleyin: 

o el kitaplarında bulunan çalışma sayfasındaki tekerlekli sandalye kullanıcı 
ölçümlerine bakmalarını söyleyin; 

o her bir kullanıcı için ideal tekerlekli sandalye ölçümü ne olabilir karar 
vermelerini ve sonra; 

o mevcut olan tekerlekli sandalyelerden hangisi en uygun onu seçmelerini. 
Açıkla: 
o Minder yüksekliğini 50 mm olarak kullanabilirler. 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısının sandalyesini ayağıyla ittiğini farz etmeliler. 

İzleme: Grupları izleyin ve gerekirse yardım edin. . 
Süre: 25 dakika müsaade edin 
Geri 
Bildirim: 

Her bir grubun doğru “ideal boyutu” ve mevcut tekerlekli sandalyelerin arasından 
en iyi boyutu seçtiğini kontrol edin. 
Sor: 
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Eğer ikinci tekerlekli sandalye kullanıcısı sandalyesini kendisi ayağıyla itmek 
isterse tekerlekli sandalyenin koltuğundan yere olan ideal yükseklik ne olurdu? 
(Cevap: 310 mm.) 
Sor: Eğer mevcut olan tekerlekli sandalyenin koltuktan yere olan mesafesi daha 
büyük olsaydı ne yapabilirlerdi? 
Cevap: minderin yüksekliğini azalt. 

 
Açıkla: Personel; koltuk derinliğini, koltuk genişliğini ve arkalık yüksekliğini kontrol etmenin yanı 
sıra ayaklık yüksekliği ayarlamalarını da kullanıcıya uyması için kontrol etmelidir. Bazen tekerlekli 
sandalye kullanıcısının özellikle kısa ya da uzun baldırları olabilir. Bunlar ayarlanabilir aralığın 
dışındaysalar bir modifikasyon gerekli olabilir ve mümkündür. Bu bir sonraki bölümde tartışıldı. 
 
Eğitmenler için cevaplar:  
 

1 Vücut ölçümü Ölçü(mm) Vücut ölçülerini ideal tekerlekli sandalye 
boyutuna çevir 

Tekerlekli 
sandalye 
ölçümleri 

A Basen genişliği 380 mm Basen genişliği = koltuk genişliği 380 mm 
B Koltuk 

derinliği 
Sol 400 mm B  koltuk derinliği = 30 – 50 mm’ den 

 daha küçük ise. 
 (eğer uzunluk farklı ise daha 
 kısa olanını kullanın) 

370 mm 
Sağ 400 mm 

C Baldır 
uzunluğu 

Sol 420 mm = koltuk minderinin üstünden* 
ayaklık yüksekliğine kadar 
Ya da 
= koltuk minderinin üstünden* yere 
kadar ayakla itmek için 

370 mm 
(50 mm 
minder) 

Sağ 420 mm 

D Göğüs kafesinin alt 
kısmı 
 

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

- 

E Kürek kemiğinin alt 
kısmı 

380 mm  430 mm 
(50 mm 
minder) 

 
Bu tekerlekli sandalye kullanıcısı için 
ideal tekerlekli sandalye boyutu: 

Koltuk genişliği: 380 mm 

Koltuk derinliği: 370 mm 
Arkalık yüksekliği: 430 mm 

Mevcut olan tekerlekli sandalyelerden 
hangisi ve hangi boyut kullanıcıya en 
uygun olandır? 

 

 
 
 



 

2 Vücut ölçümü Ölçü(mm) Vücut ölçülerini ideal tekerlekli sandalye 
boyutuna çevir 

Tekerlekli 
sandalye 
ölçümleri 

A Basen genişliği 420 mm Basen genişliği = koltuk genişliği 420 mm 
B Koltuk 

derinliği 
Sol 460 mm B  koltuk derinliği = 30 – 50 mm’ den 

 daha küçük ise. 
 (eğer uzunluk farklı ise daha 
 kısa olanını kullanın) 

430 mm 
Sağ 460 mm 

C Baldır 
uzunluğu 

Sol 360 mm = koltuk minderinin üstünden* 
ayaklık yüksekliğine kadar 
Ya da 
= koltuk minderinin üstünden* yere 
kadar ayakla itmek için  

310 mm 
(50 mm 
minder) 

 

Sağ 360 mm 

D Göğüs kafesinin alt 
kısmı 
 

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

310 mm 
(50 mm 
minder)  

E Kürek kemiğinin alt 
kısmı 

- - 

 
Bu tekerlekli sandalye kullanıcısı için 
ideal tekerlekli sandalye boyutu: 

Koltuk genişliği: 420 mm 

Koltuk derinliği: 430 mm 
Arkalık yüksekliği: 310 mm 

Mevcut olan tekerlekli sandalyelerden 
hangisi ve hangi boyut kullanıcıya en 
uygun olandır? 

 

 

 

6. Reçetenin (seçimin) kayıt edilmesi (10 dakika) 
 
Açıkla: Tekerlekli sandalye reçetesinin (seçiminin) yazılması gerekir. Tekerlekli sandalye 
hizmetlerinin reçete (seçim) kararlarının yazılması için bir forma ihtiyaçları vardır. Eğitim paketinde 
kullanılan tekerlekli sandalye reçete (seçim) formu, değişik tekerlekli sandalye hizmetleri tarafından 
uyarlanması gereken bir örnektir. 
 

 

Açıkla: 
o Tekerlekli sandalye reçete (seçim) formu dört bölümdür. 
o İlk bölüm tekerlekli sandalye kullanıcısı hakkında bilgilerdir. . Bu 

bilgi değerlendirme formundan da alınabilir. 
o Planlanmış olan uygunluk tarihinin yazılacağı bir boşluk da 

vardır. 

 

Açıkla: 
o Kayıtların ikinci bölümü seçilmiş olan tekerlekli sandalyenin cinsi 

ve boyutudur. 
o Bir tekerlekli sandalyede seçenekler var ise (örneğin ayarlanabilir 

arkalık ya da değişik cins ayaklıklar) seçilen seçenekler 
yazılmalıdır. 

o Bazı tekerlekli sandalye tedarikçilerinin kendi tekerlekli 
sandalyeleri için ayrıntılı reçete(seçim) formları vardır. Bu form 
da doldurulmalıdır ve genel forma eklenmelidir. 
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Açıkla: 
o Üçüncü bölüm seçilmiş minderi belgeler. 
 
 
 
 

 

Açıkla: 
o Son olarak, konuya dâhil olan herkesin anlaştıklarına dair 

imzalamaları için reçete(seçim) formunda bir boşluk vardır. 
o İmzalayan kişilerin sayısı ilgili hizmete göre değişir. Bununla 

beraber tekerlekli sandalye kullanıcısı ve değerlendirmeyi yapan 
kişinin imzalaması çok önemlidir. 

 
 

Sor: Tekerlekli sandalye reçete(seçim) formunun doldurulması ile ilgili sorusu olan var mı? 
Soruları cevaplayın. 
Cevapla: Tekerlekli sandalye reçete(seçim) formu tekerlekli sandalye kullanıcısına verilecek eğitim 
ya da sandalyeye bakım tavsiyelerini de içerir.  
 
 

 

7. Kilit nokta özeti (3 dakika) 
 

 

Kilit noktaları okuyun 
Soru olup olmadığını öğrenin. 

 

B.6: Finansman ve sipariş 
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Bu bölümün sonunda katılımcılar şunları yapabilecekler: 
 reçete edilmiş tekerlekli sandalyeyi tekerlekli sandalye hizmetlerinin sipariş sistemine 

göre sipariş edebilecekler 
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 Bu bölüm için: 
 Referans Kılavuzu  
 Sipariş formu  (eğitim paketi bunu içermemektedir, sadece yerel olarak varsa 

kullanınız). 
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Bu bölümü katılımcıların çalışacakları şartlara uyarla. 
 Katılımcılara, çalışıyor olacakları hizmette tekerlekli sandalye siparişi verirken 

kullanacakları hizmet adımlarını öğretmek için bu bölümü kullanın. 
 Tekerlekli sandalye siparişi için net bir sistemin olmadığı yerlerde, katılımcılar tekerlekli 

sandalye hizmetleri ile sipariş yöntemi oluşturmak için teşvik edilmektedir. 
 Katılımcılara sipariş vermek için bir uygulama imkânı verin. Bu onların bir sipariş formu 

doldurmalarını içerebilir (eğer yerel olarak bir form varsa) 
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 Kaynakları toplayın ve bölüm planını okuyun. 
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1. Giriş 
2. Finansman 
3. Sipariş 

 

 

2 
3 

10 
 

Toplam bölüm süresi 15 

1.Giriş (2 dakika) 
 
Açıkla: Finansman ve sipariş tekerlekli sandalye hizmet sunumunda dördüncü adımdır. 
 
 

2. Finansman (3 dakika) 
 
Açıkla: 
Tekerlekli sandalye reçete edildiğinde önerilen ürünün ücreti tam olarak tahmin edilebilir. Tekerlekli 
sandalyeyi kimin finanse edeceğini bilmek zorunludur. Finansman; cepten ödemeyle, devlet 
desteği ile sivil toplu örgütü ya da bağış temsilciliğinden ya da sigorta kuruluşundan sağlanabilir. 
Gelişen dünyada tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan pek çok kimsenin bunu alabilecek maddi 
güçleri yoktur. Buna rağmen tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan herkesin maddi alım güçlerine bağlı 
olmaksızın bir sandalye sahibi olmaya hakları vardır. Dolayısıyla maddi yardıma ihtiyacı olan 
kullanıcılar için fonlar oluşturulmalıdır. Pek çok servis için tekerlekli sandalye sipariş edilebilmesi 
için bir finans kaynağı tanımlama zorunlu olacaktır. 
 
Bu sorumluluk klinik veya teknik personelden daha çok idari personele düşmektedir. Eğer bu 
tekerlekli sandalye hizmeti personelinin görevinin bir parçası ise tekerlekli sandalye ücretinin nasıl 
ödeneceğini belirleyen herhangi bir sisteminin tanımlanmasını kapsar. 
 
Katılımcılar kendi programlarındaki farklı finansman imkânlarını yazabilirler. 
 
 



 

3. Sipariş (10dakika) 
 
Tekerlekli sandalye kullanıcısı için en uygun sandalye seçildiğinde ve reçete (seçim) 
hazırlandığında, tekerlekli sandalyenin siparişinin verilmesi gerekmektedir. 
 
Bir tekerlekli sandalye hizmeti tekerlekli sandalyeleri stokta tutuyorsa bu servis müdürü tarafından 
onaylanması amacıyla bir sipariş formunun tamamlanması anlamına gelebilir. Bu durumda 
tekerlekli sandalye, sorumlu personel tarafından kişinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
hazırlanmış olur. 
 
Tekerlekli sandalye hizmetleri stokta tekerlekli sandalye tutmuyorsa bu dışarıdan bir üreticiye 
sipariş ettiği anlamına gelebilir. 
 
Tekerlekli sandalye sipariş sistemleri farklı hizmetlerde değişik sistemlerde olacaktır. 
Yerel tekerlekli sandalye hizmetlerine sipariş verirken hatırlamanız gerekenleri yazınız. 
 
Açıkla: 
Tekerlekli sandalye kullanıcısı için en uygun iyi tekerlekli sandalyenin seçiminden ve reçetenin 
hazırlanmasının ardından tekerlekli sandalye personeli siparişi vermelidir. 
Bir sipariş, her zaman gecikmelere meydan vermeyecek şekilde mümkün olan en çabuk haliyle 
verilmelidir. 
 
 Katılımcıların bu eğitimden sonra dönecekleri tekerlekli sandalye hizmetinin sipariş 
sistemini açıklayınız. 
 
Katılımcılar sipariş sistemlerini Referans Kılavuzlarındaki verilmiş boşluğa yazabilirler. 
 
 



 

Birinci Uygulama: Değerlendirme ve reçete(seçim) 
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 Bu bölümün sonunda katılımcılar şunları yapabilecekler: 

 Grupta temel düzeyde bir tekerlekli sandalye değerlendirme çalışması yardımınızla 
gösterebilecekler 

 Grupta temel düzeyde bir tekerlekli sandalye reçete (seçim) çalışması yardımınızla 
gösterebilecekler 
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  Eğitmen gözlem kontrol listesi: birinci uygulama; 

 Boş, doldurulmamış değerlendirme ve reçete(seçim) formu; 
 Her bir tekerlekli sandalye kullanıcısı için içinde değerlendirme sedyesi olan temiz ve 

sessiz bir alan; 
 Örnek tekerlekli sandalyeler (değerlendirme toplum önünde yapılmadığı takdirde ); 
 Mezuralar ve ayaklar için destek bloklar. 
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Bu bölümü katılımcıların çalışacakları şartlara uyarla. Düşünün: 
 kültürel faktörler – örneğin kadın erkek karışık değerlendirme yapmanın uygun olup 

olmadığı; 
 dil faktörü – kullanıcıların katılımcılarla aynı dili kullanıp kullanmadığı; 
 hizmetlerin, değerlendirme ve reçete etme işlemini yaparken ihtiyacı olabilecek her türlü 

doküman -  örneğin tekerlekli sandalye kullanıcısının tekerlekli sandalyeye erişimi ile 
ilgili ihtiyaçları olabilecek ilave bilgiler( örneğin referans bilgileri). 

 Değerlendirme sırasında doğabilecek ve bölüm ya da eğitim sırasında değinilememiş 
olan problemleri katılımcılar nasıl çözecekler. 
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 Tekerlekli sandalye gönüllülerinin zaman ve seyahat ayrıntılarının teyit edilmesi. 
Kullanıcılar ve aileleri ve onlara yardıma gelenler için ikramlar olmasını sağlamak. 

 Kullanıcılar geldiği zaman onları karşılayacak ve bölüm başlayana kadar nerede 
bekleyeceklerini gösterecek bir kişinin tahsis edilmesi. 

 Her bir çift katılımcı ve gönüllü kullanıcının kullanacağı bir değerlendirme sedyesi ve 
mahremiyeti korumak için bir perde sağlanması. Her bir değerlendirme için kullanılacak 
bütün malzemeleri (değerlendirme ve reçete formu da dahil olmak üzere) 
değerlendirme sedyesinin üstüne koymak.   . 

 Tekerlekli sandalye kullanıcılarına gösterilecek sandalyelerin ve minderlerin iyi ve çalışır 
durumda olduklarından emin olmak. 

 Eğer üç çift katılımcıdan daha fazlası varsa başka bir eğitmenin gözlem ve yardım için 
gelmesini söylemek. 

 Hangi katılımcıların beraber çalışacağına ve hangi tekerlekli sandalye kullanıcısı ile 
ilgileneceğine karar vermek. 
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1. Değerlendirme ve reçete uygulaması: 
o Talimatlar ve düzenleme; 
o Değerlendirme; 
o Reçete(seçim); 
o Geri bildirim. 
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Toplam bölüm süresi 90 
 
 
 
 
 



 

 

1. Değerlendirme ve reçete uygulaması (90 dakika) 
 
Eğitmenler için notlar: Birinci Uygulamada grupların bütün adımları uyguladıklarından emin 
olmak için “Eğitmen gözlem kontrol listesi”ni kullanın ve iyi ve kötü olan uygulamaları, genel 
örnekleri not alın ki bunlar daha sonra geri bildirim bölümünde kontrol listesinde altı çizilecek 
noktalar olacaktır. (kutucuk verilmiştir) 
 
 
Aktivite 
Gruplar: o Katılımcıları gruplara ayırın (bir grupta üç kişiden fazla kişi olmasın) 

o Her gruba bir lider belirleyin. 
o Gruba çalışacakları tekerlekli sandalye kullanıcısının adını söyleyin. 
o Her grubun çalışacağı bir yer belirleyin. 
o Gerekli olan her materyalin değerlendirme sedyesi üzerine bırakıldığını 

açıklayın. 
Talimatlar: Aşağıdakileri açıklayın: 

Bölümün amacı: 
o Bu uygulama bölümünün amacı tekerlekli sandalye kullanıcısı için 

değerlendirme ve reçete işleminin yapılması. 
o Katılımcılar bu gün aynı tekerlekli sandalye kullanıcısı ile çalışacaklar, daha 

sonra kursta seçilmiş tekerlekli sandalyenin uyumunu ve kullanıcı eğitimini 
yapacaklar. 

o Eğer kurs sırasında kullanıcının tekerlekli sandalyesinin ayarlamalarının 
tamamını yapmak imkanı olmazsa tekerlekli sandalye kullanıcısı ile bunun 
tamamlanmasını sağlamak için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bununla 
beraber katılımcıların mümkün olduğu kadar çok işi bitirmek için çaba 
göstermeleri gerekir. 

Lider kişi: 
o Lider olan kişi bütün adımların yapıldığından emin olmak için sorumluluğu olan 

kişidir. 
o Lider kişi kullanıcı, aile/bakıcı ile konuşacak olan esas kişidir. Bu herkesin bir 

anda konuşmasını ve oluşabilecek kafa karışıklığını engelleyecektir. 
Hizmet formları: 
o Her bir grubun takım liderlerine değerlendirme ve reçete formu dağıtın. . 
Eğitimcilerin gözlemi ve desteği: 
o Katılımcılar her an yardım ve açıklama isteyebilirler. 
o Bütün bölüm boyunca eğitmenler her grubu izleyecekler ve olabildiğince çok 

destek ve ihtiyaç olduğu kadar da tavsiye vereceklerdir. 
o Değerlendirmenin ardından katılımcıların bir eğitmenin gelip değerlendirmeyi 

ve değerlendirme formunu kontrol etmesini istemeleri gerekir. 
o Reçete (seçim)  ardından katılımcıların bir eğitmenin gelip reçete(seçim) 

işlemini ve reçete(seçim) formunu kontrol etmesini istemeleri gerekir.  . 
Müsaade edilen zaman: 
o Değerlendirmeyi 40 dakikada ve reçete(seçim) işlemini 20 dakikada bitirmeyi 

amaçlamaları gerekir. 
Katılımcılara sor: Değerlendirme adımları nelerdir? Doğru cevapları onayla. 
Katılımcılara sor: Reçete adımları nelerdir? Doğru cevapları onayla. 
Tekerlekli sandalye kullanıcılarının süreç içerisindeki her adıma dahil edilmeleri 



 

gerektiğini katılımcılara hatırlatın. 
Sor: Sorusu olan var mı? 
Bütün soruları cevaplayın. 
Her bir gruba çalışacakları bölgeyi hazırlamalarını ve çalışacakları tekerlekli 
sandalye kullanıcısına kendilerini tanıtmalarını söyleyin. 

İzleme ve 
destek: 

Grupları yakından izleyin, uygulamaların güvenli bir biçimde yapıldığından emin 
olun ve katılımcıların becerilerini değerlendirin. 
Her bir grupla ilgili gözlemlerinizi kayıt etmek için Eğitimci gözlem kontrol 
listesini kulanın. 
Bütün bölüm boyunca: 
o Katılımcıları zamanlarını iyi kullanmaları için uyarın. 
o Tekerlekli sandalye kullanıcılarının sürece aktif bir şekilde dahil edildiklerinden 

emin olun. 
Bölümün sonunda katılımcılara; tekerlekli sandalye kullanıcılarına 
katılımlarından dolayı teşekkür etmelerini, reçete edilen (seçilen) tekerlekli 
sandalyenin onlar için bir sonraki bölümde denenmek üzere hazırlanacağını 
söylemelerini isteyin. 

Süre: Değerlendirmeyi tamamlamak için 45 dakika, reçete etme (seçim)  için 30 dakika 
ve geri bildirim için de 10 dakika müsaade edin. 
Zaman kullanımını Eğitmen Gözlem kontrol listesini kullanarak takip edin. 

Geri 
Bildirim: 

Uygulama esansında gördüğünüz iyi örnekler ile ilgili yorumlar yapın. 
Katılımcıların kendilerini geliştirebilecekleri alanlara işaret edin, kişilerle ilgili değil 
grupla ilgili konuşun. 
Sor: Soru var mı? 

 

B.7: Ürün (tekerlekli sandalye) hazırlığı 
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Bu bölümün sonunda katılımcılar şunları yapabilecekler: 
 bir tekerlekli sandalyeyi reçete (seçim) ile eşleşecek şekilde ayarlayabilecekler; 
 “tekerlekli sandalye güvenli ve kullanıma hazır kontrol listesi ” ni tekerlekli sandalyenin 

güvenliliğini ve bütün parçaların kullanıma hazır olduğunu anlamak için kullanacaklar. 
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Bu bölüm için: 
 PPT slaytları: B.7 Ürün(tekerlekli sandalye) hazırlığı; 
 Referans Kılavuzu  
 Katılımcı el kitabı 
 DVD: Tekerlekli sandalye güvenli ve kullanıma hazır kontrol listesi gösterimi; 
 birinci uygulamada değerlendirilerek kullanıcı için seçilmiş olan tekerlekli sandalyeler; 
 birinci uygulamada doldurulmuş olan reçete formları; 
 tekerlekli sandalye güvenli ve kullanıma hazır kontrol listesi (her katılımcı için bir 

nüsha); 
 mezuralar ve ayarlamalar için gereken her türlü el aleti (her çift için 1 adet) 
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Bu bölümü katılımcıların çalışacakları şartlara uyarla. Düşünün: 
 Yerel olarak bulunabilen tekerlekli sandalye ayarlamaları için gereken zaman. Eğer bu 

tekerlekli sandalyelerin seçenekleri az miktarda ise zaman da kısa olacaktır, eğer fazla 
ayarlanma seçenekleri varsa daha fazla zaman gerekecektir. 

 Bu yerel olarak mevcut tekerlekli sandalyelerde hazırlıktan önce montaj gereken bir 
durum var ise bölümden önce montaj için gereken zaman verilmelidir. 
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 Kaynakları toplayın, PPT slaytlarına göz gezdirin, DVD i seyredin ve bölüm planını 

okuyun. 
 Yerel olarak bulunabilen bu sandalyelerin ayarları için pratik yapın ki nasıl yapıldıklarını 

öğrenebilesiniz ve ihtiyaç olduğunda katılımcılara gösterebilip onlara yardımcı 
olabilesiniz. 
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1. Giriş 
2. Tekerlekli sandalye hazırlama 
3. Tekerlekli sandalye güvenli ve kullanıma hazır kontrol listesi 
4. Kilit nokta özeti. 

2 
40 
30 
3 

Toplam bölüm süresi 75 
 

1.Giriş (2 dakika) 
 

 

Açıkla: Bu bölümde katılımcılar tekerlekli sandalye kullanıcılarının 
denemeleri için tekerlekli sandalyeyi nasıl hazırlayacaklarını 
öğrenecekler. Bu adım tekerlekli sandalye hizmet sunumunda 
beşinci adımdır. 
Tekerlekli sandalye hazırlığı şunları içerir: 
o Montajı yapılmış tekerlekli sandalyenin kullanıcının reçetesiyle 

eşleşecek şekilde hazırlanması; 
o Tekerlekli sandalyenin güvenli ve kullanıma hazır olduğunun ve 

bütün parçaların doğru olarak çalışıyor olmasının kontrolü . 
 
 

2. Tekerlekli sandalyenin hazırlanması (40 dakika) 
 
Açıkla: Kullanıcılar daha önceki uygulamada kendisi ile çalışılmış olan kullanıcı için reçete edilmiş 
tekerlekli sandalyeyi hazırlayacaklar. Uygulayacakları adımlar şunlardır. 
 

 

Açıkla: 
o Sandalye koltuk genişliğinin ve derinliğinin reçete edilmiş 

sandalyeye uygun olup olmadığını kontrol edin. 
 
 

 

o Minder genişliği ve derinliği koltuğa uyuyor mu kontrol et. 
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Ayarla (imkân olan durumlarda): 
o arkalık yüksekliği; 
o kolçak yüksekliği; 
o arka tekerlek pozisyonu; 
o fren pozisyonu (arka tekerlek pozisyonunu değiştirdikten sonra 

her zaman fren pozisyonunu yeniden ayarla); 
o ayaklık yüksekliği; 
o itme tutamakları yüksekliği; 
o yapılması mümkün olan diğer ayarlamalar. 

 
Aktivite 
Gruplar: Birinci uygulamada beraber çalışan gruplara tekrar beraber çalışmalarını söyleyin. 

Her bir gruba şunları verin: 
o ilgilendikleri kullanıcı için doldurulmuş olan tekerlekli sandalye reçete(seçim) 

formu; 
o mezura; 
o kullanıcı için reçete edilmiş olan tekerlekli sandalye. 
Sandalye ayarlamaları için ihtiyaç olan aletlerin salonda önde bir yerde 
bulunmasını sağlayın. 

Talimatlar: Her bir gruba reçeteye bakmalarını ve tekerlekli sandalyeyi hazırlamalarını 
söyleyin. 
Takip edilecek adımları hatırlatın: 
o sandalye koltuk genişliğini ve derinliğini kontrol edin; 
o minder uyuyor mu kontrol edin; 
o kullanıcı için tekerlekli sandalye ayarlamalarının yapımını kontrol edin. 
İhtiyaçları olan aletlerin salonun ön kısmında olduğunu hatırlatın. 
Açıkla: Kullanıcının ihtiyaçları için sandalyede modifikasyon yapması gereken 
gruplar olursa bu daha sonraki bölümde yapılacaktır. . 

İzleme: Grupları yakından izleyin 
Adımların uygulandığını kontrol edin. 
Her bir grup işini bitirdiğinde kullanıcının reçetesine (seçim) en yakın olacak 
şekilde ayarlamalar yapılmış mı kontrol edin. 

Süre: Ayarlamaların durumuna göre, yapılıp yapılamadığına bakarak 20 dakika ya da 
daha fazla süre müsaade edin. 10 dakika geri bildirim için verin. 

Geri 
Bildirim: 

Sorun: 
o Her bir grup kullanıcının reçetesindeki ihtiyaçları karşılayacak şekilde 

sandalyeleri hazırlayabildi mi? 
o Eğer cevap hayırsa sorun nedir? Gruba bu problemin çözümünün ne 

olabileceğini sorun. Herkesin anlayana kadar açıklama yapın , netleştirin. 
 
 

3. Tekerlekli sandalye güvenli ve kullanıma hazır kontrol listesi (30 dakika) 
 
Açıkla: Ürün(tekerlekli sandalye) hazırlığının ikinci kısmı; tekerlekli sandalyenin güvenli, kullanıma 
hazır ve bütün parçalarının doğru bir şekilde çalışıyor olmasının kontrolüdür. Bürün katılımcılara 
tekerlekli sandalye güvenli ve kullanıma hazır kontrol listesi verin. 
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Açıkla: 
o Bu kontrol listesi hiç bir şeyin unutulmamasını sağlar. 
o Katılımcılar bu listeyi her tekerlekli sandalye hazırladıklarında 

kolay bir referans olarak saklayabilirler. 
o Hizmetler, bu kontrol listesini reçete edilmiş (seçilmiş) her bir 

sandalye için bir form olarak kullanmayı seçebilirler. 

 

 

DVD tanıtımı: Tekerlekli sandalye güvenli ve kullanıma hazır kontrol listesi 
gösterimi. Bu DVD kullanıcının sandalyeyi denemesi için güvenli ve kullanıma hazır 
olup olmadığının nasıl kontrol edileceğini gösterecektir. 
Katılımcılara söyleyin: 
o tekerlekli sandalyede kontrollerin yapılışını yakından izlemelerini; 
o her bir kontrolü yaptıklarında sandalyenin kontrolden geçtiğini düşünüyorlarsa  el 

kitaplarında olan kontrol listesindeki kutucuklara tik atmalıdırlar.  
Show DVD. 
Soru olup olmadığını öğrenin. 

 
Aktivite 
Gruplar: Birinci uygulamadaki aynı gruplar. Her bir grupta hazırlanan sandalyeleri diğer 

gruba verin. 
Talimatlar: Her bir gruptan kendilerine verilmiş tekerlekli sandalyelerin güvenli ve kullanıcı için 

kullanıma hazır durumda olup olmadıklarını kontrol etmelerini isteyin. Hatırlanması 
gereken her noktayı hatırlamaları için ellerindeki kontrol listesini kullanmaları 
gerekecektir. Olabilecek her problem için not alın ve bunları eğitmenlerle tartışın. 

İzle: Grupları izleyin ve ihtiyaç olduğunda yardımcı olun. 
Katılımcılara tanımlanmış bazı problemleri eğer mümkünse bu bölüm içinde tamir 
etmelerini için teşvik edin. Eğer mümkün değilse problemler not alınmalı ve ikinci 
pratikten önce çözülmelidir. 

Time: 15 dakika müsaade edin. 
Geri 
bildirim: 

Her bir gruptan, diğer bütün gruplara tekerlekli sandalyenin güvenli ve kullanıcı 
tarafından kullanıma hazır olduğuna dair geri bildirimde bulunmalarını isteyin (her 
bir gruba 2-3 dakika müsaade edin) 

 
Sor: Bir problem olsaydı ne yaparları? Cevapları teşvik edin. 
 
En önemli cevaplar: 
o problemin tamir/onarımını yaparlardı; 
o sandalyenin tamiri için tekerlekli sandalye tamir atölyesine göndererek; 
o tedarikçi firma ile bağlantıya geçilir ve problemin çözümü için yardım istenir. . 
 
 

4. Kilit nokta özeti (3 dakika) 
 

 

Kilit noktaları okuyun. 
Soru olup olmadığını öğrenin.  
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Kontrol listesi: Tekerlekli sandalye güvenli ve kullanıma hazır mı?  
 
 
Bütün tekerlekli sandalyeler için:  Eğitmenler için notlar 
Keskin kenarlar bulunmamaktadır   

Tekerlekli sandalyenin her yerini gözle ve elle 
kontrol et. Çizilmiş ve zarar görmüş parça 

bulunmamaktadır   

Tekerlekli sandalye düz bir hat 
üzerinde yol almaktadır   

Tekerlekli sandalyeyi kendinizden uzağa doğru itin 
ve ön tekerleklerin “izleme” pozisyonunda 
olduğundan emin olun. 

Ön küçük tekerlekler:   
Serbest dönmektedir   

Tekerlekli sandalyeyi arka tekerleklerin üzerine 
doğru eğin ve ön tekerlekleri döndürün. Tekerlek tutma çatalına dokunmadan 

dönmektedir.   

Cıvatalar sıkılmış durumdadır   Kontrol edin. Sabit durmalı. Gereğinden fazla 
sıkmayın. 

Ön tekerleklerin oturduğu aksam(boru):   

Tekerlekleri tutan çatal serbestçe 
dönmektedir.   

Tekerlekli sandalyeyi arka tekerleklerin üzerine 
doğru eğin. Ön tekerlek çatalını etrafında 
döndürün. 

Arka büyük tekerlekler:   

Serbestçe dönmektedir.   
Tekerlekli sandalyeyi yanlara bir büyük tekerleğe 
doğru eğin. Diğer tekerleği çevirin. Diğer tarafı da 
kontrol edin. 

Aks cıvataları sıkılmış durumdadır.  Kontrol edin. Sabit durmalı. Gereğinden fazla 
sıkmayın. 

Lastikler doğru bir şekilde şişirilmiştir 
(eğer hava basınçlı ise)  

Tekerleklere başparmağınızla basınç uygulayın. 
Lastikler bir miktar içe girmeli ama 5 mm den daha 
fazla değil. 

İtme kasnakları güvenlidir.  Kontrol edin 
Frenler:   

Düzgün bir şekilde çalışmaktadır.   Frenleri çekin. Tekerlekli sandalyenin hareket 
edemediğini kontrol edin. 

Ayaklıklar:    
Ayaklıklar güvenli bir şekilde 
takılmıştır.   Kontrol edin. 

İskelet:   
Çapraz katlanabilir sandalye 
kolaylıkla açılıp kapanabilmektedir.   Katlanma mekanizmasının doğru bir şekilde çalışıp 

çalışmadığını kontrol etmek için sandalyeyi 
katlayın. 
 

Arkalığı yatan – arkalık rahatlıkla 
yatıp kalkabilmektedir.   

Minder:   
Minder kılıfın içinde düzgün bir şekilde 
durmaktadır.    Genellikle minder kılıfı minderin arkasına, altına 

kadar yapılır. 
Minder tekerlekli sandalyenin 
üzerinde düzgün bir şekilde 
durmaktadır.  

  Eğer minder konturlu minder ise kalça kemikleri için 
olan “çukur” koltuğun arka tarafında olmalıdır. 

Minder kılıfının kumaşı gergin ama 
gereğinden fazla gergin değildir.    Minder kılıfı minder üzerindeki konturların üzerinde 

gergin halde sarmış olmamalıdır. 

Minder koltuğun tamamını 
kaplamaktadır.   

Koltuğun hiçbir bölümü minderin altından 
görünmemelidir.  Bu özellikle yekpare koltuklar için 
önemlidir. 

 



 

B.8: Minder yapımı 
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Bu bölümün sonunda katılımcılar şunları yapabilecekler: 
 temel bir basınç rahatlatma minderinin özelliklerini gösterebilecekler. 
 basit bir köpük basınç rahatlatma minderi yapabilecekler. 
 kalça kemikleri altında tehlikeli düzeyde basınç olan kullanıcılar için mindere “kat, 

yükseklik” nasıl eklenir bunu tarif edebilecekler. 
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 PPT slaytları: B.8 Minder yapımı; 
 Referans Kılavuzu  
 Katılımcı El Kitabı 
 DVD: Minder yapımı; 
 örnek basınç rahatlatma minderi, minder kılıfı ve minder katı, yükseltmesi; 
 minder yapımı araç kiti (“Minder yapımı – materyaller ve aletler” bütün detaylar için 

yukarı bkz); 
 minder kılıfı olmaya uygun olan yerel olarak bulunabilen kumaş örnekleri. . 

İÇ
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Bu bölümü katılımcıların çalışacakları şartlara uyarla. Örneğin: 
 tekerlekli sandalye kullanıcısı için uygun bir minder yapmak; 
 verilen minderin ölçülerini ve dizaynını, mevcut olan malzemelerin durumuna göre veya 

toplumdaki kişilerin ortalama bedenlerine göre uyarlayın; 
 yerel olarak bulunabilen minderler ve alternatif materyallerin bir listesini hazırlayın – 

katılımcılardan kendi bulundukları bölgelerden örnek getirmeleri istenebilir. 
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 Kaynakları toplayın, PPT slaytlarına göz gezdirin, DVD i seyredin ve bölüm planını 
okuyun. 

 Her üç kişilik gruplar için bir çalışma masası ayarlayın, köpük örneklerin dayanıklılığının 
denenmesi için ihtiyaç duyulabilecek aletler ve materyaller; minder tabanını kesme ve 
yapıştırma. 
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1. Giriş. 
2. Minder özellikleri ve ölçüleri. 
3. Minder tabanı nasıl yapılır – gösterim 
4. Minder tabanı nasıl yapılır – uygulama. 
5. Minder bakımı. 
6. Basınç rahatlatma minderi ile ilgili sıklıkla sorulan sorular. 
7. Kilit nokta özeti. 

5 
20 
20 
60 
5 
5 
5 

Toplam bölüm süresi 120 
 
 

1. Giriş (5 dakika) 
 

 

Açıkla: 
o Bu bölümde katılımcılar temel bir köpük basınç rahatlatma 

minderinin nasıl yapılacağını öğrenecekler. Eğer doğru bir 
şekilde ve uygun yapılırsa bu minder tekerlekli sandalye 
kullanıcıları için basınç rahatlatmaya yardımcı olabilir. 

o Her minderin her kullanıcı için uygun olmayacağını hatırlamak 
önemlidir. 

o Bir basınç rahatlatma minderi sağlarken, uygunluk sırasında 
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kullanıcının kalça kemikleri altındaki basıncı her zaman kontrol 
edin. Kalça kemiği çukurunun genişliği, derinliği ve yüksekliğinin 
doğru olması için bazı ayarlamalar gerekebilir. 

 
Sor: Aranızda daha önce basınç rahatlatma minderi yapan ya da tedarik eden oldu mu? 
Cevapları teşvik edin ve cevapları onaylayın. 
 
 

2. Minder özellikleri ve ölçüleri (20 dakika) 
 
Örnek basınç rahatlatma minderi tabanını elden ele dolaştırın. Üst katmanı ve kılıfı yakınınızda 
bulundurun. Slaytta gösterilen her bir minder özelliği için katılımcılara sorun: Bu minderde bu 
özelliğin amacı nedir? Katılımcılara bunun, eğitim programının başlangıcında “Minderler” 
bölümünde olduğunu hatırlatın. Cevapları teşvik edin. 
Slaytta gösterilen her bir özelliği örnek minderde işaret edin.   
 
Özellik Eğitmen notları: Bu özellik ne yapar? 

 

o Mindere şeklini verir. 

 

Kalça kemiği çukuru 
o Kalça kemikleri ve kuyruk sokumu (kuyruk kemiği) altındaki 

basıncı rahatlatır. 
o Minderin arka tarafında pelvisin dik durmasını sağlar. 
 
Açıkla: 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısının kalça kemiği çukurun üzerine 

oturmalıdır, yastığın sınırına ya da üstüne değil. 
o Uygunluk sırasında kalça kemiği çukurunun doğru yerde 

olduğunu her zaman kontrol edin. Elinizi kullanıcının altına 
yerleştirin ve kalça kemiklerinin nerede olduğunu hissedin. Bu 
eğitim programında size öğretilen basınç testini kullanarak 
basıncı kontrol edin. 

 

 

o Eğer minder askı şeklindeki bir sandalye koltuğunda 
kullanılacaksa, eğimli bir kesim yapılır. 

o Bu minderin askı şeklinde olan tekerlekli sandalye koltuğunun 
şeklini almasın kolaylaştırır ve minderin üzeri düz kalır. 

o Bu “eğimli” kesim minder sadece askı şeklinde sandalye 
koltuğunda kullanılacaksa yapılır. 

o Yekpare koltuklar için minderin tabanı düzdür. 
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o Minderin üst kısmı konfor sağlar. 
o Üst katman örneğini elden ele dolaştırın. 
 
 

 

o Bazen daha çok basınç azaltmaya ihtiyaç olur. 
o Bu durumlarda personel taban için kullanılan köpüğün aynından 

bir “kat” yükseltme yapabilir. 
o Bu kat, yükseltme minder taban katmanının üstüne ve köpük 

konfor katmanının altına yerleştirilir. Bu kalça kemiği çukurundaki 
basınç rahatlatmayı artıracaktır. 

o Bir kat eklediğinizde her zaman fiziksel kontrolü, kalça kemiği 
basınç testini kullanarak yapın. 

o Minder kat örneğini elden ele dolaştırın.  
 
Açıklayın: En son özellik minder kılıfıdır. Minderi korumak için kılıf zorunludur. 
Sor: Ne tür bir kumaş minder kılıfı olarak kullanılabilir? Cevapları teşvik edin ve tahtaya: 
söylenen kumaşları “iyi” ve “idare eder” olarak yazın. Hangi kumaşın iyi olacağını hangilerinin eğer 
alternatif yoksa kullanılabileceğini açıklayın. 
 
Muhtemel cevaplar: 
o ince naylon/şemsiye kumaşı (iyi); 
o esnek kumaş/likra (iyi); 
o “Tişört kumaşı/örgü keten (idare eder); 
o suni kauçuk/dalgıç kıyafeti kumaşı (idare 

eder); 
o tafta (idare eder); 

o ince naylon/şemsiye kumaşı (iyi); 
o esnek kumaş/likra (iyi); 
o “Tişört kumaşı/örgü keten (idare eder); 
o suni kauçuk/dalgıç kıyafeti kumaşı (idare 

eder); 
o tafta (idare eder); 

 

 

Açıkla: 
o Basınç rahatlatma minderi için iyi bir kumaş genellikle ya suya 

dayanıklı ya da esnek kumaştır. 
o Suya dayanıklı kumaş çok ince (paraşüt ya da şemsiye kumaşı 

gibi) olmalıdır böylece katlanmalar ciltte iz bırakmayacaktır. 
o Eğer esnek ve suya dayanıklı olmayan bir kumaş kullanılıyorsa 

ince bir parça plastik (plastik torba) köpüğün üstüne ve minder 
kılıfının altına kaplanarak minder kılıfının korunması sağlanabilir. 

o Kılıf arka tarafta daha gevşek olmalıdır ki kalça kemikleri 
boyunca bir tambur etkisi yaratmasın. 

Örnek minder kılıfını elden ele gezdirin. 
 

 

Açıkla: 
o Doğru bir şekilde işlev görebilmesi için kalça kemiği çukurunun 

doğru genişlikte, derinlikte ve yükseklikte olması gerekir. Kalça 
kemiği çukurunun boyutunun doğru hesaplanması için 
kullanıcılar aşağıdaki kuralları uygulayabilirler. 
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Her bir kalça kemiği çukuru ölçüsünü slaytlarda gösterildiği şekilde 
açıklayın. 

 
Küçük grup aktivitesi 
Gruplar: Her bir grupta iki kişi olmalı 
Talimatlar: Her bir gruba söyleyin: 

o el kitaplarının çalışma sayfasının başında bulunan tabloyu doldurmalarını 
söyleyin. 

Değişik koltuk genişlikleri olan üç farklı kullanıcı için farklı kalça kemiği çukuru 
genişliği, derinliği ve yüksekliği hesaplamaları gerektiğini açıkla. 

İzleme: Grupları izle ve ihtiyaç olduğunda yardım et. Onlar çalışırken aşağıdaki tabloyu 
tahtaya üzerinde cevaplar olmadan çiz. 

 Genişlik Derinlik Yükseklik 

Erişkin t. sandalye kullanıcısı – 360 mm koltuk genişliği 180 mm 180 mm 35 mm 
Erişkin t. sandalye kullanıcısı – 460 mm koltuk genişliği 200 mm 200 mm 35 mm 
Çocuk t. Sandalye kullanıcısı– 280 mm koltuk genişliği 140 mm 140 mm 20–25 mm 
Süre: 5 dakika 
Geri 
bildirim: 

Tabloyu tahtaya çiz 

 Sor: Her bir tekerlekli sandalye kullanıcısı için kalça kemiği çukuru genişlik, derinlik 
ve yüksekliği nedir? Doğru cevapları tahtadaki tabloya yaz.  
Sor: Katılımcılar boyutların tekerlekli sandalye kullanıcısı için doğru olıp olmadığını 
nasıl söyleyebilirler? 

Cevap: Uygunluk sırasında kalça kemiği çukurunun uyumunu her zaman kontrol 
et. Ellerini kullanıcının kalça kemiklerinin altına yerleştir ve kemiklerin nerede 
olduğunu hisset. Bu programda öğretilmiş olan basınç testini kullanarak basıncı 
kontrol et. Kalça kemiklerinin minder sınırına ya da üstüne değil kalça kemik 
çukuruna oturduğuna emin olun.  

 

3. Minder tabanı yapımı – gösterim(20dakika) 
 

 

DVD tanıtımı: Minder yapımı. Bu temel bir basınç rahatlatma minderi yapımının 
kısa bir gösterimidir.  
DVD’i göster 
Soru olup olmadığını öğren. 

Sert köpük ve yumuşak köpük örneklerini elden ele dolaştırın. Katılımcılara köpüğü sert bir 
yüzeye koymalarını (örneğin çalışma masasına) ve her iki örneğe yumruklarını ve parmaklarının 
eklem boğumlarını bastırmalarını ve farkı hissetmelerini söyleyin. 
Açıkla : 
o Hem taban hem de üst katmanın ikisi de minder kılıfının içerisindedir. 
o Bu iki katmanın birbirine yapıştırılması gerekmez. . 
o Eğer üst katman kirlenirse ya da yıpranırsa, yıkanabilir kurutulabilir, ya da yenisi ile 

değiştirilebilir. 
o Pelvik çukuru yükseltmek için kılıfın içerisine nasıl bir kat eklenebileceğini gösterin. 
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4. Minder tabanı yapımı – uygulama (60 dakika) 
 
Açıkla: Katılımcılar şimdi minder tabanının kesiminin uygulamasını yapacaklar.. 
Aktivite 
Gruplar: Her grupta iki, üç kişi olmalı. 
Talimatlar: Her bir gruba söyleyin: 

o minder tabanını kesmek için beraber çalışmalarını; 
o her bir adımı hatırlamak için el kitaplarındaki çalışma sayfasını kullanmalarını 

söyleyin. 
Güvenlik noktalarının altını çiz: 
o katılımcılara köpük kesmek için kullanılan aletlerin çok keskin olduklarını ve 

kullanırken dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatın. 
İzleme: Grupları izle ve ihtiyaç olduğunda yardım et. 
Süre: 50 dakika müsaade et ve 10 dakika geri bildirim için zaman ver. 
Geri 
bildirim: 

Gruplara sor: 
o Köpüğü kesmek ya da yapıştırmak için keşfettiğiniz kullanışlı teknikler nelerdir? 
o İki taraftan bir parça keserseniz ne olur? (Cevap:Her iki kesilen taraf 

birleşmeyebilir ve yüzeyde bir kademe oluşabilir.) 
 

5. Minder bakımı (5 dakika) 
 

 

Açıkla: Tekerlekli sandalye kullanıcıları minderlerine nasıl 
bakacaklarını bilmeleri gerekir. Bu durum aşağıdakileri içerir. 
o Minderi temiz tutun; minder ılık ve hafif sabunlu su ile yıkanabilir. 

Yerine takılmadan önce güneş ışığından uzak bir şekilde 
kurutulmalıdır. 

o Üst katmanı kontrol edin; üst katman üzerine basıldıktan sonra 
tekrar eski haline gelmelidir. Eğer basıldıktan sonra 
düzelmiyorsa ve sert ve düz bir hale gelmişse yenilenmesi 
gerekir. 

o Taban katmanını kontrol edin; tabanın halen şeklini muhafaza 
ettiğini ve yıpranıp aşınmadığını kontrol edin. Eğer aşınmış ise 
yenilenmesi gerekebilir. 

o Üst katmanın alt katmandan önce iki ya da üç kere değiştirilmeye 
ihtiyacı olabilir. 

 
 

6. Köpük basınç rahatlatma minderi ile ilgili sıkça sorulan sorular (5 dakika) 
 
Sor: Bu minderle ilgili soru var mı? Soruları cevaplayın. 
 
Muhtemel sorular Cevapları 

Minder kılıfı için 
kullanacağınız mindere 
nasıl karar 
veriyorsunuz? 

o Mümkünse esnek bir kumaş seçin. Eğer varsa suya dayanıklı kumaş 
çok iyidir. Eğer kumaş su geçirmez ise kalın olmamasına dikkat 
ediniz çünkü kalın kumaş katlanabilir ve bu ciltte izlere yol açabilir bu 
da basınç yaralarına sebep olabilir. 

o Seçim elde mevcut olan kumaşlara bağlıdır. Bazen seçenekler 
sınırlıdır. 

WunderlichEW
Text Box
 



 

o Eğer değişik seçenekler var ve siz emin değilseniz tekerlekli 
sandalye kullanıcılarına değişik seçenekleri denemelerini söyleyiniz. 

o Tekerlekli sandalye personeli değişik seçeneklerin denenmesi ile 
deneyimlerini geliştireceklerdir. 

Bu minder herkeste işe 
yarar mı? 

o Hayır; bu minder her kullanıcı içim işe yaramayacaktır. 
o Anka bu minderin bir avantajı vardır ki, kolayca adapte edilebilir. 

Bu minder sıcak mıdır ve 
terlemeye sebep olur 
mu? 

o Köpük minderler sıcaklık yaratabilir ve terlemeye sebep olabilirler. 
Bununla beraber minder başka şekillerde iyidir ve işe yarar 
dolayısıyla sıcaklık bir ödün vermedir. 

Bütün tekerlekli 
sandalye kullanıcılarının 
basınç rahatlatma 
minderine ihtiyacı var 
mıdır? 

o Hayır; bütün kullanıcıların basınç rahatlatma minderine ihtiyacı 
yoktur. 

o Bu eğitim programında öğretilmiş olan risk faktörleri göz önünde 
tutularak bir kullanıcının basınç yarası geliştirme riski var mı yok mu 
karar verilir. 

o Bu mindere basınç rahatlatma için ihtiyaç duyulmuyor olabilir ancak 
basınç yarası riski olmayan kullanıcılar bile rahatlığı artırmak ve 
duruş için kullanabilirler. 

 
Peki, minder önü arkaya 
doğru ya da tersyüz 
olarak kullanılırsa ne 
olur? 

o Minder doğru bir şekilde işe yaramayacaktır ve hatta basınç yarası 
oluşmasına bile sebep olabilir. 

o Her zaman tekerlekli sandalye kullanıcısının ve aile üyelerinin  (ilgili 
olan) minderi nasıl kullanacakları ve bakımını nasıl yapacakları 
konusunu anladıklarından emin olun. 

o Eğer gerekli ise minderin üzerine “ön” “arka” “yukarı” “aşağı” işaretleri 
ekleyin. 

Minder çocuklarda işe 
yarar mı? 

o Evet bu minder doğru bir şekilde oturabilen ve basınç yarası riski 
olan çocuklar için işe yarar. 

o Tekerlekli sandalye kullanan pek çok çocuğun sadece bu yastıkla 
sağlanamayacak ekstra duruş desteğine ihtiyaçları vardır. 

 
 

7. Kilit nokta özeti (5 dakika) 

 

 

Kilit noktaları okuyun. 
Soru olup olmadığını öğrenin. 

 

WunderlichEW
Text Box
 



 

B.9: Uygunluk 
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Bu bölümün sonunda katılımcılar şunları yapabilecekler: 
 uygunluk adımlarını doğru sırasıyla listeleyebilecekler; 
 bireysel bir tekerlekli sandalye kullanıcısı için bir tekerlekli sandalyenin boyutunun 

kontrolünü ve genel ayarlarını gösterimini yapabilecekler. 

K
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 Bu bölüm için: 
 PPT slaytları: B.9 Uygunluk; 
 Referans Kılavuzu  
 DVD: Uygunluk gösterimi; 
 her üç kişilik gruplar için bir tekerlekli sandalye; 
 tekerlekli sandalye uygunluk kontrol listesi (her bir katılımcı için bir adet). 

İÇ
E

R
İK

 

 Bu bölümü katılımcıların çalışacakları şartlara uyarla. Aşağıdakiler hakkında düşünün: 
 Uygunluk nerede yapılacak. Eğer katılımcılar uygunluğu toplum önünde 

gerçekleştireceklerse, eğitmenler uygunluk ziyareti ve diğer hususlarla ilgili alınması 
gereken araçlar hakkında tavsiye ekleyebilirler. 

H
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R
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 Kaynakları toplayın, PPT slaytlarına göz gezdirin, DVD i seyredin ve bölüm planını 
okuyun. 

 

TA
S
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1. Giriş. 
2. Uygunlukta iyi uygulama. 
3. Uygunluk pratiği. 
4. Kilit nokta özeti. 

2 
30 
25 
3 

Toplam bölüm süresi 60 

 
 
 

  



 

1. Giriş (2 dakika) 
 

 

Açıkla: 
o Uygunluk tekerlekli sandalye hizmet sunumunda sekiz adımın 

altıncısıdır. Bu bölümde katılımcılar uygunluk uygulaması 
sırasında ne yapacaklarını öğrenecekler. 

 

 
 

2. Uygunlukta iyi uygulama (30 dakika) 
 

 

Açıkla: Uygunluk sırasında tekerlekli sandalye kullanıcısı ve 
personel beraber şunları kontrol edecekler; 
o tekerlekli sandalye doğru boyuttadır ve ayarları doğru yapılmıştır; 
o tekerlekli sandalye ve minder, kullanıcıyı dik oturmasında 

desteklemektedir; 
o eğer bir basınç rahatlatma minderi reçete edilmişse (seçilmişse) 

minder basıncı rahatlatmaktadır. 

 

Açıkla: Uygunlukta iyi uygulama şu anlama gelir: 

o boyut ve ayarlamaların kontrolü; 
o duruşun kontrolü; 
o basıncın kontrolü; 
o tekerlekli sandalye kullanıcısı hareket halinde iken uyum 

kontrolü. . 
 

 
Tekerlekli sandalye hazırsa kontrol edin 
 
Açıkla: 
 Tekerlekli sandalyenin güvenli ve kullanım için hazır ve bütün parçalarının çalışır halde 

olduğunun kontrolü yapılmış mı kontrol edin. 
 

Boyut ve ayarlamaları kontrol et 
Açıklama: 
o Tekerlekli sandalyenin uyması gerekliliği ile ilgili bir miktar olsun konuştuk. Uygunluk sırasında 

fiziksel olarak uygunluğu doğrulamak gerekmektedir. Nasıl yapılacağını şöyledir. 
 

 

Açıkla: 
Koltuk genişliğinin kontrolü: 
o Parmaklarınızı tekerlekli sandalye kullanıcısının uylukları ile 

tekerlekli sandalyenin kenarları arasına doğru uzatın. 
Parmaklarınızın rahatlıkla sıkışmadan geçebilmesi 
gerekmektedir. 
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Koltuk derinliğinin kontrolü: 
o Kullanıcının dik oturduğunu kontrol edin. 
o Elinizi minderle dizin arkasında kaydırın. İki parmağınızın 

gireceği kadar bir boşluk olmalı (30 mm). Uzun bacaklı 
kullanıcılar için daha büyük bir boşluk olabilir. 60 mm ye kadar 
kabul edilebilir. 

o Elinizi baldırın arka tarafından aşağı doğru kaydırın ve mindere 
dokunmadığınızdan emin olun. 

o Her iki tarafı kontrol edin. 

 

Ayaklık yüksekliğinin kontrolü: 
o elinizi uyluk ile minder arasında kaydırın, uyluk boyunca eşit 

basınç olması gerekir ve boşluk olmamalıdır. 
o ayaklık üzerindeki ayağa bakın. Ayak önde ve arkada boşluk 

olamadan desteklenmiş olmalıdır. 
 

 

Arkalık yüksekliğinin kontrolü: 
o tekerlekli sandalye kullanıcısına arkalığın rahat olup olmadığını 

sorun; 
o vücut kalça üzerinde dengede mi gözlemleyin; 
o tekerlekli sandalye kullanıcısı sandalyeyi arkalığın engeli 

olmadan itebiliyor mu? 
 

 

Arka tekerleklerin, sandalyeyi elle itebilmek için kontrolü: 
o tekerlekli sandalye kullanıcısına itme kasnaklarını tekerleğin 

üzerinden tutmalarını isteyin, dirsek 90 derecelik bir açıyla 
bükülüyor olmalıdır; 

o aynı zamanda denge pozisyonunu da kontrol edin (etkin hareket 
için öne, güvenlik için arkaya). 
 

 
 
 
 
 

Arkalık yüksekliğinin sandalyeyi ayakla itebilmek için kontrolü: 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısına pelvisinin arkası arkalığa 

yaslanmış, ayak yerde düz itecek şekilde oturmasını isteyin. 
Ayak yere düz bir şekilde değiyor mu kontrol edin. 

o Eğer koltuk çok yüksekse personel şunları deneyebilir: 
o minderin yüksekliğini azaltmak; 
o orijinal koltuktan daha alçak yekpare bir koltuğun takılması 

(bunu yapmak için teknik destek ya da tavsiye alın). 
Tek ayağı ile iterken ve öbür ayağını ayaklığa koyan bir kullanıcı 
için: 
o ayaklığın üzerindeki ayak tarafında kalan kalça kemiğinin 

altındaki basıncın 3. seviye olmadığını kontrol edin. 
 

Duruşu kontrol edin 
Açıkla: Boyut ve ayarlamaların kontrolünden sonra personel kullanıcının duruşunu kontrol 
etmelidir, bu duruş kullanıcı için olabildiği en üst düzeyde dik duruş olmalıdır. 
 

WunderlichEW
Text Box
 

WunderlichEW
Text Box
 

WunderlichEW
Text Box
 

WunderlichEW
Text Box
 

WunderlichEW
Text Box
 



 

 

Sor: Bir kişinin dik oturup oturmadığını kontrol için bakılması 
gereken şeyler nelerdir? Cevapları teşvik edin. 

 
En önemli cevaplar: 
o pelvis dik ve dengede; 
o onuzlar dengeli,kollar hareket serbestisine 

sahip; 
o gövde dik; 
o sırt üç doğal kavisi takip ediyor; 
o baş dik ve vücut üzerinde dengede; 
o uyluklar 90 dereceye yakın bükülmüş; 

o bacaklar hafif aralık (abdükte); 
o dizler ve ayak bilekleri 90 dereceye yakın 

bükülmüş; 
o topuklar tam olarak dizin arkasında ya da 

hafif önünde veya arkasında; 
o ayak yere düz bir şekilde değer şekilde. 

 

 

Açıkla: Herkesin tamamıyla aynı şekilde oturamayacağını 
unutmayın.  Örneğin; bazı kullanıcılar ayaklarını geriye doğru 
çekerek oturmayı severler, dizler 90 dereceden daha fazla bükülür.  

 

Basıncı kontrol edin 
 

 

Açıklayın: 
o Basınç yarası geliştirme riski taşıyan her kullanıcı için kalça 

kemiğinin altındaki basıncın güvenli bir düzeyde olup olmadığını 
kontrol edin. 

 

Tekerlekli sandalye kullanıcısı hareket halinde iken uygunluğu kontrol edin. 
 

 

Açıkla: 
Uygunluğun en son aşaması tekerlekli sandalye kullanıcısının 
hareket halinde iken yapılan kontroldür.  
Bakılması gereken şeyler: 
o arkalık kullanıcının sandalyeyi itmesi için omuzlara hareket 

serbestisi sağlıyor mu? 
o arkalık kullanıcıya yeterli destek sağlıyor mu? 
o kullanıcının ayakları ayaklık üzerinde duruyor mu? 
o arka tekerlek pozisyonu kullanıcı için doğru pozisyon mu? 
Açıkla: Eğer tekerlekli sandalye kullanıcısı sandalyesini kendi 
kendine itemiyorsa aile üyesi/bakısına itmesini söyleyin.  
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DVD tanıtımı: Şimdi bütün uygunluk dizisini seyredeceğiz. Buna dahil olanlar; 
uygunluk kontrolü, duruş kontrolü ve tekerlekli sandalye hareket halinde ilen yapılan 
kontrol.  
Tekerlekli sandalye uygunluk kontrol listesini dağıtın. Açıklayın: Katılımcılar bu 
kontrol listesini saklayabilirler ve bu liste uygunluk adımlarını hatırlamalarına 
yardımcı olacaktır.  
Katılımcılara DVD’i seyretmelerini söyleyin ve her bir uygunluk kontrolünün 
ellerindeki kontrol listesindeki gibi yapılıp yapılmadığına bakmalarını isteyin.   
DVD’i göster. 
Soru olup olmadığını öğrenin 

 
Yapılması gereken daha başka şeyler var mı kontrol edin. 
 
 
 

3. Uygunluk pratiği (uygulaması) (25 dakika) 
 
Aktivite 
Gruplar: Her grupta iki, üç kişi olmalıdır. Her bir gruba bir tekerlekli sandalye ve bir tekerlekli 

sandalye uygunluk kontrol listesi verin. 
Talimatlar: o Her gruba bir kişiyi tekerlekli sandalye kullanıcısı olarak görevlendirmelerini 

söyleyin. Gruptaki diğer kişiler kullanıcı ile uygunluk kontrolü yapmak üzere 
çalışacaklar. 

o Katılımcılara tekerlekli sandalyeyi dururken ve hareket halindeyken kontrol 
etmeleri gerektiğini hatırlatın. 

İzleme: Grupları izleyin ve gerekirse yardımcı olun. 
Süre: Geri bildirim için 10 dakika müsaade edin. 
Geri 
Bildirim: 

Her bir gruptan diğer gruplara kısaca rapor vermelerini isteyin: 
o tekerlekli sandalyenin kullanıcısına uyup uymadığını; 
o eğer sandalye uymadıysa, hangi parçanın uymadığını; 
o sandalyenin uyması için ayarlamalar yapmak mümkün mü ya da tekerlekli 

sandalye değiştirilmeli mi? 
 
Açıklama: Eğer bir tekerlekli sandalye ayarlamalardan sonra da uymuyorsa modifiye etmek için 
basit çözümler olabilir. 
Bu sonraki bölümde açıklanacaktır. 
 

 

4. Kilit nokta özeti (3 dakika) 
 

 

Kilit noktaları okuyun. 
Soru olup olmadığını öğrenin. 
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B.10: Problem çözme 
 

O
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  Bu bölümün sonunda katılımcılar şunları yapabilecekler 
 sıklıkla görülen tekerlekli sandalye uygunluk ve ayarlama problemlerini sayabilecekler. 
 sıklıkla görülen tekerlekli sandalye uygunluk ve ayarlama problemlerine basit çözümler 

bulabilecekler. 
 

R
E

S
O

U
R

C
E

S
 Bu bölüm için: 

 PPT slaytları: B.10 Problem çözme; 
 Referans Kılavuzu  
 DVD: Problem çözme uyum ve ayarlama (bölüm 1 ve 2); 
 bir tekerlekli sandalye; 
 gösterim için iki köpük tampon (yaklaşık olarak 100 mm x 100 mm x 50 mm); 
 bilek/bacak emniyet bantları (eğer var ise). 

C
O
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X
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Bu bölümü katılımcıların çalışacakları şartlara uyarla. Düşünün: 
 yerel olarak bulunabilen sandalyeler ve bu sandalyelere uygulanabilen belirli çözümler; 
 katılımcıların çalıştıkları yerdeki materyaller ve tesisat. 

TO
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R
E

P
A

R
E 

 Kaynakları toplayın, PPT slaytlarına göz gezdirin, DVD i seyredin ve bölüm planını 
okuyun. 

 Bu bölümde tanımlanan yerel örneklerle ilgili fotoğraflar ve slaytlar hazırla. 

O
U

TL
IN

E
 

1. Giriş 
2. Koltuk derinliği çok kısa veya çok uzun. 
3. Ayaklık yüksekliği çok alçak veya çok yüksek. 
4. Bacaklar içe ya da dışa dönmeye eğilimli. 
5. Ayaklar ayaklıktan kaymaya eğilimli. 
6. Tekerlekli sandalye çok geniş. 
7. Kilit nokta özeti. 

3 
10 
5 

10 
10 
5 
2 

Toplam bölüm süresi 45 

 



 

  

1. Giriş (3 dakika) 
 
Açıkla: Personel bazen mevcut tekerlekli sandalyenin kullanıcıya uygunluğunda bir problem 
bulacaktır. Bu problemler şu sebeplerden dolayı olabilir: 
o tekerlekli sandalyelerde bulunması mümkün olan boyut aralığı sınırlıdır; 
o tekerlekli sandalye kullanıcısının dik ve rahat oturabilmesi için ekstra desteğe ihtiyacı vardır. 
 

 

o Bu bölümde, tekerlekli sandalye boyut aralığının limitli 
olmasından kaynaklanan ve sıklıkla karşılaşılan sorunlara 
bulunabilecek basit çözümlere bakacağız. 

o Modifikasyonlar yapmak ve ekstra duruş desteği sağlamak daha 
detaylı bir şekilde orta düzey eğitim programının dâhilindedir. . 

 

 
Bu bölümde tartışacağımız bütün çözümler tekerlekli sandalye kullanıcısına en yakın boyuttaki 
tekerlekli sandalyenin seçilmiş olduğunu farz eder. 
 
Sor: Personelin görmüş olduğu sıklıkla karşılaşılan problemlerden bazıları nelerdir ya da neler 
olabilir? 
 
En önemli cevaplar: 
o koltuk derinliği çok uzun ya da çok kısa; 
o ayaklık yüksekliği yeteri kadar yükseğe 

çıkamıyor ya da yeteri kadar alçağa 
inemiyor; 

o bacaklar içe ya da dışa yuvarlanma 
eğiliminde; 

o ayaklar ayaklıktan kayma eğiliminde; 
o tekerlekli sandalye çok geniş. 

 
Açıkla: Bu bölümde olması muhtemel beş probleme bakacağız. 
 
 

2. Koltuk derinliği fazla kısa ya da fazla uzun (10 dakika) 

Problem: Koltuk derinliği çok kısa 
 
 

 

Aşağıda sayılmış olan muhtemel çözümleri anlatın. 
Göstermek için bir tekerlekli sandalye kullan. 
o Koltuk derinliğini, koltuk rayını (tırabzanını) uzatarak ve kaplamayı 

(döşemeyi) değiştirmek suretiyle uzatın: 
o Eğer tekerlekli sandalye katlanabilen bir tekerlekli sandalye ise 

rayların “ayrılmış” olup olmadığını kontrol edin. Bu şu anlama 
gelir ki, koltuk rayları sandalyenin iskeletinin bir parçası 
olmayabilir de. 

o Bu durumda uzatma işlemi koltuk raylarına yapılabilir ve yeni bir 
döşeme yapılır. 

o Koltuk derinliğini, kaplamayı (döşemeyi) değiştirmek suretiyle 
uzatın: 
o Eğer tekerlekli sandalye sert iskeletli ve döşemesi olan bir 
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sandalye ise, koltuk raylarının koltuk ötesine uzanıp 
uzanmadığını kontrol edin. 

o Bu durumda koltuk döşemesini değiştirerek mevcut olan 
raylarla desteklenecek şekilde doğru uzunlukta yapılabilir. 

o Koltuk derinliğini sert bir tahta ve minder ekleyerek uzatın: 
o Yekpare bir koltuk kırılmayacak veya eğilmeyecek şekilde 

tahtadan, plastikten veya sert herhangi bir materyalden 
yapılabilir. 

o Koltuk, koltuk raylarının üstüne sabitlenebilir. . 
o Yeni koltuğun genişliğinde ve derinliğinde bir minder ekleyin. 

 

Açıkla: Bir tekerlekli sandalye koltuğunu değiştirirken şunları 
hatırlayın. 
o Yeni koltuğun kullanıcının ağırlığını taşıyacak kadar sağlam 

olduğundan emin olun. 
o Eğer koltuk sert (kompakt) ise: 

o koltuğun esnemediğini ve bükülmediğini veya mevcut tekerlekli 
sandalye koltuğunun dışına doğru uzanmadığını kontrol edin; 

o kullanıcı için, sert (kompakt ) koltuğun minder ile beraber 
tedarik edildiğinden her zaman emin olun; 

o uygunluk sırasında arkalığın ve ayaklıkların doğru yükseklikte 
olduğunu kontrol edin, yekpare koltuk ve minder kullanıcıyı 
tekerlekli sandalyede yükseltecektir. 

Problem: Koltuk derinliği çok uzun 
 
Açıkla: Eğer mevcut olan tekerlekli sandalyelerden koltuk derinliği en kısa olan sandalyenin 
koltuğu kullanıcı için fazla uzun geliyorsa, bu onun dik oturmasını imkânsız hale getirecektir. Koltuk 
derinliği kısaltılmalıdır.  
 

 

Aşağıda sayılmış olan muhtemel çözümleri anlatın. 
Göstermek için bir tekerlekli sandalye kullan. 
o Mevcut koltukta gerekli olan derinliği işaretleyin ve kısaltmayı 

yapın. 
o Eğer koltuğun döşemesi varsa döşemeyi çıkartın, kısaltın (bunu 

yaparken sanayi tipi bir makine kullanın) ve yerine takın. 
o Eğer koltuk sert (kompakt) ise koltuğu çıkartın, kısaltın ve yerine 

takın. 
o Minderi yeni koltuk derinliğine denk gelecek şekilde kısaltın. 

 

 

Açıkla: Koltuk derinliğini kısaltırken şunları unutmayın: 
o Sert (kompakt) bir koltuğu keserken her zaman bütün kenarların 

pürüzsüz ve kıymıksız olduğundan emin olun; 
o Minderi keserken her zaman önden kesin ki, minderin 

arkasındaki basınç rahatlatma aynı şekilde kalsın. 
 
 

 
Açıkla: Eğer bir tekerlekli sandalye koltuğu, kullanıcının koltuk derinliğinden 100mm (erişkinler 
için) daha kısa ise bu bir problem olabilir. Tekerlekli sandalye kullanıcısı, dik ve rahat oturabilmek 
için yeterli desteğe sahip olamayacaktır. Bu aynı zamanda risk oranı yüksek bölgelerde (örneğin 
kalça kemiklerinde)  basınç yarası oluşmasına sebep olabilir. 
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3. Ayaklık yüksekliği fazla yüksek veya fazla alçak (5 dakika) 

Problem: Ayaklık yüksekliği çok alçak 
Açıkla: Eğer ayaklık yüksekliği çok alçaksa kullanıcı ayaklarını ayaklığın üzerine rahatlıkla 
koyamayacaktır. Bu durum onun tekerlekli sandalyesi üzerinde öne doğru kaymasına ya da 
dengesiz hissetmesine sebep olabilir. Kullanıcı, sandalyesinde dik ve rahat oturabilmek için ihtiyacı 
olan desteğe sahip olamayacaktır. 
 
 

 

Aşağıda sayılmış olan muhtemel çözümleri anlatın. 
Göstermek için bir tekerlekli sandalye kullan. 
o Ayaklıkların yüksekliğini ayaklık askılarını kısaltarak yükseltin. 

o Pek çok dört tekerlekli olan tekerlekli sandalyede ayaklık 
askıları kısa kesilmiştir. 

o Ayaklık yüksekliğini, ayaklıklara destek koyarak yükseltin. 
o Yüksekliği artırmak için tahta ya da onun gibi dayanıklı 

materyaller kullanın. 

 

Açıkla:  
o Ayaklık askılarını değiştirirken ayar mekanizmasının çalışmaya 

devam ettiğini kontrol edin. 
o Ayaklık destekle yükseltildiyse yapılan montajın ayaklığın 

çalışmasına engel olmadığını kontrol edin. 

 

Problem: Ayaklık yüksekliği çok yüksek 
 
Açıkla: Eğer ayaklık yüksekliği çok yüksekse Kullanıcının uylukları koltuğun üzerinde rahat bir 
şekilde durmayacaktır. Ayaklıkların çok yüksek olması kalça kemikleri üzerindeki basıncı artırabilir.  
 

 

Aşağıda sayılmış olan muhtemel çözümleri anlatın. 
Göstermek için bir tekerlekli sandalye kullan. 
o Ayaklıkları, iç uzatma borularını uzatarak alçaltın. 

o iç uzatma borularının daha uzunları ile değiştirilebilir mi 
kontrol et. 

o eğer yapılabiliyorsa aynı çapta ve sağlam bir boruyla 
değiştir. 

o Minder yüksekliğini artırın: 
o minderin yüksekliğini artırın ya da minderin altına sert bir 

şey ekleyin. 
 

 

Açıkla: 
o Ayaklıklar alçaltılıyorsa çok fazla alçaltılıp yere değmediğinden 

emin olun. Eğer ayaklık yere değiyorsa bunun yerine 2. 
seçeneği deneyin. Eğer bu olmazsa tekerlekli sandalye 
kullanıcı için uygun değildir. 

o Minderin yüksekliğini artırırken: 
o minderi yükseltmek için yumuşak köpük kullanmayın, bu 

sıkışacaktır ve aynı zamanda dengesiz olacaktır. 
o uygunluk sırasında arkalığın ve kolçakların da doğru 

yükseklikte olduğunu kontrol edin, yüksek minder 
kullanıcının tekerlekli sandalye içinde yükselmesine sebep 
olacaktır; 
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o minderi yükseltme nedeniyle işlevsel problemler 
oluşmayacağına dair kontrolü yapın, örneğin tekerlekli 
sandalye kullanıcısı masaların ya da sıraların altına 
yaklaşamaz hale gelebilir. 
 

 

4. Bacaklar içe ya da dışa yuvarlanma eğiliminde (10 dakika) 
 
Açıkla: 
o Bazen tekerlekli sandalye kullanıcılarının bacakları içe ya da dışa yuvarlanır. Bu durum o 

kişinin oturma şeklinden ya da sahip olduğu fiziksel durumdan kaynaklanabilir (örneğin kas 
zayıflığı). 

o Minder ya da tekerlekli sandalyede yapılacak küçük ayarlamalar bu problemi azaltacaktır. 
 

 

DVD tanıtımı: Problem çözme uyum ve ayarlama. Bu kısa video Gary adında 
bacakları dışa yuvarlanmaya eğilimli bir tekerlekli sandalye kullanıcısını 
göstermektedir. 
DVD göster: (bölüm 1 – Gary) 
Videodan sonra sorun: Terapistin sağladığı çözüm neydi? Cevapları teşvik edin.  

 
Açıklayın: Bu sorunda çözüm, bacakları destekleyerek dengede tutmak için mindere takozlar 
eklenmesi olmuştur. Bacakların dışarıdaki yükselişi artmıştır. Bu sorunu çözmek için konturlu 
minder de eklenebilirdi. Eğer bacaklar içe doğru yuvarlanıyor olsaydı iç taraftaki yükseklik 
artırılabilirdi.  
 

 

Aşağıda sayılmış olan muhtemel çözümleri anlatın. 
Göstermek için bir tekerlekli sandalye kullan. 
o Ayaklık yüksekliğini iki defa kontrol et: 

o ayaklık yüksekliğinin kullanıcıyı doğru bir şekilde 
desteklediğinden emin olun (ayaklar ve uyluklar altında 
eşit basınç hissedilmelidir)  

o Tekerlekli sandalye koltuğunun doğru bir şekilde gergin olması 
gerekir: 

o eğer tekerlekli sandalyenin koltuğu kaplamalı ise 
koltuğun düzgün bir şekilde gergin olması gerekir. 

o eğer koltuk bel vermişse (eğrilmişse) bu tekerlekli 
sandalye kullanıcısının bacaklarını içe doğru 
yuvarlanmaya teşvik edecektir. 

o Bacakları dengede tutmak için mindere takozlar ekleyin  (DVD 
gösteriminde olduğu gibi) ya da konturlu minder sağlayın ve 
gerekiyorsa minderi modifiye edin. 

  
 

5. Ayaklar ayaklıktan dışarı kaymaya eğilimli (10 dakika) 
 
Açıkla: 
o Bazen tekerlekli sandalye kullanıcısının ayakları ayaklıktan dışarı kayar. Bu genellikle fiziksel 

sebeplerden olur (örneğin kas güçsüzlüğü ya da kas spazmları) 
o Basit emniyet bantlarının eklenmesi bu problemi azaltabilir. 
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Aşağıda sayılmış olan muhtemel çözümleri anlatın. 
Göstermek için bir tekerlekli sandalye kullan. 
o Ayaklık yüksekliğini iki defa kontrol et: 

o ayaklık yüksekliğinin kullanıcıyı doğru bir şekilde 
desteklediğinden emin olun (ayaklar ve uyluklar altında 
eşit basınç hissedilmelidir)  

o Eğer mümkünse ayaklık açısını ayarlayın. 
o ayaklık açıları ayarlanabiliyor mu kontrol edin; 
o eğer yapılabiliyorsa ayaklık açılarını azaltmaya çalışın. Bu 

kullanıcının ayaklarını yerinde tutmasına yardımcı olabilir. 
o Bant ekleyin: 

o ayaklık askılarına bilek düzeyinde bir bant takın; 
o eğer ayaklar arkaya düşme eğiliminde ise bant bacakların 

dolansın; 
o eğer ayaklar öne düşme eğiliminde ise bant bacakların 

önünden dolansın. 

 

Açıkla: 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısının, sandalyeye binmeyi ve 

inmeyi çaba sarf etmeden yapabilmesi için bandın kolayca 
çıkarılabileceğinden emin olun. 

o Tekerlekli sandalye kullanıcısının yardım olmadan banda 
ulaşabilmesi, kolaylıkla kaldırabilmesi ve açabilmesini 
denetleyin. 

 
Açıkla: Başka bir problem de ayakların ayaklık üzerinde eşit olarak desteklenmemesi olabilir. 
 

 

DVD tanıtımı: Problem çözme uyum ve ayarlama. Bu kısa DVD Arun adında 
ayakları ayaklık üzerinde eşit olarak desteklenmeyen bir tekerlekli sandalye 
kullanıcısını göstermektedir. 
DVD göster: (bölüm 2 – Arun) 
Videodan sonra sorun: Terapistin sağladığı çözüm neydi? Cevapları teşvik edin. 

 
 

 

6. Tekerlekli sandalye çok geniş (5 dakika) 
 
Açıkla: Bazen mevcut sandalyeler arasından en küçük boyutta olanı bile tekerlekli sandalye 
kullanıcısı için çok geniştir. Eğer tekerlekli sandalye koltuğu çok genişse, tekerlekli sandalye 
kullanıcısı için dik oturmak zor olacak ve bir tarafa düşmesi olası hale gelecektir. 
Bazı köpük ekler tekerlekli sandalye kullanıcısının dik oturmasına yardımcı olabilir. 
 

 

Aşağıda sayılmış olan muhtemel çözümleri anlatın. 
Göstermek için bir tekerlekli sandalye kullan. 
o Pelvisin her iki tarafına köpük tamponlar ilave edin. : 

o tekerlekli sandalye kullanıcısı sandalyenin ortasında 
otururken ve sırtı arkalığa yaslanmış durumdayken; kullanıcı 
ile kolçaklar arasında yanlarda kalan boşluğun mesafesini 
ölçün. 

o köpük ekleri kesin ve kullanıcının yan tarafı ile tekerlekli 
sandalyenin yan tarafı arasında kalan boşluğu dolduracak 
şekilde ekleyin. 

o uyumu kontrol edin; 
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o köpük tamponları kaplayın ve ekleyin. Eğer kolçaklar 
yekpare ise ekler kolçaklara bağlanabilir. Aynı zamanda 
minderin üstüne de bağlanabilir. 

 

Açıkla: 
o Tamponlar kullanıcının sadece gövdesine kadar uzanacak 

şekilde olmalıdır. 
o Minderin koltuk genişliği ile eşleştiğinden emin olun. 
o Tekerlekli sandalye çok geniş ise kullanıcı itme kasnaklarına 

ulaşmak için de sorunlar yaşayacaktır. 
o İtme kasnaklarına uzanmaya çalışmak, omuzlarda hasarlara 

sebep olabilir. Tekerlekli sandalyeyi reçete etmeden önce 
sandalyenin kullanıcı için güvenli olup olmadığını göz önünde 
bulundurun. 
 

 
 

7. Kilit nokta özeti (2 dakika) 

 

 

Kilit noktaları okuyun. 
Soru olup olmadığını öğrenin. 
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B.11: Kullanıcı eğitimi 
 

H
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Bu bölümün sonunda katılımcılar şunları yapabilecekler: 
 bir tekerlekli sandalye kullanıcısı yeni bir tekerlekli sandalye aldığında tekerlekli 

sandalye personelinin onlara öğretebilecekleri becerileri listeleyebilecekler; 
 “iyi uygulama eğitim yöntemleri” ni sayacaklar; 
 bir meslektaşlarına bir tekerlekli sandalye becerisini öğretmeyi gösterecekler. 

K
A
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 Bu bölüm için: 
 PPT slaytları: B.11 Kullanıcı eğitimi; 
 Referans Kılavuzu 
 Katılımcı el kitabı 
 Her üç kişilik grup için bir tekerlekli sandalye; 
 Tekerlekli sandalye kullanıcısı eğitim kontrol listesi (1 her bir katılımcı için bir tane). 
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Bu bölümü katılımcıların çalışacakları şartlara uyarla. Düşünün: 
 tekerlekli sandalye kullanıcılarına daha çok eğitim ve öneri sunan yerel gruplar. 
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 Kaynakları toplayın, PPT slaytlarına göz gezdirin ve bölüm planını okuyun. 
 

TA
S

LA
K

 

1. Giriş. 
2. Bir tekerlekli sandalye kullanıcısının işine yarayacak beceriler nelerdir? 
3. Tekerlekli sandalye eğitim uygulaması. 
4. Kilit nokta özeti. 

2 
10 
45 
3 

Toplam bölüm süresi 60 

1. Giriş (2 dakika) 
 

 

Açıkla: 
o Kullanıcı eğitimi tekerlekli sandalye hizmet sunumunda yedinci 

adımdır. Tekerlekli sandalye hakkında bilgi ve eğitim tekerlekli 
pek çok sandalye kullanıcısının sandalyesinden daha çok fayda 
sağlamasına sebep olabilir. 

o Bu adım olmadan, tekerlekli sandalye, kullanıcısına yeteri kadar 
yardımcı olamayabilir. 

o Bu bölümde, kullanıcı sandalyesini yeni aldığında personelin 
onlara öğretebilecekleri becerilerden bahsedeceğiz.  Tekerlekli 
sandalye kullanıcı eğitim kontrol listesini tanıtacağız ve 
kullanıcıya eğitim verme uygulaması yapacağız. 
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2. Tekerlekli sandalye kullanıcıları için faydalı beceriler nelerdir? (10dakika) 
 
Sor: Bu eğitim programında katılımcılar tekerlekli sandalye kullanıcılarına öğretebilecekleri neler 
öğrendiler? Tekerlekli sandalye kullanıcılarına yardımcı olacak şeyleri düşünün: 
o sağlıklı kalmak; 
o tekerlekli sandalyelerini evde ve dışarıda kullanmak; 
o tekerlekli sandalyelerine bakım yaparak ömrünü mümkün olduğunca uzatmak. 
Kullanıcılara Sai’nin okula gitmesine yardımcı olan şeylerden bahsettiği videosunu hatırlatın. 
Cevapları teşvik edin. 
 
En önemli cevaplar: 
o basınç yaralarını durdurma yolları; 
o tekerlekli sandalyenin nasıl taşınacağı; 
o tekerlekli sandalyeye nasıl binileceği ve nasıl inileceği; 
o tekerlekli sandalye hareketliliği; 
o bir problem olduğunda ne yapılacağı; 
o tekerlekli sandalye ve minderin bakımı; 
o onlara yardımcı olabilecek organizasyonlar ve hizmetler. 
 

 

Açıkla: Tekerlekli sandalye kullanıcılarına öğretmek için 
hatırlanması gereken altı önemli nokta: 
o tekerlekli sandalye nasıl taşınacak. 

 

 

 

o basınç yaraları nasıl önlenir ve basınç yarası oluşursa ne 
yapılmalıdır. 

 

 

o tekerlekli sandalyeye nasıl binilir ve inilir (transfer). 
 

 

o tekerlekli sandalye hareketliliği, kullanıcının ihtiyaçlarının 
karşılanması 
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o tekerlekli sandalyenin ve minderin evde bakımı 
Açıkla: Bu konu hakkında bir sonraki bölümde bahsedeceğiz. 
 

 

o bir problem olursa ne yapılacak.  

 
Her bir katılımcıya tekerlekli sandalye kullanıcı eğitim kontrol listesi verin. 
Açıklama:  
o Kontrol listesi tekerlekli sandalye kullanıcısının öğrenmesinin faydalı olabileceği belli başlı 

becerileri listeler. Bununla beraber bazı tekerlekli sandalye kullanıcıları bu becerilerin nasıl 
uygulandığını zaten bilmektedirler ve bütün beceriler bütün kullanıcılar için önemli değildir. 

o Bazı hizmetler bu kontrol listesini bir form olarak kullanabilirler ve kullanıcıların dosyalarında 
saklarlar. Personel tekerlekli sandalye kullanıcısının hangi talimatlara ihtiyacı olduğunu kayıt 
edebilirler. Buna değerlendirme ve kullanıcı ile konuşma aracılığı ile karar verilir. Kontrol listesi 
aynı zamanda hangi eğitimim verildiğini kayıt etmek için de kullanılabilir. 

o Tekerlekli sandalye kullanıcılarının bakıcılarının da bu becerileri öğrenmesini isteyip 
istemediklerini de kontrol edin. Pek çok tekerlekli sandalye kullanıcısı aileleri ya da bakıcıları 
tarafından desteklenir ve bu becerilerin öğrenilmesine ve tekerlekli sandalye bakımına dahil 
olmaları herkes için yararlı olacaktır. 

 
 

 

3. Tekerlekli sandalye kullanıcı eğitim uygulaması (45 dakika) 

Sor: Eğitimi başarılı yapabilecek şeyler nelerdir? Katılımcılar tecrübe edindikleri bazı iyi öğretim 
metotları hakkında düşünebilirler (belki eğitim programı sırasında olan !). 
 
Cevapları teşvik edin. 
 
En önemli cevaplar: 

o Tekerlekli sandalye kullanıcılarının zaten bildikleri şeyleri bulun. 

o Açıklayın, gösterin ve sonra da kullanıcıların uygulamalarına izin verin. 

o Herkesin anlayabileceği bir dil kullanın. 

o Tekerlekli sandalye kullanıcılarının diğer kullanıcılarına öğretmelerini sağlayın.. 

o İyi iletişim becerileri kullanın. 

o Teşvik edici olun. 
 
Açıklayın: Yeni bir beceri öğrenirken uygulama önemlidir. Bir beceriyi öğretirken her zaman önce 
gösterin ve daha sonra öğrenen kişilere uygulama fırsatı tanıyın.  
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Küçük grup aktivitesi 
Gruplar: Her grupta iki, üç kişi olmalı. 
Talimatlar: o Her gruptan el kitaplarındaki hikâyeleri okumalarını isteyin. Hikâyedeki 

kullanıcının öğrenmekten fayda sağlayacağı en az üç beceriyi tanımlamalarını 
isteyin. 

o Her bir kullanıcı için, gruplar bu becerilerden en azından bir tanesinin 
uygulamalı öğretimini yapmalılar. Gruptakiler sırasıyla; kullanıcı, aile üyesi ve 
eğitmen olacaklar. 

o Katılımcıların “iyi iletişim” ve “iyi öğretme” ile ilgili düşünmelerini hatırlatın. 
Uygulama tarafından takip edilen gösterimin önemini vurgula. 

İzleme: Grupları izleyin ve gerekirse yardımcı olun. 
Süre: 30 dakika müsaade edin ve 15 dakika geri bildirim için müsaade edin. 
Geri 
bildirim: 

Her bir gruba yapmayı denedikleri ya da gözlemledikleri bir iyi öğretim yolunun 
altını çizmelerini söyleyin.  

 
 
Moses Eğitmenler için notlar: 

Moses 23 yaşındadır. İki yıl önce bir kamyonun 
arkasından düşmüş ve paraplejik olmuştur. Bir yıl 
hastanede kaldıktan sonra köyüne bağışla edinilmiş eski 
bir tekerlekli sandalye ile gelmiştir. Tekerlekli sandalye çok 
çabuk bozulmuştur ve dolaşamamaktadır. İyileşmiş olan 
bir basınç yarası geliştirmiştir. 
Moses tekerlekli sandalye servisi aracılığı ile bir tekerlekli 
sandalye ve basınç rahatlatma minderi edinmiştir. Bu 
tekerlekli sandalye, engebeli zeminlerde kullanılması için 
yapılmıştır. Eve bu sandalyeyle gideceği için çok 
heyecanlanmıştır ve artık daha bağımsız hareket 
edebileceğini umut etmektedir. 

En önemli beceriler: 
o tekerlekli sandalyenin taşınması 

ve basınç rahatlatma minderinin 
nasıl kullanılacağı, özellikle o yeni 
bir tekerlekli sandalye kullanıcısı 
olduğu için; 

o basınç yaralarının nasıl 
önleneceği; 

o tekerlekli sandalyeye nasıl binilip 
inileceği (transfer); 

o tekerlekli sandalye hareketlilik 
becerileri; 

o tekerlekli sandalye ve minderin 
evde bakımı; 

o yardımcı olabilecek diğer 
organizasyonlar ve hizmetler. 

 
Sian Eğitmenler için notlar: 

Sian 40 yaşındadır ve çift taraflı diz üstü ampütasyonu 
vardır. 20 yıldır tekerlekli sandalye kullanmaktadır ve bu 
süre içerisinde beş tane tekerlekli sandalyesi olmuştur. 
Kullandığı tekerlekli sandalyelerin çabuk bozulduğu 
kararına varmıştır. 
Çok aktif bir kişidir ve yerel bir dükkânda çalışmaktadır. 
Evinden işine her gün; engebeli, tümsekli ve genellikle de 
çamurlu olan bir yoldan gitmektedir. Tekerlekli sandalye 
servis personeline arka tekerlekler üzerinde nasıl dengede 
durabildiğini göstermiştir. 
Ona daha şimdi yeni bir tekerlekli sandalye reçete 
edilmiştir. Yeni sandalyesinin, en son kullandığından daha 
uzun ömürlü olmasını umut etmektedir ki en son 
sandalyesi aldıktan altı ay sonra bozulmuştur. 

En önemli beceriler: 
o tekerlekli sandalye ve minderin 

evde bakımı; düzenli bakım 
Sian’ın sandalyesinin daha uzun 
süre çalışmasına yardımcı olabilir.  

 
 
 
 
 

 
 



 

Zoe Eğitmenler için notlar: 

Zoe 16 yaşındadır. Genç bir kızdır polyosu vardır ve 
yürüyememektir. Çok çekingendir ve hiç okula gitmemiştir. 
Annesi ona evde ders vermiştir ve çok iyi bir şekilde 
okuyup yazabilmektedir. Daha yeni bir tekerlekli sandalye 
almıştır ve tekerlekli sandalye personeline nasıl transfer 
yapabildiğini ve tekerlekli sandalyesine nasıl kolayca binip 
indiğini göstermiştir. 
Zoe yerel bir meslek okuluna gitmek istemektedir fakat 
okula gidip gelmeyi beceremeyeceğini düşünmektedir. 
Okul binasında birkaç basamak vardır. Aynı zamanda 
okulda tuvalete nasıl gideceği konusunda da endişeleri 
vardır 

En önemli beceriler: 
o tekerlekli sandalye hareketlilik 

becerileri; özellikle merdiven 
çıkmak ve inmek; 

o transferler;  tuvalete ve tuvaletten 
transfer. 

 
 
 
 

 

4. Kilit nokta özeti (3dakika) 
 

 

Kilit noktaları okuyun. 
Soru olup olmadığını öğrenin.  

 

 
B.12: Bakım ve onarım 
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Bu bölümün sonunda katılımcılar şunları yapabilecekler: 
 evde tekerlekli sandalye bakımını gösterebilecekler; 
 bir tekerlekli sandalyede sıklıkla görülebilen teknik problemleri belirleyebilecekler ve bu 

problemlerin yerel şartlar/topluluk çerçevesinde nasıl çözümlenebileceğini 
açıklayabilecekler. 
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Bu bölüm için: 
 PPT slaytları: B.12 Bakım ve onarım; 
 Referans Kılavuzu  
 Katılımcı El Kitabı;   
 DVD: Evde tekerlekli sandalye bakımı nasıl yapılır; 
 Poster: Evde tekerlekli sandalye bakımı nasıl yapılır; 
 bakıma ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeler, şunlar da dahil olarak; patlak tekerlek lastiği, 

çalışmayan frenler, hasarlı minder, paslanma, gevşemiş koltuk kaplaması, gevşemiş 
cıvatalar, gevşek ya da kopuk jant telleri, hasarlı rulman, hasarlı itme kasnakları. 
Herhangi bir tekerlekli sandalyede birden fazla tamirat ihtiyaç duyulabilir. 

 1 ev bakım alet kiti (bkz malzeme listesi). 
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Bu bölümü katılımcıların çalışacakları şartlara uyarla. Düşünün: 
 katılımcıların bölgelerinde onarım nerede yapılır; 
 yerel olarak bulunan tekerlekli sandalyelerin  belirli bakım ve onarımlarının altı 

çizilmelidir ; 
 katılımcıları tekerlekli sandalye hizmetleri tekerlekli sandalye hizmeti sağlıyor mu; eğer 

sağlıyorsa, kullanıcılar buraya nasıl ulaşabilirler ve ücret ödemeleri gerekiyor mu 
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 Kaynakları toplayın, PPT slaytlarına göz gezdirin, DVD’i seyredin ve bölüm planını 
okuyun. 

 “Evde tekerlekli sandalye bakımı nasıl yapılır” posterini katılımcıların hepsinin 
görebileceği bir yere asın. 

 Onarılacak tekerlekli sandalyeleri hazırlayın ve A, B, C vs gibi etiketleyin. Odanın 
etrafına dizin. 

 Teknik deneyimi olan birinin tekerlekli sandalye onarımı ile ilgili sorulara ayrıntılı 
cevaplar vermesi ve yardımcı olması amacıyla bölüme katılması için ayarlayın (eğer 
eğitmenler bu konuda kendine güvenmiyorsa). 

TA
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1. Giriş. 
2. Onarımın önlenmesi: evde bakım. 
3. Sıklıkla karşılaşılan tekerlekli sandalye ve minder onarımı. 
4. Kilit nokta özeti. 

2 
60 
55 
3 

Total session time 120 

1.Giriş (2 dakika) 
 

 

Açıkla: 
o Tekerlekli sandalye ve mindere yapılan düzenli bakım onarım 

masraflarını azaltacak ve kullanıcının vücudunda meydana 
gelecek yaralanmaları önleyecek ve uzun dönemde oluşacak 
zararı engelleyecektir. . 

o Bakımı yapılan bir tekerlekli sandalye daha rahat olacak ve 
kullanımı kolay olacaktır. 

o Bakımı yapılan bir minder basınç rahatlatmaya ve destek 
vermeye devam edecektir. 

o Tekerlekli sandalye hizmet personelinin, kullanıcıya, 
sandalyesine ve minderine evde nasıl bakım yapacağını 
öğretmek konusunda sorumlulukları vardır. 

o Bu bölümde; tekerlekli sandalye ve mindere evde bakım için 
neler yapılacağını öğreneceğiz ve sandalye veya minderin 
onarıma ihtiyacı varsa ne yapılması gerektiğini göreceğiz. 
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2. Onarımın önlenmesi: evde bakım (60dakika) 
 
Evde tekerlekli sandalye bakımı nasıl yapılır posterini asın. 
 
Eğitmenler için notlar: Aşağıdaki slaytlar Evde tekerlekli sandalye bakımı nasıl yapılırı 
açıklamaktadır. Her bir slayt bu işin neden önemli olduğunu ve ne sıklıkla yapılması gerektiğini 
anlatmaktadır. Eğitmenler aşağıda listelenmiş ek noktaları eklemelilerdir. 
 

 

Açıkla: 
o Tekerlekli sandalye kullanıcılarının tekerlekli sandalyelerinin ve 

minderlerinin bakımı için evde yapabilecekleri altı şey vardır.. 
o Liste (slayda bak). 
 

 

Açıkla: 
o Neden, hangi sıklıkla ve nasıl (slayda bak). 
Ekle: 
o Hareketli parçalara ve iskeletin döşeme ile birleştiği yerlere 

dikkat edin. 

 

Açıkla: 
o Neden, hangi sıklıkla ve nasıl (slayda bak). 
Ekle: 
o Rulmanların üzerine kayganlaştırıcı sprey sıkmayınız çünkü bu 

rulmanın iyi çalışmasını sağlayan gres yağını temizleyebilir. 
o Tekerlekli sandalyeyi yağlamak için nüfuz eden yağlar 

kullanmayın çünkü bunlar tekerlekli sandalyede hasar yaratabilir.  
Sor: Katılımcıların bölgelerinde hangi yağ bulunabilir? 

 

 

Açıkla: 
o Neden, hangi sıklıkla ve nasıl (slayda bak). 
Ekle: 
o Tekerlekler hava basınçlı ise kontrol et. 
o Basıncı kontrol ederken, başparmağınızla tekerleğin üzerine 

sertçe basın. Lastik çok hafif bir şekilde çökmeli( 5 mm kadar) 
o Her bir lastikte basınç aynı olmalı. 
 

 

Açıkla: 
o Neden, hangi sıklıkla ve nasıl (slayda bak). 
Ekle: 
o Fazla sıkmayın. 
o Somunları sıkarken “diş atlatmadan” kaçının. 
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Açıkla 
o Neden, hangi sıklıkla ve nasıl (slayda bak). 
Ekle: 
o Jant tellerini kontrol ederken; Bütün tekerlek çevresinde iki teli 

birlikte sıkın. Eğer hafifçe dokunduğunuzda tel “esniyorsa” fazla 
gevşek olabilir. 

o Jant teli anahtarı bir tekerlekli sandalye kullanıcısı için önemli bir 
araçtır. Kullanıcının bu anahtardan yoksa pek çok bisiklet tamir 
dükkânında bunlar satılmaktadır. 

o Jant telleri fazla sıkılmış olabilir. Eğer tel dokunulduğunda çok 
sert hissediliyorsa muhtemelen çok sıkıdır ve gevşetilmesi 
gerekmektedir. 

 

Açıkla: 
o Neden, hangi sıklıkla ve nasıl (slayda bak). 
Ekle: 
o Eğer bir döşeme zayıflamışsa ya da dikişleri bozulmuşsa daha 

kötü olmadan onarılması iyi olacaktır. 
o Eğer pas varsa, bu zımpara ile ya da çelik fırçası ile 

temizlenebilir. Ardından yeniden boyayın ya da parçayı yağlayın. 

 

Açıkla: 
o Neden, hangi sıklıkla ve nasıl (slayda bak). 
Ekle: 
o Kılıfta ve/veya köpükte aşınmış noktalar, kir ve delikleri kontrol 

edin. 
o Eğer minder yıpranmışsa tekerlekli sandalye hizmet personeli 

tarafından kontrol edilmesi gerekir. Yenilenmesi gerekebilir. 

 

 

DVD tanıtımı: Evde tekerlekli sandalye bakımı nasıl olur. Bu kısa video bir 
tekerlekli sandalye kullanıcısının tekerlekli sandalye bakımını evde nasıl yaptığını 
gösterecektir. Tekerlekli sandalye kullanıcılarına bu işlerin evde nasıl 
uygulandığının gösterilmesi önemlidir. 
DVD göster. 
Soru olup olmadığını öğren. 

 
 
Aktivite 
Gruplar: Her bir grupta üç kişi olmalı. Her bir gruba bir tekerlekli sandalye verin. Bütün 

grupların paylaşabilmesi için ortaya yeteri kadar araç koyunuz (evde bakım için 
gereken araçlar). 

Talimatlar: Her bur gruba `` Evde tekerlekli sandalye bakımı nasıl yapılır `` işlerinin nasıl 
uygulandığını sorun. 
Evde tekerlekli sandalye bakımı nasıl yapılır posterini gösterin ve katılımcılara takip 
edilmesi gereken adımları hatırlatın. 

İzleme: Grupları izleyin. Soruları cevaplayın ve gerekirse teknikleri daha detaylı olarak 
gösterin. 

Süre: 30 dakika müsaade edin. 
Geri 
Bildirim: 

Sor: evde bakım işleri ile ilgili sorusu olan var mı sorun. ? 
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3. Genel tekerlekli sandalye ve minder onarımı (55 dakika) 
 
Açıkla: Tekerlekli sandalyelerin bazen onarıma ihtiyaçları olacaktır. Tekerlekli sandalye hizmet 
personeli bunları ya kendisi tamir edebilmeli ya da kullanıcıyı yardım alabileceği bir yere 
yönlendirebilmelidir. Bazı tekerlekli sandalye kullanıcıları kendi tamirlerini yapmada çok iyilerdir. 
Bazılarınınsa yardıma ihtiyacı olur. Bütün tekerlekli sandalye kullanıcıları tekerlekli sandalyelerinin 
nerede tamir edileceğini bilmenin faydasını göreceklerdir. 
Sor: Tekerlekli sandalye kullanıcıları sandalyelerini nerede tamir ettirebilirler? 
Cevapları teşvik et ve tahtaya yaz. 
 
En önemli cevaplar: 
o bisiklet tamircileri; 
o motosiklet ya da araba tamircileri; 
o atölyeler; kaynakçı, tesisatçı (metal parçalar), marangoz, mobilya atölyesi(tahta parçalar); 
o döşeme tamiri için terzi; 
o tekerlekli sandalye hizmet tesisleri. 
 
Sor: Tekerlekli sandalyede sıklıkla bozulabilecek şeyler? 
Cevapları teşvik et ve tahtaya yaz. 
 
En önemli cevaplar: 
o yassılmış veya hasarlı minder; 
o esnemiş ya da yırtık döşeme; 
o metal parçalarda korozyon ya da paslanma; 
o gevşemiş ya da kopmuş jant telleri; 
o ön tekerleklerin kırılması: 

o patlak/inik lastikler; 
o yıpranmış lastikler ve ön tekerlekler; 
o kirli, yıpranmış ya da hasarlı rulman; 
o hasarlı itme tutamakları; 
o çalışmayan frenler. 

 
Küçük grup aktivitesi 
Gruplar: Her grupta üç kişi olmalı. 
Talimatlar: Her bir gruba sorun: 

o her bir tekerlekli sandalyeyi sorunun nerede olduğunu ve neyin onarımına 
ihtiyacı olduğunu bulmak için değerlendirin 

o tahtada yazan değişik problemleri göz önünde bulundurmaları gerektiğini 
hatırlatın 

o el kitaplarındaki her bir tekerlekli sandalye için sorulara cevap vermelerini 
söyleyin. 

İzleme: Grupları izleyin 
Sorulara cevap verin. Ve ihtiyaç olan onarımlar için yardımcı olun. 
Teknik tecrübeleri doğrultusunda bazıları diğerlerinden daha iyi olabilir. 
Herkesin tekerlekli sandalyelerini tamir edebilmesi gerekmez. En önemli beceri 
sorunun ne olduğunu tayin edebilmek ve tamiri için ne yapılması gerektiğini 
anlamaktır.  

Süre: 30 dakika müsaade edin. 
Geri 
bildirim: 

Gruplara her bir sandalyede tamir edilmesi gereken şeylerle ilgili geri bildirimlerde 
bulunmalarını söyleyin. 
Her grubun en az bir sandalye ile ilgili geri bildirimde bulunmasını sağlayın. Her 
tamir edilen parça için; bu tekerlekli sandalye kullanıcısı için neden sorun oluyor 
sorusunu sorun. 

 
 



 

4. Kilit nokta özeti (3 dakika) 
 

 

Kilit noktaları okuyun. 
Soru olup olmadığını öğrenin.  

 
 

İkinci pratik: Uygunluk ve kullanıcı eğitimi 
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 Bu bölümün sonunda katılımcılar şunları yapabilecekler: 

 Yardım aracılığı ile temel seviye uygunluk gösterimi yapabilecekler. 
 Bir tekerlekli sandalye kullanıcısına, tekerlekli sandalyesini etkili bir şekilde kullanması 

ve bakımını yapabilmesi için verilen eğitimin gösterimini yapabilecekler. 
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 Eğitmenler gözlem kontrol listesi: ikinci uygulama. 
 Birinci uygulamadaki tamamlanmış tekerlekli sandalye değerlendirme ve 

reçete(seçim) formları. 
 Tekerlekli sandalye uygunluk ve kullanıcı eğitim kontrol listesi (katılımcılara daha önce 

verilmişti). 
 Katılımcıların kullanıcılarla çalışmaları için her bir katılımcıya temiz ve sessiz bir alan. 
 İlk uygunluk için hazır tekerlekli sandalyeler. 
 Mezura ve ayarlamalar için aletler ( her bir grup için bir set. 
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Bu bölümü katılımcıların çalışacakları şartlara uyarla. Düşünün: 
 kültürel faktörler – örneğin kadın erkek karışık değerlendirme yapmanın uygun olup 

olmadığı; 
 dil faktörü – kullanıcıların katılımcılarla aynı dili kullanıp kullanmadığı; 
 hizmetlerin, değerlendirme ve reçete etme işlemini yaparken ihtiyacı olabilecek her türlü 

doküman -  örneğin tekerlekli sandalye kullanıcısının tekerlekli sandalyeye erişimi ile 
ilgili ihtiyaçları olabilecek ilave bilgiler( örneğin tekerlekli sandalye seri numaraları). 

 Değerlendirme sırasında doğabilecek ve bölüm ya da eğitim sırasında değinilememiş 
olan problemleri katılımcılar nasıl çözecekler. 
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 Katılımcılar üç çiftten fazla ise bir başka eğitmeninde grupları izleme ve yardım etme 
için bulunmasını isteyin. 

 Tekerlekli sandalye gönüllüleri ile seyahat ayarlamalarını teyit edin. Tekerlekli sandalye 
kullanıcıları, aileleri ve yardımcıları için ikramlar olmasını sağlayın. 

 Tekerlekli sandalye kullanıcılarını karşılamak ve bölüm başlayana kadar nerede 
bekleyeceklerini gösterecek birini tahsis edin. 

 Her bir grup için uygunluk pratiği alanı hazırlayın (değerlendirme sedyesi ve 
mahremiyet için perde). İhtiyaç olan bütün araçları değerlendirme sedyesinin üzerine 
yerleştirin. (ya da bulundukları yerlerde değerlendirme yapılacaksa seyahat 
ayarlamaları yapın) 

 Uygunluğu yapılacak tekerlekli sandalyelerin tam olarak hazırlanmış olduğundan emin 
olun ( reçete formlarına göre kontrol edin ve güvenlik ve kullanıma hazır kontrollerinin 
tamamlanmış olduklarından emin olun) 
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1. Uygunluk ve kullanıcı eğitimi: 
o Talimatlar ve kurulum. 
o Uygunluk. 
o Kullanıcı eğitimi. 
o Geri bildirim. 

 
5 

45 
50 
20 

Toplam bölüm süresi 120 

2. Tekerlekli sandalye kullanıcı geri bildirimi (tekerlekli sandalye kullanıcılarının 
zamanı ve müsaitlik durumlarına bağlı olarak seçenek dâhilindedir). 

30 

1. Geri bildirimi de kapsayan Uygunluk ve kullanıcı eğitimi (120 dakika) 
 
Eğitmen için notlar: Bu İkinci Uygulama sırasında katılımcıları gözlemlerken size rehberlik etmesi 
için eğitmen gözlem kontrol listesini kullanın. İyi ya da kötü olan genel örnekleri daha sonra geri 
bildirimde altlarını çizebilmek için kontrol listesine yazın (kutucuk verilmiştir). 
 
Aktivite 
Gruplar: o Birinci Pratikteki aynı gruplar olmalıdır. 

o Her bir grup için bir lider seçin ( Birinci pratikteki aynı lider ya da başkası 
olabilir). 

o Her bir gruba çalışmaları için bir yer tahsis edin. 
o Materyalleri ve araçları nerede bulacaklarını açıklayın. 
o Her bir grupta tekerlekli sandalye uygunluk ve tekerlekli sandalye kullanıcı 

eğitim kontrol listesinin olduğundan emin olun. 
Talimatlar: Bütün bu aşağıda bulunanları açıklayın: 

Bölüm amacı: 
o Bu uygulama bölümünün amacı tekerlekli sandalye hizmet sunumunun sekiz 

adımının, altı ve yedinci adımının uygulanmasıdır (uygunluk ve kullanıcı 
eğitimi). Bu uygulamada daha önceki uygulama sırasında bulunan tekerlekli 
sandalye kullanıcıları ile beraber çalışılacaktır. 

o Katılımcının mümkün olan zaman içerisinde tekerlekli sandalyeyi 
tamamlayamamış olabilirler. Bu, ilk uyuma ve hangi modifikasyonlar / 
ayarlamaların yapılmasının gerekli olduğu duruma göre değişecektir. Bununla 
beraber katılımcılar bölüm zamanlarını mümkün olduğu kadar çok şey yapacak 
şekilde en uygun olarak kullanmalıdırlar. Eğer tekerlekli sandalye 
tamamlanamamışsa kullanıcı ile kurs sonrasında tamamlanmak üzere gerekli 
ayarlamaların yapılması sağlanmalıdır. 

Lider kişi: 
o Her grupta lider olan kişi bütün adımların uygulanmasını sağlamaktan sorumlu 

kişidir. 
o Lider kişi kullanıcı ve ailesi/yardımcısı ile konuşmaları yapacak olan kişi 

olmalıdır. Bu yolla herkesin bir arada konuşması ve karışıklık çıkması 
engellenmiş olur. 

Eğitimcilerin gözlemi ve destekleri: 
o Katılımcılar her an yardım ve açıklamalar isteyebilirler. 
o Bütün bölüm boyunca eğitmenler izlemeli ve ihtiyaç olduğunda olabildiğince 

destek vermeli ve yardım etmelilerdir. 
o Eğer uygunlukla ilgili herhangi bir problem olursa eğitmenlerin gelmesini ve 

kontrol etmesini isteyiniz. İhtiyaç duyulabilecek modifikasyon /ayarlamalar ile 
ilgili görüşünüz. 

o Uygunluğu tamamladıktan sonra katılımcıların bir eğitmeni çağırarak kontrol 



 

etmesini istemeleri gerekmektedir. Bir eğitmen tarafından uygunluğun kontrolü 
yapılmadıkça KULLANICI EĞİTİMİNE BAŞLAMAYINIZ. 

Müsaade edilen zaman: 
 Uygunluğu 45 dakikada ve kullanıcı eğitimini 50 dakikada tamamlama 

hedefinde olmalıdırlar. 
Hizmet formları: 
o Her bir grup liderine birinci uygulamadaki tekerlekli sandalye değerlendirme ve 

tekerlekli sandalye reçete(seçim) formlarını (ikinci uygulamada kullanılan) 
dağıtın. 

o Her bir grubun, tekerlekli sandalye uygunluk ve tekerlekli sandalye kullanıcı 
eğitim kontrol listesinden en az bir nüsha aldığına emin olun. 

Katılımcılara sorun: Uygunluk için adımlar nelerdir? Doğru cevapları onaylayın. 
Katılımcılara hatırlatın: sadece onlarla bağlantısı olan tekerlekli sandalye 
becerilerini onlara öğretmelilerdir. Örneğin; basınç yarası geliştirme riski altında 
olmayan bir kullanıcıya basınç rahatlatma teknikleri öğretmeye gerek yoktur. 
Katılımcılara hatırlatın: Sürecin her aşamasına kullanıcıların aktif katılımını 
sağlamaları gerekir. 
Sor: Soru var mı? Soruları cevaplayın. 
Her gruba çalışacakları alanı hazırlamalarını ve beraber çalışacakları tekerlekli 
sandalye kullanıcısına kendilerini tanıtmalarını söyleyin.  

İzle ve 
destekle:  

Grupları yakından izleyin, güvenli uygulama yaptıklarından emin olun, 
katılımcıların becerilerini gözlemleyin ve değerlendirin. 
Her bir grup hakkındaki izlenimleriniz için Eğitmen gözlem kontrol listesini 
kullanın. 
Bütün bölüm boyunca: 
o Katılımcıların zamanlarını ayarlamaları için uyarılarda bulunun (konuşarak ve / 

bütün katılımcıların göreceği şekilde tahtaya yazarak). 
o Tekerlekli sandalye kullanıcılarının aktif bir şekilde katılımını sağlayın. 
Bölümün sonunda katılımcılardan; tekerlekli sandalye kullanıcılarına teşekkür 
etmelerini, bütün gruba değerlendirme, reçete(seçim) uygunluk ve kullanıcı eğitimi 
ile ilgili tecrübelerinin geri bildirimi için kalmak isteyip istemediklerini 
sormalarını isteyin. 

Süre: 45 dakika uygunluğu tamamlamak, 50 dakika kullanıcı eğitimini tamamlamak ve 20 
dakika da geri bildirim için müsaade edin. 

Geri 
Bildirim: 

Uygulama esansında gördüğünüz iyi örnekler ile ilgili yorumlar yapın. 
Katılımcıların kendilerini geliştirebilecekleri alanlara işaret edin, kişilerle ilgili değil 
grupla ilgili konuşun. 
Her bir gruba tekerlekli sandalyenin uygun hale gelmesi için yaptıkları değişikler 
hakkında kısa bir özet bildirmelerini söyleyin (her grup için 3 dakika müsaade edin) 
Sor: Soru var mı? 

 
 

2. Tekerlekli sandalye kullanıcısı geri bildirimi  (seçeneğe bağlı: tekerlekli 
sandalye kullanıcılarının zamanlarına ve müsaitlik durumuna göre yapılabilir) 
 
Eğitmenler için notlar: 
Eğer Birinci ve İkinci uygulamaya katılmış olan tekerlekli sandalye kullanıcıları istekli ise, bir 
kullanıcıyı, burada yaşadıkları süreçle ilgili geri bildirim vermek için davet edin. Bu daha samimi bir 
ortamda da yapılabilir örneğin; ilk iki uygulamanın bitimini kutlamak amacıyla verilen ikramlar 
sırasında yapılabilir. Kullanıcıya sorulacak örnek sorular aşağıdadır. 



 

 
Tekerlekli sandalye kullanıcısına aşağıdaki alanlarda geri bildirim vermesini isteyin. 
o Değerlendirme sırasında neler hissetti? (örneğin; kendini olaya dahil hissetti mi, görüşme 

sorularını cevaplarken neler hissetti, soruların daha iyi bir tekerlekli sandalye sahibi olmasını 
sağlayacağını düşündü mü?) 

o Kendilerine reçete edilmiş tekerlekli sandalyelerden memnunlar mı? 
o Kullanıcı eğitiminden yeni bir şeyler öğrendiler mi? Bunları gelecekte evde/işte kullanacaklar 

mı? 
 

 
B.13: Takip 
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Bu bölümün sonunda katılımcılar şunları yapabilecekler: 
 “Takip” ne anlama geldiğini ve nasıl olduğunu açıklayabilecekler 
 bir tekerlekli sandalye takip formu doldurabilecekler. 
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 Bu bölüm için: 
 PPT slaytları: B.13 Takip; 
 Referans Kılavuzu 
 Katılımcı El kitabı 
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Bütün tekerlekli sandalye kullanıcıları takip ziyaretlerinden (tercihan yaşadıkları yerde) 
yarar sağlayacaklardır. 
 Bu bölümü katılımcıların çalışacakları şartlara uyarla. Düşünün: 
 Katılımcının geldiği hizmetlerde takip nasıl yapılacak ve buna bağlı olarak eğitim nasıl 

uyarlanacak(ev ziyaretleri, merkez tabanlı, toplum temelli rehabilitasyon merkezleri 
tarafından). Örneğin; eğer katılımcı takip için planı olan bir tekerlekli sandalye 
hizmetinden geliyorsa bu plan katılımcıya açıklanmalıdır. 
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 Kaynakları toplayın, PPT slaytlarına göz gezdirin ve bölüm planını okuyun. 
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1. Giriş. 
2. Takip nedir ve nasıl olur? 
3. Takip formunun tanıtımı. 
4. Takip uygulaması. 
5. Kilit nokta özeti. 

2 
10 
5 

25 
3 

Toplam bölüm süresi 45 

 
  



 

1.Giriş (2dakika) 
 

 

Açıkla: “Takip” tekerlekli sandalye hizmet sunumunun sekizinci 
adımıdır. Bu bölümünde takibin içeriğinden bahsedeceğiz. Tekerlekli 
sandalye takip formunu tanıtacağız ve nasıl kullanıldığının 
uygulamasını yapacağız. 
 

 
 

2. Takip nedir ve nasıl olur? (10 dakika) 
 
Sor: Katılımcılar ”takip” in neyi içerdiğini düşünüyorlar? Cevapları teşvik edin. 
 
En önemli cevaplar: 
o tekerlekli sandalye kullanıcısından bilgi toplamak; 
o tekerlekli sandalyenin iyi çalışır halde olduğunu kontrol etmek; 
o tekerlekli sandalyenin uygunluğunu kontrol etmek. 
 

 

Açıkla: 
o Bütün tekerlekli sandalye kullanıcıları takipten yarara 

göreceklerdir. Bununla beraber takibin en çok önem taşıdığı 
kişiler: 
o çocuklar; 
o basınç yarası geliştirme riski olan tekerlekli sandalye 

kullanıcıları; 
o hastalığı ilerleyen tekerlekli sandalye kullanıcıları; 
o kendilerine verilen eğitim ile sıkıntıları olan tekerlekli 

sandalye kullanıcıları. 

 

 Takip tarihi ile ilgili belli bir kural olmamasına rağmen teslim 
tarihinden itibaren altıncı haftada yapılan takip faydalı olacaktır. 
Bu kullanıcının ihtiyaçlarına bağlıdır. Bununla beraber çocuklar 
için her altı ayda yapılan takip idealdir. Bunun sebebi çocuk 
büyüdükçe ihtiyaçlarının değişmesidir. 

 

o Takip randevuları: 
o tekerlekli sandalye kullanıcısının evinde; 
o tekerlekli sandalye hizmetlerinde; 
o tekerlekli sandalye kullanıcısına ve personele uyan herhangi 

başka bir yerde yapılabilir. 

 
Sor: Katılımcının tekerlekli sandalye hizmetlerinde takip nasıl olur (ya da yapılır)? 
Cevapları teşvik edin ve tahtaya yazın. 
En önemli cevaplar: 
o tekerlekli sandalye kullanıcısı sandalyesini aldığında bir takip randevusu verin. 
o tekerlekli sandalye kullanıcısını takip için evde ziyaret edin (uygun olan durumlarda) 
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o takip ziyareti, takip ziyareti için eğitilmiş, toplum-temelli çalışan bir personelin rutin ziyaretlerinin 
bir parçası olarak yapılabilir. 

o tekerlekli sandalye kullanıcısının yolculuk yapmasının zor olduğu ve telefonla ulaşılabildiği 
durumlarda telefonla takip ayarlanabilir. 

 
 

3. Tekerlekli sandalye takip formunun tanıtımı (5 dakika) 
 
Açıkla: Takip için geren bilgi ve beceriler eğitim içerisinde mevcuttur. Takip ziyareti yapmak için 
personelin yapması gerekenler: 
o tekerlekli sandalye kullanıcısından bilgi toplayın; 
o tekerlekli sandalye iyi ve kullanılır durumda mı kontrol edin; 
o kullanıcının uygunluğunu kontrol edin. 
 
Katılımcılardan el kitaplarındaki tekerlekli sandalye takip formuna bakmalarını isteyin.  
Açıkla: Tekerlekli sandalye takip formu personele takipte ne yapmaları gerektiği ve hangi soruları 
sormaları gerektiği konusunda hatırlatmalar yapar. Bu formda aynı zamanda “yapılması 
gerekenler” kısmı da vardır ve gerekenler buraya yazılabilir. 
 

 

Takiplerde bazı genel yapılması gerekenler listesi aşağıdadır. 
o Daha çok tavsiye ve eğitim vermek. Örneğin bir kullanıcı 

tekerlekli sandalyesini beklendiği şekilde kullanmıyor olabilir, 
kullanıcı yalnızken güvende hissetmediği için sandalyeye binip 
inme işlemini yapamıyor olabilir bu durumda transfer eğitimi 
yardımcı olabilir. 

o Tekerlekli sandalyenin yeniden ayarlanması. 
o Küçük tamirlerin yapımı. Örneğin lastiklerin şişirilmesi. Tekerlekli 

sandalye kullanıcısını evde bir tekerlekli sandalye bakımı 
yaparak sandalyesine bakım yapmaya teşvik edin. 

o Tamiratların yapımı ya da tamiratların yapımı için tekerlekli 
sandalye kullanıcısına yardımcı olmak. 

 
Sor: Eğer bir tekerlekli sandalye kullanıcısı bir basınç yarası olduğunu belirtirse ne yapılması 
gerekir? 
En önemli cevaplar: 
o basınç yarasını görmeyi isteyin ve yerini ve hangi evrede olduğunu tespit edin; 
o eğer basınç yarası tekerlekli sandalyenin dokunduğu bir bölgede ise tekerlekli sandalye 

kullanıcısı yarası iyileşene kadar sandalyesini kullanmayı bırakmalıdır; 
o eğer basınç yarası 2. evre ya da daha üzeri bir aşamadaysa tedavi için bir uzmanın 

araştırılması gerekir. 
o basınç yarasının neden oluştuğunu belirleyin (örneğin minder kullanmama ya da minderin 

basıncı rahatlatmayı yapamaması, kötü transfer metodu, idrar tutamama problemi v.s.) ve 
çözmeye çalışın. 
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4. Takip uygulaması (25 Dakika) 
Aktivite 
Gruplar: Her grupta üç kişi olmalı 
Talimatlar: Her gruptan şunları isteyin: 

o el kitaplarından her bir kullanıcının hikayesini okusunlar ve ne yapılması 
gerektiği konusunda tartışsınlar; 

o her bir kullanıcı için bit takip formu doldursunlar (el kitabında üç tane takip 
formu vardır). 

İzleme: Grupları izleyin ve ihtiyaç olduğunda yardımcı olun. 
Süre: 20 dakika müsaade edin ve 5 dakika geri bildirim için izin verin. 
Geri 
bildirim: 

Sor: Hala, Daarun ve Talha için katılımcılar neler öneriyorlar. 

 
 Bilgi noktaları 

Hala yetişkin kızı ve ailesiyle beraber aynı evde yaşamaktadır. 
Altı ay önce tekerlekli sandalye hizmetleri aracılığı ile bir tekerlekli 
sandalye edinmiştir. Daha bir yıl önde felç geçirmiştir ve 
yürüyememektedir. Tekerlekli sandalyesi olduğunda, kızının 
yardımı ile dikilerek transfer yapmayı öğrenmiştir. Bir tekerlekli 
sandalye istediğini ve böylece evde daha çok yardımcı 
olabileceğini ve kiliseye gitmek istediğini söylüyordu. 

Bir takip ziyaretinde Hala evinden birkaç ay ayrılmadığını 
söylemişti. Evine gelen yolun oldukça engebeli olduğunu ve eve 
doğru bir merdiven olduğunu söyledi. Bununla beraber o tekerlekli 
sandalyesini evde kullanmaktadır ve evde kızının çocuklarına 
bakarak kızına yardım etmektedir. Tekerlekli sandalyede dik 
oturmaktadır ve sandalye iyi durumdadır. Tekerlekli sandalyesine 
ve sandalyeden başka yere kızının yardımı olmadan kendi 
transferini yapabilmektedir. 

o Hala’nın istediği halde 
neden kiliseye 
gidemediğini bulunuz. 

o Eğer bu engebeli 
yüzeydeki basamaktan 
dolayı ise Hala ve kızına 
engebeli arazi ve basamak 
için tavsiyede bulunun ve 
eğitim verin. 

Daarun ’un omurilik zedelenmesi vardır. Yerel pazarda bir 
radyo tamir atölyesinde çalışmaktadır. Tekerlekli sandalyesini ve 
basınç rahatlatma minderini iki yıl önce almıştır. Takip ziyaretinde 
tekerlekli sandalyesini her gün işe gidip gelmek için kullandığını 
söylemiştir. Basınç yarası yoktur. Daarun’un iki patlak lastiği 
olmuştur ve kendisi tamir etmiştir. Tekerlekli sandalye kontrol 
edilirken servis çalışanı jant tellerinin gevşek olduğunu ve koltuk 
kaidesine ait iki cıvatanın kayıp olduğunu fark etmiştir. 
Minderindeki yumuşak köpük oldukça yassılmıştır. Tekerlekli 
sandalyesinde iyi bir şekilde oturmaktadır ve sandalyesinden çok 
memnun olduğunu söylemektedir. 

o Minderin üzerine yumuşak 
katman eklemek için 
ayarlamalar yapın. 

o Evde tekerlekli 
sandalyesine bakım için 
tavsiyelerde bulunun. Bu 
bakıma jant tellerinin 
kontrolü ve cıvataların 
sıkılması da dahildir. 

 

Talha 10 yaşındadır. Hafif serebral palsisi vardır ve mahalle 
okuluna gitmektedir. Bir yıl önce kendisine dört tekerlekli ve 
ekstra duruş destek minderi olan bir tekerlekli sandalye reçete 
edilmiştir. 

Takip ziyaretinde Talha tekerlekli sandalyesini her gün okula gidip 
gelmek için kullandığını söylemiştir. Kendini itecek güce sahip 
olmadığından dolayı sandalyesini babası itmektedir. Tekerlekli 
sandalyesi iyi durumdadır. Babası tekerleği bir defa tamir ettiğini 
söylemiştir. 

Tekerlekli sandalye servis çalışanı fark etmiştir ki; Talha 
büyümüştür ve ayaklıklar onun için fazla yüksek olduğundan 

o Çocuklar için yapılan takip 
ziyaretleri eğer mümkünse 
3 ila 6 ay arasında 
olmalıdır. 

o Çocuklar çok çabuk 
büyüyebilirler. Ebeveynleri 
ve bakıcıları, (eğer 
hizmetler onları ziyaret 
edemiyorsa) çocukların 
durumunu gözden 
geçirmek için eğitmek çok 
önemlidir. 



 

dolayı bacakları tekerlekli sandalye koltuğunda yeteri kadar 
desteklenmemektedir. 

o Talha’nın yeniden 
değerlendirilmesi 
gerekmektedir ve tekerlekli 
sandalyesinin ayarlanması 
ya da yenisiyle 
değiştirilmesi 
gerekmektedir. 

 

 

5. Kilit nokta özeti (3dakika) 
 

 

Kilit noktaları okuyun. 
Soru olup olmadığını öğrenin. 

 

 

Üçüncü Uygulama: Takip 
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Bu bölümün sonunda katılımcılar şunları yapabilecekler: 
 takip gösterimini yapabilecekler. 
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  Temiz ve mahrem bir bölge ve bir değerlendirme sedyesi ( eğer bölüm toplum içinde 
yapılmayacak ise) 

 Her bir tekerlekli sandalye kullanıcısı, için önceki değerlendirme ve reçete (seçim) formu 
 Tekerlekli sandalye takip formu ( her kullanıcı için bir adet) 
 Tekerlekli sandalye güvenli ve kullanıma hazır kontrol listesi. 
 Eğitmen gözlem kontrol listesi. 
 Mezura ve tekerlekli sandalye ayarlarını yapmak için aletler. 
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Bu bölümü katılımcıların çalışacakları şartlara uyarla. Düşünün: 
 kültürel faktörler göz önünde bulundurulmalıdır; 
 dil faktörü – kullanıcıların katılımcılarla aynı dili kullanıp kullanmadığı; 
 takip sırasında hizmetlerin gerek duyabileceği her türlü doküman;; 
 takip sırasında doğabilecek ve bölüm ya da eğitim sırasında değinilememiş olan 

problemleri katılımcılar nasıl çözecekler. 

WunderlichEW
Text Box
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 Bu bölümün toplu önünde yapılacağını göz önünde bulunurun. 
 Son 3-6 ayda tekerlekli sandalye almış ve takibe ihtiyacı olan kullanıcılarla irtibata 

geçin. Onları bir takip ziyareti planlaması yapmak için davet edin. Bu ziyaret kullanıcının 
evinde ya da klinikte olabilir. 

 Zaman ve yolculuk ayarlamalarını yapın. Eğer kullanıcı ve ailesi/bakıcısı eğitim alanına 
yolculuk yaparak gelmişlerse onlar için ikramlar olmasını sağlayın. 

 Eğer takip eğitim alanında olacaksa her bir çift katılımcı ve gönüllü tekerlekli sandalye 
kullanıcıları için değerlendirme sedyesi ve mahremiyet için perde hazırlayın. İhtiyaç 
olabilecek bütün ekipmanları sedyenin üzerine yerleştirin. 

 Eğer üç çift katılımcıdan daha fazlası var ise başka bir eğitmeni daha gruplara yardımcı 
olması ve gözlem yapması için çağırın. 

 Hangi tekerlekli sandalye kullanıcısıyla ve hangi katılımcılar beraber çalışacaklar karar 
verin. 
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1. Takip: 
o Talimatlar. 
o Takip. 
o Geri bildirim. 

 
5 

60 
25 

Toplam bölüm süresi 90 
 

1. Takip (90 dakika) 
 
Eğitmen için notlar: Bu Üçüncü Uygulama sırasında katılımcıları gözlemlerken size rehberlik 
etmesi için eğitmen gözlem kontrol listesini kullanın. İyi ya da kötü olan genel örnekleri daha sonra 
geri bildirimde altlarını çizebilmek için kontrol listesine yazın (kutucuk verilmiştir). 
 
Aktivite 
Gruplar: o Katılımcıları aynı gruplar olacak şekilde ayarlayın ( bir grupta üç kişiden fazlası 

olmasın). 
o Her bir gruba bir lider atayın. 
o Katılımcılara beraber çalışacakları tekerlekli sandalye kullanıcısının adın 

söyleyin ve bağlantılı notları verin; örneğin, önceki tekerlekli sandalye 
değerlendirme formu. 

o Her bir gruba çalışmaları için bir yer verin ve ihtiyaç olacak bütün malzemelerin 
değerlendirme sedyelerinin üzerine bırakıldığını açıklayın ( ya da eğer toplum 
içinde yapılacaksa ulaşım ayarlamalarını açıklayın) 

Talimatlar: Herkese şunları açıklayın: 
Bölüm amacı: 
o Bu bölümün amacı takibi yapmaktır. . 
Lider kişi: 
o Lider olan kişi bütün adımların yapıldığından emin olmak için sorumluluğu olan 

kişidir. 
o Lider kişi kullanıcı, aile/bakıcı ile konuşacak olan esas kişidir. Bu herkesin bir 

anda konuşmasını ve oluşabilecek kafa karışıklığını engelleyecektir. 
Eğitmenlerin gözlem ve desteği: 
o Katılımcılar her an yardım ve açıklamalar isteyebilirler. 
Müsaade edilen zaman: 
o Takibi 60 dakikada bitirmeyi hedeflemelilerdir. 
Hizmet formları: 
o Her bir grup lideri için tekerlekli sandalye takip formu dağıtın. 



 

o Her grubun en azından bir tane tekerlekli sandalye güvenli ve kullanıma hazır 
kontrol listesi olduğundan emin olun. 

Katılımcılara hatırlatın: Sürecin her aşamasına kullanıcıların aktif katılımını 
sağlamaları gerekir. 
Sor: Soru var mı? Soruları cevaplayın. 
Her gruba çalışacakları alanı hazırlamalarını ve beraber çalışacakları tekerlekli 
sandalye kullanıcısına kendilerini tanıtmalarını söyleyin. 

İzleme ve 
destek: 

Grupları yakından izleyin, güvenli uygulama yaptıklarından emin olun, 
katılımcıların becerilerini gözlemleyin ve değerlendirin. 
Her bir grup hakkındaki izlenimleriniz için Eğitmen gözlem kontrol listesini 
kullanın. 
Bütün bölüm boyunca: 
o Katılımcıların zamanlarını ayarlamaları için uyarılarda bulunun (konuşarak ve / 

bütün katılımcıların göreceği şekilde tahtaya yazarak). 
o Tekerlekli sandalye kullanıcılarının aktif bir şekilde katılımını sağlayın. 
Bölümün sonunda katılımcılardan; tekerlekli sandalye kullanıcılarına katılımları 
için teşekkür etmelerini ve takip edilecek kaç tane eylem belirlendiğini (ve daha 
değinilmemiş olan) açıklamalarını söyleyin. 

Süre: Takibin tamamlanması için 60 dakika ve geri bildirim için 25 dakika müsaade edin. 
Geri 
bildirim: 

Uygulama esansında gördüğünüz iyi örnekler ile ilgili yorumlar yapın. 
Katılımcıların kendilerini geliştirebilecekleri alanlara işaret edin, kişilerle ilgili değil 
grupla ilgili konuşun. 
Her bir gruba takip randevusunda neler buldukları ile ilgili kısa bir özet 
bildirmelerini söyleyin, (bunları da içerecek şekilde): 
o tekerlekli sandalye kullanıcısının ihtiyaçlarını ne derecede karşılıyor; 
o sorunlar/endişeler; 
o takip önerileri   (her grup için 5 dakika müsaade edin) 
Sor: Soru var mı? 

 

Dördüncü uygulama: Değerlendirme, reçete(seçim), ürün(tekerlekli 
sandalye) hazırlık, uygunluk ve kullanıcı eğitimi 
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 Bu bölümün sonunda katılımcılar bir takım üyesi olarak şunları yapabilecekler: 

 Değerlendirme, reçete(seçim), ürün(tekerlekli sandalye) hazırlık, uygunluk ve kullanıcı 
eğitiminin temel düzeyde gösterimini yapabilecekler. 
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 Yerel olarak bulunabilen tekerlekli sandalyeler. 
 Temiz ve mahremiyeti olan değerlendirme sedyesi (her kullanıcı için bir adet). 
 Formlar: tekerlekli sandalye değerlendirme formu, tekerlekli sandalye reçete (seçim) 

formu, tekerlekli sandalye güvenli ve kullanıma hazır kontrol listesi, tekerlekli sandalye 
uygunluk kontrol listesi, tekerlekli sandalye kullanıcı eğitim kontrol listesi (her tekerlekli 
sandalye kullanıcısı için bir set) 

 Eğitmen gözlem kontrol listesi 
 Dijital fotoğraf makinesi ve fotoğraf onay formu 
 Mezura 
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Bu bölümü katılımcıların çalışacakları şartlara uyarla. Düşünün: 
 Kültür ve dil faktörleri. 
 Mevcut olan tekerlekli sandalye tipleri ve onları hazırlamak için gereken zaman süresi. 
 Tekerlekli sandalye değerlendirme ve tekerlekli sandalye reçete (seçim) formunda 

toplanmış bilgilere ek olarak, hizmet tarafından istenen her türlü ek doküman. 
 Uygulama sırasında doğabilecek ve bölüm ya da eğitim sırasında değinilememiş olan 

problemleri katılımcılar nasıl çözecekler. 
 Tekerlekli sandalye kullanıcıları için takip bu eğitim programından sonra nasıl 

halledilecek. 
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 Yeni bir grup gönüllü tekerlekli sandalye kullanıcısı çağırın, bu her grup için bir kişi 
olacak şekilde olmalı. Zaman ve seyahat ayarlamalarını teyit edin ve ikramların hazır 
olduğundan emin olun. 

 Kullanıcılar geldiğinde onları karşılayacak bir kişi tahsis edin. 
 Tekerlekli sandalye kullanıcıları ve aileleri için; değerlendirme ve reçete (seçim) 

işleminden sonra tekerlekli sandalyeleri hazırlanana kadar bekleyebilecekleri bir yer 
ayarlayın. 

 Örnek tekerlekli sandalye ve minderlerin iyi, çalışabilir durumda olduklarından emin 
olun. 

 Eğitim alanını hazırla ( eğer toplum içinde yapılacaksa seyahat ayarlamalarını yapın). 
 Eğer üç çift katılımcıdan daha fazlası var ise başka bir eğitmeni daha gruplara yardımcı 

olması ve gözlem yapması için çağırın. 
 Hangi tekerlekli sandalye kullanıcısıyla ve hangi katılımcılar beraber çalışacaklar karar 

verin. 
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1. Değerlendirme, reçete(seçim), ürün(tekerlekli sandalye) hazırlık, uygunluk ve 
kullanıcı eğitimi 
o Talimatlar ve kurulum. 
o Değerlendirme. 
o Reçete (seçim) 
o Ürün (tekerlekli sandalye) hazırlığı. 
o Uygunluk 
o Kullanıcı eğitimi. 
o Ek zaman. 

 
 

5 
30 
20 
60 
30 
45 
30 
20 

Toplam bölüm süresi 240 
 
 

1. Değerlendirme, reçete (seçim), ürün(tekerlekli sandalye)hazırlığı, uygunluk ve 
kullanıcı eğitimi (240 dakika) 
 
Eğitmenler için notlar: 
1. Fotoğraflar: 
o Tekerlekli sandalye kullanıcılarının fotoğraflarını çekmek için imzalı izin alınıp alınmadığını kontrol edin. 

Tekerlekli sandalye kullanıcılarına fotoğraflarının çekilmesine gönüllü olarak izin verdiklerini ve bunların 
ilerideki eğitimlerde kullanılacağını anladıklarından emin olun. 

o İzin vermiş olan bütün tekerlekli sandalye kıllanıcılarının fotoğraflarını şu şekilde çekin: 
o eski tekerlekli sandalyelerinde (eğer varsa) (önden ve yandan görünüş) 
o değerlendirme sırasında (postural gözlem); 
o reçete edilmiş tekerlekli sandalye ile uygunluktan sonra (ön ve yandan görünüş). 

2. Uygulama bölümüne katılan tekerlekli sandalye kullanıcılarının ihtiyaçlarının karşılanması: 
o Uygulama sırasında mevcut olan zamanın içerisinde bütün tekerlekli sandalyelerin tamamlanması 

mümkün olmayabilir. 



 

o Uygulama sırasında görülen tekerlekli sandalye kullanıcılarından herhangi biri ile başka bir randevunun 
icap ettiği durumlarda, eğitmen randevunun ev sahibi kuruluş/hizmet tarafından alındığına ve bütün 
değerlendirme, reçete (seçim) ve uygunluk bilgilerinin teslim edildiğine emin olmalıdır. 

3. Katılımcının uygulamasının gözlemlenmesi: 
Dördüncü Uygulama sırasında “Eğitmen gözlem kontrol listesini” grupların bütün adımları uyguladıklarından 
emin olmak için kullanın ve iyi ya da kötü olan genel örnekleri daha sonra geri bildirim bölümünde altlarını 
çizebilmek için kontrol listesine yazın (kutucuk verilmiştir). 
 
 
o Bu fotoğraflar son bölüm B.14: Sonuç ’da kullanılabilir (eğer izin verilmiş ise). 
 
Aktivite 
Gruplar: o Katılımcıları gruplara ayırın (her grupta 2 ya da 3 kişi olacak şekilde) 

o Bir grup lideri belirleyin. 
o Her bir gruba beraber çalışacakları tekerlekli sandalye kullanıcısının adını 

söyleyin. 
o Her bir gruba çalışacak bir yer ayarlayın ve bütün malzemelerin değerlendirme 

sedyesinin üzerine bırakıldığını açıklayın. 
Talimatlar: Herkese şunları açıklayın: 

Bölüm amacı: 
o Bu uygulama bölümünün amacı tekerlekli sandalye kullanıcısı ile beraber 

değerlendirme, reçete (seçim), ürün(tekerlekli sandalye) hazırlığı, uygunluk ve 
kullanıcı eğitimi yapmaktır. 

o Tekerlekli sandalye kullanıcısının tekerlekli sandalyesini bölüm sırasında 
tamamlamak mümkün olmaz ise, tekerlekli sandalyenin tamamlanması için 
kullanıcısı ile ayarlamaların yapıldığına emin olun. Bununla beraber katılımcı 
olabildiğince çok işin tamamlanması için çaba göstermelidir. 

Lider kişi: 
o Lider olan kişi bütün adımların yapıldığından emin olmak için sorumluluğu olan 

kişidir. 
o Lider kişi kullanıcı, aile/bakıcı ile konuşacak olan esas kişidir. Bu herkesin bir 

anda konuşmasını ve oluşabilecek kafa karışıklığını engelleyecektir. 
Eğitmenlerin gözlem ve desteği: 
o Katılımcılar her an yardım ve açıklamalar isteyebilirler. 
o Eğitmenler bürün bölüm boyunca her bir grubu izleyecekler ve mümkün olduğu 

kadar çok destek ve ihtiyaç olduğu kadar tavsiye vereceklerdir. 
o Katılımcılar HER BİR HİZMET ADIMINI tamamladıktan sonra bir sonraki adıma 

geçmeden ÖNCE eğitmenin gelip kontrol etmesini istemeleri gerekir.. 
Katılımcılara hatırlatın: Sürecin her aşamasına kullanıcıların aktif katılımını 
sağlamaları gerekir. 
Sor: Soru var mı? Soruları cevaplayın. 
Her gruba çalışacakları alanı hazırlamalarını ve beraber çalışacakları tekerlekli 
sandalye kullanıcısına kendilerini tanıtmalarını söyleyin. 

İzleme ve 
destek 

Bütün uygulama bölümü boyunca grupları yakından izleyin. 
Her bir grup hakkındaki izlenimleriniz için Eğitmen gözlem kontrol listesini 
kullanın. 
Bütün bölüm boyunca: 
o Katılımcıların zamanlarını ayarlamaları için uyarılarda bulunun (konuşarak ve / 

bütün katılımcıların göreceği şekilde tahtaya yazarak). 



 

o Tekerlekli sandalye kullanıcılarının aktif bir şekilde katılımını sağlayın. 
o Katılımcıların yaptıklarını her adımda takip edin. 
Bölümün sonunda katılımcılardan; tekerlekli sandalye kullanıcılarına katılımları 
için teşekkür etmelerini ve onlar için reçete edilmiş tekerlekli sandalyenin bir 
sonraki bölümde denemeleri için hazırlanacağını söyleyin. 
 

Time: Süreler aşağıdaki gibi olmalıdır: 
o Değerlendirme: 30 dakika; 
o Reçete (seçim): 20 dakika; 
o Ürün (tekerlekli sandalye ) hazırlığı: 60 dakika; 
o Uygunluk: 30 dakika; 
o Kullanıcı eğitimi: 45 dakika; 
o Geri bildirim: 30 dakika. 
 
Eğitmenler için notlar: Uygulama sırasında gözünüzü saatte tutmanız önemlidir. 
Yukarıda verilen zaman süreleri bir rehberdir. Bununla beraber bu durum 
katılımcıların tecrübelerine, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve ürünün hazırlanması için 
gereken zamana göre farklılıklar gösterebilir. Eğitmenlerin ayarlamalar yapmaları 
gerekebilir. 
 ek bir 20 dakika: oluşabilecek herhangi bir problemi çözmek ve eğitmenlerin 

her bir adımı kontrolleri için.  
Geri 
bildirim: 

Uygulama esansında gördüğünüz iyi örnekler ile ilgili yorumlar yapın. 
Katılımcıların kendilerini geliştirebilecekleri alanlara işaret edin, kişilerle ilgili değil 
grupla ilgili konuşun. 
Sor: Soru var mı? 

 
 
 

B.14: Sonuç 
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Bu bölümün sonunda katılımcılar şunları yapabilecekler: 
 Son uygulama bölümünde beraber çalıştıkları tekerlekli sandalye kullanıcısının verilerini 

şunlar da dahil olarak özetleyebilecekler (Dördüncü uygulama): değerlendirme, 
reçete(seçim), ürün(tekerlekli sandalye) hazırlığı, uygunluk, kullanıcı eğitimi ve bakım, 
onarım ve takip. 
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  Katılımcı El Kitabı 
 DVD: Alınacak mesajlar 
 Yapışkanlı not kâğıtları ya da not kağıtları 
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 Kaynakları toplayın, PPT slaytlarına göz gezdirin, DVD i seyredin ve bölüm planını 
okuyun. 
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1. Giriş ve talimatlar. 
2. Katılımcıların soruları. 
3. Katılımcıların hazırlığı. 
4. Katılımcıların sunumları. 
5. Soru cevap bölümü. 
6. Kilit noktalar. 

 

2 
5 

25 
40 
20 
13 

Toplam bölüm süresi 105 
 
 

1. Giriş ve talimatlar (2 dakika) 
 
Açıkla: 
o Bu bölümde katılımcıların şunları yapma imkânları olacak: 

o son uygulama bölümünde neler öğrendiklerini herkesle paylaşabilecekler 
o temel seviye tekerlekli sandalye hizmet sunumu ile ilgili halen soruları varsa sorabilecekler 

 

 

2. Katılımcı soruları (5 dakika) 
 
Küçük grup aktivitesi 
Gruplar: Her grupta üç kişi olmalı. Her bir gruba post-it not kâğıtları verin ya da not kâğıtları 

verin (örneğin dörde bölünmüş A4 kâğıtları) 
Talimatlar: Her bir gruptan tekerlekli sandalye hizmet sunumu hakkında soruları var mı 

tartışmalarını isteyin. Bir kişi ya da gruba ait bu soruları kâğıtlara yazmaları 
gerekmektedir. 

İzleme: Grupları izleyin 
Süre: Toplamda 10 dakika müsaade edin. 
Geri 
Bildirim: 

Her gruptan sorularını eğitmene vermelerini isteyin. 

 
 

3. Katılımcıların hazırlığı (25 dakika) 
 
Küçük grup aktivitesi 
Gruplar: Son iki uygulama bölümünde beraber çalışan grupların tekrar beraber çalışmalarını 

isteyin. 
Talimatlar: Gruplara beraber çalıştıkları tekerlekli sandalye kullanıcısı hakkında 10 dakikalık 

bir sunum hazırlamalarını ve neler öğrendiklerini anlatmalarını isteyin. El 
kitaplarındaki çalışma sayfasında bulunan sorularını cevaplama amacında olmaları 
gerekir. Bilgisayarda bulunan tekerlekli sandalye kullanıcı resimlerini sunumlarını 
resimlendirmek için kullanabilirler. 
Eğitmenler için notlar: Eğer katılımcılar bilgisayarı kullanma konusunda rahat 
hissetmiyorlarsa onlara eğitmenlerin yardımcı olabileceğini açıklayın. 

İzleme: Gruplar hazırlanana kadar eğitmenler grup tarafından yazılan soruları gözden 
geçirmelilerdir. Bazı sorular aynı olabilir. Soruları mantıksal bir sıralamaya koyunuz 
(örneğin hizmet adımlarıyla bağlantılı olarak. Soruların cevaplarını hazırlayın). 

Süre: Katılımcılara hazırlanmaları için 25 dakika müsaade edin. 
Geri Bkz 4. Katılımcı sunumları. 



 

Bildirim: 
 

 

4. Katılımcı sunumları (40 dakika) 
 
Her gruba sırayla sunum yapmalarını söyleyin. 
Bütün grubu sunum sonunda soru sormaları için teşvik edin. 
Her bir sunum için 10 dakika ve sorular için 5 dakika müsaade edin. 
Her katılımcıya sunumu için teşekkür edin. 
 
 

5. Soru cevap bölümü (20 dakika) 
 
Her bir katılımcının sorusunu sesli okuyun (bkz 2. Katılımcı soruları). Bu soruyu kim sordu diye 
SORMAYIN. Soruyu cevaplayın ya da açıklama yapın veya grupta soruyu cevaplamak isteyen var 
mı diye sorun. 
Eğer bir soruyu birden fazla kişi/grup sorduysa bu sorunun birkaç kişi daha tarafından sorulduğunu 
açıklayın. 
 
Açıklayın: 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısının ihtiyaçlarını gerçekten karşılayacak bir tekerlekli sandalye 

sağlama; pratik, iyi takım çalışması (kullanıcı ve personel arasında) becerileri ve en azından 
bazı temel kaynakları gerektiren bir iştir. 

o Bu eğitim programı bu sürece dahil adımlara genel bir yapmıştır. Bununla beraber her tekerlekli 
sandalye kullanıcısı değişiktir dolayısıyla her durumun bunun gibi bir programa dâhil edilmesi 
zordur. 

o Katılımcılar her çalıştıkları tekerlekli sandalye kullanıcısından bir şey öğreneceklerdir. İyi 
yaptıkları şeylerden öğrendikleri gibi aynı zamanda hatalarından da dersler alacaklardır. 

o Pratik yaptıkça süreç onlar için çabuklaşacaktır. 
o En önemli şey pratik yapmaya devam etmek ve tekerlekli sandalye kullanıcısını dinlemeye 

devam etmektir. 
 
 

6. Kilit noktalar (13 dakika) 
 

 

DVD tanıtımı: Alınacak mesajlar. Bu kısa video tekerlekli sandalye eğitim 
programının önemini vurgulayacaktır. 
DVD ‘yi göster. 
Soru olup olmadığını öğren.  

 
Kapanış töreni ve sertifikaların takdimi. 
 
 



 

Ekler 
 

Ek 1: Temel seviye tekerlekli sandalye hizmet eğitim paketi için 
zaman tablosu 

Beş tam gün 
 
 1. Gün 2. Gün 3. Gün 4. Gün 5. Gün 
8:30 
a.m. 

Giriş A.6 Uygun 
tekerlekli sandalye 
 

B.4 Fiziksel 
değerlendirme 

B.9 Uygunluk Üçüncü 
Uygulama: Takip 

8:45 
9:00 A.7 Minderler B.5 Reçete 

(seçim) 9:15 
9:30 A.1 Tekerlekli 

sandalye 
kullanıcıları 

B.10 Problem 
çözme 9:45 

10:00 Dördüncü 
Uygulama: 
Değerlendirme, 
reçete(seçim), 
ürün(tekerlekli 
sandalye) hazırlığı, 
uyguluk ve 
kullanıcı eğitimi 

10:15 A.2 Tekerlekli 
sandalye 
hizmetleri 

A.8 Transferler B.11 Kullanıcı 
eğitimi 10:30 

10:45 A.3 Tekerlekli 
sandalye 
hareketliliği 

11:00 – 11:15: Sabah çayı (zamanı yerel şartlara ve bölüm planına uyacak şekilde ayarlayın) 
11:15 A.3 Tekerlekli 

sandalye 
hareketliliği 

A.8 Transferler B.6 Finansman 
ve sipariş 

B.11 Kullanıcı 
eğitimi 

 
Dördüncü 
Uygulama: 
Değerlendirme, 
reçete(seçim), 
ürün(tekerlekli 
sandalye) hazırlığı, 
uyguluk ve 
kullanıcı eğitimi 

11:30 Birinci 
uygulama: 
Değerlendirme 
ve reçete (seçim) 

B.12 Bakım ve 
onarım 11:45 

12:00 
12:15 
p.m. 
12:30 A.4 Dik oturuş B.1 Sevk ve 

randevu 12:45 
1:00 – 2:00 Öğlen yemeği (zamanı yerel şartlara ve bölüm planına uyacak şekilde ayarlayın) 
2:00 A.4 Dik oturuş B.2 Değerlendirme B.7 Ürün 

(tekerlekli 
sandalye ) 
hazırlığı 

B.12 Bakım ve 
onarım 

Dördüncü 
Uygulama: 
Değerlendirme, 
reçete(seçim), 
ürün(tekerlekli 
sandalye) hazırlığı, 
uyguluk ve 
kullanıcı eğitimi 

2:15 

2:30 A.5 Basınç 
yaraları 

B.3 Değerlendirme 
görüşmesi 

İkinci Uygulama: 
Uygunluk ve 
kullanıcı eğitimi 

2:45 

3:00 

3:15 – 3:30: Öğleden sonra çayı(zamanı yerel şartlara ve bölüm planına uyacak şekilde ayarlayın) 
3:30 A.5 Basınç 

yaraları 
B.3 Değerlendirme 
görüşmesi 

B.8 Minder 
yapımı 

İkinci Uygulama: 
Uygunluk ve 
kullanıcı eğitimi 

 

B.14 Sonuç 
 

3:45 A.6 Uygun 
tekerlekli sandalye  4:00 

4:15 B.4 Fiziksel 
değerlendirme 4:30 

4:45 B.13 Takip 
 5:00 

5:15  Sertifikaların 
takdimi 

 
 
 



 

Ek 2: Tekerlekli sandalye hizmet sevk formu 
 
 
 
 
 
 

 

Bir sevk formunun 
hizmetler için açık bir 
irtibat ayrıntısı olması 
gerekir(hizmet adı, 
posta adresi ve 
telefon numarasını da 
içeren bir şekilde 
olmalı) 

.Tekerlekli sandalye kullanıcısının 
hizmet hakkında bilgilendirilmesi ve 
sevkin yapıldığı konusunda anlaşmaya 
varılması önemlidir. 

B.1.’i yürütmek için bir sevk formu gerekmektedir. Tekerlekli 
sandalye sevk formu olmayan yerlerde, eğitmenler bu formu 
adapte edebilirler. Bu formun Word versiyonu eğitim paketi CD 
sinde mevcuttur. 

 
Sevk formu ile 
servis, tekerlekli 
sandalye 
kullanıcısı ile 
randevu için 
irtibata 
geçecektir. Bu 
her zaman 
imkân dâhilinde 
olmayabilir. Bu 
durumda 
hizmetler 
başvuranları 
randevusuz 
kabul ederler. 



 

Ek 3. Tekerlekli Sandalye Değerlendirme Formu 
 

Tekerlekli sandalyede dik şekilde kolaylıkla oturabilen tekerlekli sandalye kullanıcıları için yapılan bir değerlendirmedir. 
Tekerlekli sandalyede dik bir şekilde oturamayan kullanıcılar için “orta düzey” eğitim almış bir kişi tarafından 
değerlendirme yapılmasına ihtiyaç olabilir. Bu formu tekerlekli sandalye kullanıcısının dosyasında saklayınız. 

 
Değerlendirme 
yapan kişinin adı:  Değerlendirme tarihi:  
 
1: Değerlendirme Görüşmesi 
 

Tekerlekli sandalye kullanıcısı hakkında bilgi 
Adı:  Numara:  

Yaşı:  Bay  Bayan  

Telefon 
numarası:  Adres:  

 

Hedefler:  

 
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 problemleri  Bağırsak problemleri  
Eğer tekerlekli sandalye kullanıcısının mesane ya da bağırsak problemleri varsa ilgilenilmiş mi? 
Evet  Hayır  
Diğerleri__________________________________________________________________ 
 
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 (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 
 
Şimdiki durum, basınç yaralarının geçmişi ya da risk durumu 
 
/// = 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  

 
 

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: _____________________________________________________________________ 
 
 
 
Ölçümler 
 
 Vücut Ölçümü Ölçüm (mm) Vücut ölçülerini ideal tekerlekli sandalye 

boyutuna çevir 
Tekerlekli sandalye 
ölçümleri 

A Basen genişliği 360mm Basen genişliği = koltuk genişliği 360mm 

B Koltuk derinliği Sol 400mm B  koltuk derinliği = 30 – 50 mm’ den 
 daha küçük ise. 
 (eğer uzunluk farklı ise daha 
 kısa olanını kullanın) 

370mm 

Sağ 400mm 



 

C Baldır 
uzunluğu 

Sol 380mm = koltuk minderinin üstünden* ayaklık 
yüksekliğine kadar 
Ya da 
= koltuk minderinin üstünden* yere 
kadar ayakla itmek için 

330mm 

Sağ 380mm 330mm 

D Göğüs kafesinin alt 
kısmı 

310mm = koltuk minderinin üstünden * arkalığın 
üstüne kadar 
( D ya da E’ i ölçün – kullanıcının 
ihtiyaçlarına bağlı olarak  ) 

360mm 

E Kürek kemiğinin alt 
kısmı 

420mm 470mm 

*Kullanıcının kullanacağı minderin yüksekliğini ölçün. 

 
 
 



 

Ek 4. Tekerlekli Sandalye Reçete  (Seçim ) Formu 
 

Bu reçete (seçim) formu, tekerlekli sandalye kullanıcısının dik ve rahat oturabilmesi amacıyla tekerlekli 
sandalye tercihinin, tekerlekli sandalye parçalarının ve minderinin seçiminin kayıt edildiği bir formdur. 

 
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 ihtiyaçlarını düşününüz; 
o Kontrol edilecek hususlar: tekerlekli sandalye iskeleti, ön ve arka( büyük) tekerlekler, ayaklıklar, 

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

 
Tekerlekli sandalye 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:  
 
 



 

Ek 5. Tekerlekli Sandalye Veri Formu 
 
Tekerlekli Sandalye Adı: Resmi buraya yerleştirin: 

 
 
 
 
 
 

Üretici / Sağlayıcı:  

Mevcut olan boyutlar: 

Toplam ağırlık: 
 

Tanımlama: 
 

İskelet: Sabit / Sert  Katlanabilir  İskelet yüksekliği:  
Arkalık: Askı şeklinde/ 

Kanvaz,(branda) 
 Yekpare (içi dolu)  Gerginliği 

ayarlanabilir 
 

Koltuk: Askı şeklinde / 
Kanvaz,(branda) 

 Yekpare (içi dolu)  Gerginliği 
ayarlanabilir 

 

Minder: Minderi yok  Yassı köpük  Konturlu köpük 
(şekillendirilmiş) 

 

Ayaklıklar: Sabit  Çıkartılabilir/dönebilen  Diğer: 
Ön tekerlekler:  Çap:   

Genişlik(en):  
Arka(büyük) 
tekerlekler: 

Hava basınçlı  Çap:  İtme kasnakları  
Dolgu  Genişlik(en):  Ayarlanabilir aks  
İç lastikli    Çıkartılabilir  

Frenler: Kısa kaldıraçlı  Uzun kaldıraçlı  Diğer: 
Kolçaklar: Sabit  Çıkartılabilir/dönebilen  Diğer: 
İtme 
tutamakları: 

İtme tutamakları   

Ekstra parçalar / 
seçenekler: 

Destek bandı  Arka destek barları  Tepsi  
Diğer: 

 

 
Ölçümler, ayarlama seçenekleri ve ayarlanabilirlik aralığı (sınırları) : 
 

 Ölçüm (Eğer tekerlekli 
sandalye değişik boyutlarda 
mevcutsa bütün boyutları 
listeleyin ) 

Bu 
ayarlanabilir 
mi? 

Ayarlanabilirlik aralığı, 
sınırları (bu sandalye için 
ayarlanabilirlik aralığı). 

Evet Hayır 
Koltuk genişliği(eni):    
Koltuk derinliği:     
Koltuk yüksekliği:     
Arkalık yüksekliği:     
Arkalık açısı:     
Ayaklık yüksekliği:     
Ayaklık açısı:     



 

İtme tutamakları 
yüksekliği: 

    

İskelet mesafesi 
(uzunluğu): 

    

Dingil mesafesi 
(uzunluğu): 

    

 



 

Ek 6. Kontrol Listesi: Tekerlekli Sandalye Güvenli ve 
Kullanıma Hazır mı? 
 
Tekerlekli sandalye hizmet 
adı: 

 

Tekerlekli sandalye 
kullanıcısının adı: 

 

Tekerlekli sandalye cinsi:  Tekerlekli sandalye seri 
numarası: 

 

 
 

Bütün tekerlekli sandalyeler 

Keskin kenarlar bulunmamaktadır.  

Çizilmiş ve zarar görmüş parça bulunmamaktadır.  

Tekerlekli sandalye düz bir hat üzerinde yol almaktadır.   

Ön küçük tekerlekler 

Serbest dönmektedir.  

Tekerlek tutma çatalına dokunmadan dönmektedir.  

Cıvatalar sıkılmış durumdadır.   

Ön küçük tekerleklerin oturduğu aksam (boru) 

Tekerlekleri tutan çatal serbestçe dönmektedir.  

Arka büyük tekerlekler 

Serbestçe dönmektedir.  

Aks cıvataları sıkılmış durumdadır. 

Lastikler doğru bir şekilde şişirilmiştir (başparmakla basınç uygulandığında 5 mm den 
daha az bir içeri girme olabilir.) 



İtme kasnakları güvenlidir. 

Frenler 

Düzgün bir şekilde çalışmaktadır.  

Ayaklıklar 

Ayaklıklar güvenli bir şekilde takılmıştır.  

İskelet 

Katlanabilir tekerlekli sandalye için – tekerlekli sandalye kolaylıkla açılıp kapanmaktadır.  

Arkalığı katlanabilir tekerlekli sandalye için – arkalık kolaylıkla katlanıp açılmaktadır.  

Minder 



 

Minder kılıfının içinde düzgün bir şekilde durmaktadır.  

Minder tekerlekli sandalyenin üzerinde düzgün bir şekilde durmaktadır.  

Minder kılıfının kumaşı gergin bir şekilde ama gereğinden fazla gergin değildir.  

Tekerlekli sandalyenin yekpare bir koltuğu var ise: minder yekpare koltuğun tamamını 
kaplamaktadır. 

 

 
 
Tekerlekli sandalyeyi kontrol eden kişinin adı: 
 

 

İmza:  Tarih:  

 



 

Ek 7. 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 kontrolü 
 
Bütün tekerlekli sandalye kullanıcılarının basınç yarası geliştirme riski olduğu için kalça 
kemiklerinin altındaki basıncı kontrol edin. 

A 

 

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. 

 



 

 
Ek 8.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   



 

 
 
Ek 9. 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? 
 

 
  



 

Ek 10: Eğitmen gözlem kontrol listesi 
 
 
Bu form eğitmenlere her bir uygulama bölümünün gözleminde yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 
 
 

Eğitmen gözlem kontrol listesi: Birinci uygulama: Değerlendirme ve reçete (seçim) 
 
Eğitmenin adı: ________________________________________      Uygulama tarihi: ________________________________________________ 
 
Bölüm süresini yakından izle İyi ve kötü uygulama örneklerini geri bildirim için 

yaz: 
Gelişme kaydetmek için uygulama yapılması gereken 
örnekleri geri bildirim için yaz: 

 Dak   
 
 
 
 

 
Değerlendirme 45  
Reçete(seçim) 30  
Geri bildirim 10  

Grubun gösterim yaptığı ve gözlemlediğiniz aşağıdaki becerileri kontrol et. Grup geri bildirimi için sahip olduğunuz geri bildirimi yaz. 
Grup: Bir İki Üç 

Katılımcının adı:    
Tekerlekli sandalye kullanıcısının adı:    

  Yorum  Yorum  Yorum 
Genel gözlem 
Tekerlekli sandalye kullanıcısı ve ailesi ile iyi iletişim becerileri var       
Tekerlekli sandalye kullanıcısı her bir adıma ve kararlara dâhil oldu    
Uygulama zamanında tamamlandı    
Değerlendirme: 
Görüşme sırasında anahtar noktalarla ilgili bilgi elde edildi.        
Kullanıcının değerlendirme sedyesine transferinin güvenli bir şekilde 
sağlanması izleniyor 

   

Şu anda olan, riski olan ya da geçmişte olan basınç yaraları tanımlandı    



 

İtme metodu doğru bir şekilde tanımlandı    
Ölçüler doğru şekilde alındı    
Tekerlekli sandalye değerlendirme formu doğru bir şekilde dolduruldu.    
Reçete (seçim): 
En uygun tekerlekli sandalye ve minder  (boyut ve cins olarak) seçildi       
Küçük modifikasyonlar / problem çözme ihtiyacı belirlendi    
Tekerlekli sandalye reçete (seçim ) formu doğru bir şekilde tamamlandı    
 
 
 

Eğitmen gözlem kontrol listesi: İkinci uygulama: Uygunluk ve kullanıcı eğitimi. 
 
Eğitmen adı: ________________________________________ Uygulama tarihi: ___________________________________________________ 
 
Bölüm süresini yakından 
izle 

İyi ve kötü uygulama örneklerini geri bildirim için yaz: Gelişme kaydetmek için uygulama yapılması gereken örnekleri 
geri bildirim için yaz: 

 Dak   
 
 
 

 

 
 
 

Uygunluk 45  
Kullanıcı 
eğitimi 

50  

Geri bildirim 20  
Seçenekli 
kullanıcı geri 
bildirimi 

30  

Grubun gösterim yaptığı ve gözlemlediğiniz aşağıdaki becerileri kontrol et. Grup geri bildirimi için sahip olduğunuz geri bildirimi yaz. 
Grup: Bir İki Üç 

Katılımcının adı:    
Tekerlekli sandalye kullanıcısının adı:    

  Yorum  Yorum  Yorum 
Genel gözlem 
Tekerlekli sandalye kullanıcısı ve ailesi ile iyi iletişim 
becerileri var 

      



 

Tekerlekli sandalye kullanıcısı her bir adıma ve 
kararlara dâhil oldu 

   

Uygulama zamanında tamamlandı    
Uygunluk: 
Uygunluk sürecinin her adımı güvenli bir şekilde (örn. 
transferler) ve doğru bir şekilde uygunluk kontrol 
listesi takip edilerek tamamlandı. 

      

Uygunlukla ilgili problemler tanımlandı ve belirtildi.     
Tekerlekli sandalyeyi doğru uygunluğa getirmek için 
grubun problemi çözmesi ve sandalyeyi ayarlaması. 

   

Kullanıcı eğitimi: 
Grup kullanıcı eğitim kontrol listesini bir rehber 
olarak kullanarak, kullanıcıya ve ailesine 
öğretilecek en uygun tekerlekli sandalye 
becerilerini seçti. 

      

Beceriler öğretilirken iyi öğretme teknikleri 
gösterildi.(örn. uygulama, gösterim, açıklama). 

   
Eğitim güvenli bir şekilde yürütüldü (örn. tekerlekli 
sandalye hareketlilik becerileri öğretilirken arkada 
yardımcı bulundu, transfer güvenli bir şekilde 
öğretildi). 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Eğitmen gözlem kontrol listesi: Üçüncü pratik: Takip. 
 
Eğitmen adı: __________________________________________   Uygulama tarihi: ________________________________________________ 
 
Bölüm süresini 
yakından izle İyi ve kötü uygulama örneklerini geri bildirim için yaz: Gelişme kaydetmek için uygulama yapılması gereken örnekleri geri 

bildirim için yaz: 
 Dak   

 
 
 
 

 

 

 
 
 

Takip 60  
Geri 
bildirim 

25  

 
 

 

Grubun gösterim yaptığı ve gözlemlediğiniz aşağıdaki becerileri kontrol et. Grup geri bildirimi için sahip olduğunuz geri bildirimi yaz. 
Grup: Bir İki Üç 

Katılımcının adı:    
Tekerlekli sandalye kullanıcısının adı:    

  Yorum  Yorum  Yorum 
Genel gözlemler: 
Tekerlekli sandalye kullanıcısı ve ailesi ile 
iyi iletişim becerileri var 

      

Tekerlekli sandalye kullanıcısı her bir 
adıma ve kararlara dâhil oldu 

   

Uygulama zamanında tamamlandı    
Takip: 
Tekerlekli sandalyenin fiziksel durumu 
grup tarafından kontrol edildi. 

      

Tekerlekli sandalyenin kullanıcıya ne kadar 
uyduğu fiziksel olarak kontrol edildi. 

   

Uygun takip eylemleri tanımlandı ve kayıt 
edildi. 

   

Bölüm sırasında uygulanabilecek takip 
eylemleri yerine getirildi. 

   



 

 

Eğitmen gözlem kontrol listesi: Dördüncü pratik: Tekerlekli sandalye kullanıcı değerlendirmesi, reçete(seçim),  ürün(tekerlekli 
sandalye) hazırlığı, uygunluk ve kullanıcı eğitimi. 
 
Eğitmenin adı: __________________________________________   Uygulama tarihi: ________________________________________________ 
 
Bölüm süresini yakından izle İyi ve kötü uygulama örneklerini geri bildirim için yaz: Gelişme kaydetmek için uygulama yapılması gereken örnekleri 

geri bildirim için yaz: 
 Dakika1   

 
 
 

 

 

 
 
 

Değerlendirme 30  
Reçete (seçim) 20  
Ürün(tekerlekli 
sandalye) 
hazırlığı 

60  

Uygunluk 30  
Kullanıcı 
eğitimi 

45  
Geri bildirim 30  

Grubun gösterim yaptığı ve gözlemlediğiniz aşağıdaki becerileri kontrol et. Grup geri bildirimi için sahip olduğunuz geri bildirimi yaz. 
Grup: Bir İki Üç 

Katılımcının adı:    
Tekerlekli sandalye kullanıcısının adı:    

  Yorum  Yorum  Yorum 
General gözlemler: 
Tekerlekli sandalye kullanıcısı ve ailesi ile iyi iletişim 
becerileri var 

      

Tekerlekli sandalye kullanıcısı her bir adıma ve kararlara 
dâhil oldu 

   

Uygulama zamanında tamamlandı    
Değerlendirme: 
 
1 Dikkat edin; Eğitmenlerin her adımı kontrol etmeleri ve herhangi bir problemin çözümü için ek olarak 20 dakika müsaade edilir. 
 



 

Görüşme sırasında anahtar noktalarla ilgili bilgi elde 
edildi. 

      

Kullanıcının değerlendirme sedyesine transferinin güvenli 
bir şekilde sağlanması izleniyor 

   

Şu anda olan, riski olan ya da geçmişte olan basınç 
yaraları tanımlandı 

   

İtme metodu doğru bir şekilde tanımlandı       
Ölçüler doğru şekilde alındı    
Tekerlekli sandalye değerlendirme formu doğru bir 
şekilde dolduruldu. 

   

Reçete (seçim): 
En uygun tekerlekli sandalye ve minder  (boyut ve cins 
olarak) seçildi 

      

Küçük modifikasyonlar / problem çözme ihtiyacı belirlendi    
Tekerlekli sandalye reçete (seçim ) formu doğru bir 
şekilde tamamlandı 

   

Ürün(tekerlekli sandalye) hazırlığı: 
Tekerlekli sandalyenin kurulumu reçete (seçim) 
formundakine uygun olarak yapıldı. 

      

Tekerlekli sandalye güvenli ve kontrol listesi doğru bir 
şekilde dolduruldu. 

   

Uygunluk: 
Uygunluk sürecinin her adımı güvenli bir şekilde (örn. 
transferler) ve doğru bir şekilde uygunluk kontrol listesi 
takip edilerek tamamlandı. 

      

Uygunlukla ilgili problemler tanımlandı ve belirtildi.     
Tekerlekli sandalyeyi doğru uygunluğa getirmek için 
grubun problemi çözmesi ve sandalyeyi ayarlaması. 

   

Kullanıcı eğitimi: 
Grup kullanıcı eğitim kontrol listesini bir rehber olarak 
kullanarak, kullanıcıya ve ailesine öğretilecek en 
uygun tekerlekli sandalye becerilerini seçti. 

      

Beceriler öğretilirken iyi öğretme teknikleri 
gösterildi.(örn. uygulama, gösterim, açıklama). 

   



 

Eğitim güvenli bir şekilde yürütüldü (örn. tekerlekli 
sandalye hareketlilik becerileri öğretilirken arkada 
yardımcı bulundu, transfer güvenli bir şekilde 
öğretildi). 
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