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AÇIKLAMALAR 
KOD 725TTT148 

ALAN  Ortopedik Protez Ortez 

DAL/MESLEK Ortopedik Protez Ortez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Yürümeye Yardımcı Aletler 

MODÜLÜN TANIMI  
Yürümeye yardımcı aletlerin verildiği öğrenme 
materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL 9 ve 10. sınıf modüllerinin tamamını almıĢ olmak 

YETERLĠK Yürümeye yardımcı aletleri tanıyabilmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Yürümeye yardımcı aletleri ve ortopedik yaĢamsal destek 
ürünlerini tanıyacaksınız. 
Amaçlar  

1. Yürümeye yardımcı aletleri tanıyacaksınız. 
2. Ortopedik yaĢamsal destek ürünlerini tanıyacaksınız. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, engelli eğitim kurumları, aile ortamı, fizik 

tedavi kurumları, kendiniz ve grupla çalıĢabileceğiniz tüm 
ortamlar  

Donanım: Form belgeler, makaleler, süreli yayınlar, 
bilgisayar, projeksiyon makinesi, tanıtım CD’leri, kaynak 
kitaplar, fotoğraflar, afiĢ, broĢür, dergiler, televizyon, 
Ġnternet, sinevizyon, vb. materyaller 

 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

 
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendinizi 
değerlendireceksiniz. 

 
Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 
seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb.) kullanarak modül uygulamaları 
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 
değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 
Bu modül ile ortopedi tekniği alanında kullanılan yürümeye yardımcı aletleri ve 

ortopedik yaĢamsal destek ürünlerini öğreneceksiniz. 

 
Bu modülü aldığınızda, yürümeye yardımcı aletleri ve ortopedik yaĢamsal destek ürünlerini 
tanıyacak, bir hasta, engelli veya fiziksel gücü yerinde olmayanın ayağa kalkması ve 
yürüyebilmesi için kullanılan uygun yardımcı araçları seçebileceksiniz. 

 
Yürümeye yardımcı aletler ve ortopedik yaĢamsal destek ürünleri doktor ve 

fizyoterapist tarafından reçetede öngörüldüğü Ģekilde ortopedi teknisyeni tarafından hastanın 

kullanımına hazırlanır. 
 
Yürümeye yardımcı aletler, ortopedinin bir parçası olmasından dolayı bu alanda bilgi 

ve beceri kazanmamız gerekmektedir. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 1 
 
 
 
Yürümeye yardımcı aletleri tanıyacak ve bir hasta, engelli veya fiziksel gücü yerinde 

olmayanın ayağa kalkması ve yürüyebilmesi için uygun yardımcı araçları seçebileceksiniz. 
 

 
 
 

 Tutunma desteklerini inceleyerek araĢtırınız. 

 Yürüteçleri inceleyerek arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 
 

1. YÜRÜMEYE YARDIMCI ALETLER 
 
Yürümeye yardımcı aletler; bir hasta, engelli veya fiziksel gücü yerinde olmayanın 

ayağa kalkması ve yürüyebilmesi için kullanılan yardımcı araçlardır. 

 
 Yürümek için yardımcı alet ihtiyacı olan kiĢiler: 
 

 Denge bozukluğu olanlar 

 Alt ekstremitelerini kontrol edemeyenler 

 Gövde ağırlığının alt ekstremitelere veremeyenler 

 Gövde ağırlığını alt ekstremitelere vermemesi gerekenler 
 

 Yürümeye yardımcı aletlerin iĢlevleri: 

 

 KiĢinin dengesini sağlamak (destek yüzeyini artırmak) 

 Vücut ağırlığının bir veya iki bacağa binmesini azaltmak 

 Bacaklardaki vücut ağırlığının desteklenmesini sağlamak 

 
 Yürümeye yardımcı aletler: 

 

 Paralel barlar ve tutunma destekleri 

 Yürüteçler 

 Baston ve değnekler 
 

1.1. Paralel Barlar ve Tutunma Destekleri 
 
Yürümeye yardımcı olan sabit ekipmanlardır. Yere, yatağa veya duvara monte 

edilerek hasta, engelli veya fiziksel gücü yerinde olmayanların tutunup destek alarak 
yürümelerine yardımcı olur. 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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1.1.1. Paralel Yürüme Barları 

 
Paralel yürüme barı, tek veya çift elle tutunup destek alınan ve yüksekliği kiĢinin 

boyuna göre ayarlanabilen bardır. Özellikle fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde 
hasta, engelli veya fiziksel gücü yerinde olmayanların yürüme egzersizlerinde kullanılır 
(Resim1.1). 

 

 

Resim 1.1: Paralel bar 

 

ÇeĢitli yürüyüĢ egzersizleri yapılabilmesi için merdiven basamağına ve yürüme 
rampasına da paralel bar eklenebilir (Resim1.2). 

 

Resim1.2: Paralel barlı merdiven ve yürüme rampası 

 

1.1.2. Sabit Tutunma Destekleri 
 
Bu ürünler duvara veya yatağa monte edilmiĢ, tek veya çift elle tutunma ve destek 

alma ekipmanlarıdır. Yatakta, koridorda, banyoda ya da tuvalette hasta, engelli veya fiziksel 
gücü yerinde olmayanların tutunup destek almasını sağlar.  

 

 Yatak Tutunma Destekleri 
 
Çoğu hasta, engelli veya fiziksel gücü yerinde olmayanlar yataktan kalkarken 

tutunacak bir destek arar. Hasta, yatak tutunma barını kullanarak kimseden destek almadan 
kendi baĢına doğrulabilir. Böylece beline fazla yük binmemiĢ olur (Resim 1.3). 

http://www.engelliurunleri.com/engelli-urunu.asp?id=487&/yatak-tutunma-barlari
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Resim 1.3: Yatak tutunma desteği 

 

 Islak Zemin Tutunma Barları 
 
Engelli, hasta veya fiziksel gücü yerinde olmayanların ihtiyaçlarını kolayca 

giderebilmeleri için tasarlanmıĢtır. Ev içerisinde banyo ve tuvaletten kolidorlara kadar bir 
çok yerde kullanılabilir (Resim1.4). 

 

Resim 1.4: Islak zemin tutunma barı 

 

1.2. Yürüteçler 
 
Yürümeye yardımcı olan hareketli destek ekipmanların tümüne “yürüteç” denir. 

Engelli, hasta veya fiziksel gücü yerinde olmayanların ihtiyaçlarına göre değiĢik modellerde 
ve ölçülerde üretilmiĢtir. 

 
Yürüteçler, bağımsız yürümenin sağlanmasında kullanılır. Yürüteçlerin çeĢitleri 

vardır. Bazıları hastanın itmesini kolaylaĢtıracak Ģekilde dört tekerleklidir, bazılarında da 
yanda iki paralel çubuk vardır ve ön tarafı kapalıdır; böylelikle hastanın üç tarafı 
desteklenmiĢ olur. 

 
 

1.2.1. Walker 
 
Engelli, yaĢlı, hasta veya fiziksel gücü yerinde olmayanlar için hafif profil metallerden 

üretilmiĢ yürümeye yardımcı alettir (Resim 1.5). 

http://www.engelliurunleri.com/engelli-urunu.asp?id=488&/tutunma-barlari
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Dört ayağı sayesinde yerden tam destek alır ve devrilmez. Yüksekliği ayarlanabilir. 
 

 

Resim 1.5: Walker (yürüteç) 

 
Walkerin, metal kısımları eloktrostatik boyalı demir boru, tutacak ve ayak kısımları 

PVC plastiktir. Üzerindeki sabitleme mekanizması sayesinde kendiliğinden kapanma ve 
toplanma yapmaz. Ayak kısımlarındaki lastik, ıslak zeminde kaymayı ve ses yapmasını 
engeller. Tutma kısımlarındaki pvc tutacak ele tam oturarak hastayı yormadan rahat bir 
yürüme olanağı sağlar. Katlanabilir özelliği sayesinde kullanılmadığı zamanlar evde yer 
kaplamaz (Resim1.6). 

 

Resim1.6: KatlanmıĢ walker 

 

1.2.2. Ters Walker 
 
Ters walker sistemi; çocuk ve yetiĢkin için tasarlanmıĢ bir yürüteçtir. Dört adet 

tekerleği sayesinde hareket etmesi daha kolaydır. Tekerlekler, istenildiğinde frenlenerek 
sabit durması sağlanır (Resim 1.7). 

 

Resim1.7: Ters walker 
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1.2.3. Destekli Walker 
 
Metal gövdeli ve elektrostatik boyalı, gövdeyi destekleyici bir walker çeĢididir. Önde 

tutunma yerleri olup yüksekliği ayarlanabilir. Tekerlekleri istenildiğinde frenlenerek 
sabitlenebilir (Resim1.8). 

 

Resim1.8: Destekli walker 

 
 Destek walker özellikleri: 

 Yükseklik ayarlanabilir. 

 GeniĢliği ayarlanabilir. 

 Tekerleklerinde frenleme tertibatı vardır. 

 Önde tutunma yeri vardır. 

 Yastıklı kolçak, vücut ağırlığını destekler. 
 

1.2.4. Dar Tekerlekli Çerçeve Walker 
 

Bu yürüteç, alüminyum çerçeveden üretilmiĢ ve ev kullanımı için, dar geniĢliği 
nedeniyle idealdir. Ön tekerleri mükemmel manevra kabiliyeti ve akıcı bir yürüyüĢ sağlar. 
Yüksekliği ayarlanabilir (resim:1.9). 

 

Resim 1.9: Dar tekerlekli çerçeve walker 
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1.2.5. Önkol Destekli Walker 

 
Hafif alüminyum çerçeveden üretilmiĢtir. Kolunu geremeyen ve ellerini kullanamayan 

kiĢiler için tasarlanmıĢtır. Önde, iki adet önkol desteği pedi ve tutunma yeri vardır. Bağlantı 
kayıĢları ile kol, güvenli bir Ģekilde bağlanabilir. Ön tekerlekler, istenilen yöne hareket 
ettirme kolaylığı sağlar (Resim1.10). 

 

Resim 1.10: Önkol destekli walker 

 

1.2.6. Rollator Yürüteç 
 
Rollator yürüteç, rollatör walker diye de adlandırılan bu ürün özellikle alıĢveriĢ 

yaparken yaĢlı veya fiziksel gücü yerinde olmayanlar için büyük kolaylık sağlar. Yorulduğu 
zaman oturabileceği bir oturağı da olan yürüteçin aynı zamanda alıĢveriĢ sepetide üzerinde 
hazır bulunmaktadır. AlıĢveriĢ yaparken bir yandan da dengeli yürümeye olanak sağlar. 

Durmak ve aynı yerde sabit kalmak istendiğinde iki aĢamalı fren sistemi devreye sokulur. 
Katlanır olmasından dolayı istendiği zaman katlayıp araba bagajına koyulabilir (Resim1.11). 

  

Resim 1.11: Rollator walker 
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1.3. Baston ve Değnekler 
 
Bağımsız yürüme potansiyeli olan ancak dengenin sağlanması için bir desteğe 

gereksinim duyan kiĢiler için kullanılabilir. Bastonların ve koltuk değneklerin pek çok çeĢidi 
vardır ve bu araçlarla yürümenin de farklı Ģekilleri vardır. Bu nedenle hasta, aile, 
fizyoterapisti ve/veya doktoru ile konuĢarak yürümesi için en uygun yolun belirlenmesi ve 
hastaya öğretilmesi gerekmektedir. 

 

1.3.1. Bastonlar 
 
YaĢlı, engelli, kilolu, hasta ve fiziksel gücü yerinde olmayanlar için denge sağlamak 

amacıyla kullanır. Tekli, üçlü veya dörtlü ayak modellerde üretilir. 
 

 Denge Bastonu (Asa) 

 
YaĢlı, engelli, kilolu, hasta ve fiziksel gücü yerinde olmayanlar için denge sağlamak 

amacıyla kullanır. Alüminyüm gibi hafif malzemelerden üretilmiĢtir. Alt ucundaki lastik, ses 
yapmasını ve ıslak zeminde kaymasını engeller. Yüksekliği ayarlanabilir, katlanabilir gibi 
özelliklere sahiptir (Resim 1.12). Denge bastonu standardı için TS. 11183’ e bakınız. 

   

Resim 1.12: Tekli denge bastonu 

 
 Üç Ayaklı Denge Bastonu (Tripot) 

 

Alüminyum, üçlü denge bastonudur. YaĢlı, engelli, hasta veya ayakta dengede 
durmakta zorlananlar içindir. Yükseklik ayarı yapılabilir. Ayak uçları kaymaz, lastiklidir. 
Sağ veya sol el kullanımı için ayarlanabilir (Resim 1.13). Üç ayaklı denge bastonu standardı 
için TS. 113344’ e bakınız. 

 

Resim 1.13: Üçlü denge bastonu 
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 Dört Ayaklı Denge Bastonu (Tetrapot) 

 
Alüminyum, dörtlü denge bastonudur. YaĢlı, engelli, hasta veya ayakta dengede 

durmakta zorlananlar içindir. Yükseklik ayarı yapılabilir. Ayak uçları kaymaz lastiklidir. Sağ 

veya sol el kullanımı için ayarlanabilir (Resim 1.14). Dört ayaklı denge bastonu standardı 
için TS. 113344’ e bakınız. 

 

Resim 1.14: Dörtlü denge bastonu 

 

1.3.2. Kanadyen 
 
Kolların gergin tutulmasıyla ön koldan destek alan, yürümeye yardımcı bir araçtır. 

Hafif alüminyum metalden üretilir. Kol destekleri ve el tutamaçları plastik kaplıdır. Alt 
ucunda kaymaz lastik vardır. 

 
Metal kısımları, eloksal kaplamalı alüminyum, kol destek ve ayak kısımları moblen ve 

PVC plastiktir. Özel boy ayarlama mekanizması sayesinde uzunluğu ayarlanabilir. 
Alüminyum üzerindeki özel eloksal kaplaması, metalin paslanmasını ve darbelerde kolay 
çizilmemesini sağlar. Kol destek kısmındaki özel plastik ham maddesi, darbeler esnasında 
sağlam ve esnektir. Alt kısmında kullanılan lastik, kıĢın soğuk havalarda esnekliğini 

kaybetmez, yere sağlam basarak kaymayı önler (Resim 1.15). 

 

Resim 1.15: Kanadyen 
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1.3.3. Koltuk Altı Değneği 
 
Koltuk altından destek sağlayan yürümeye yardımcı bir araçtır. Hafif malzemelerden 

üretilir. Boyu ve el tutma yeri ayarlanabilir. Özellikle ayağını yere basamayan veya 
basmaması gereken kiĢilerde kullanılır. 

 
Metal kısımları, eloksal kaplamalı alüminyum; koltuk altı destek, tutacak ve ayak 

kısımları ise yumuĢak PVC, sert ve yarı sert moblen plastik kaplıdır. Boyu, kademeli olarak 
ayarlanabilir. Kol mesafesi 4 kademe olup tutacak kısmı kolay ayarlanır. Metal üzerinde 
eloksal kaplama, metalin uzun yıllar paslanmadan güvenle kullanılabilmesini sağlar. Ayak 

kısımlarındaki PVC plastik, kıĢın soğuk hava Ģartlarında kaymayı engeller ve güvenli bir 
Ģekilde yere basabilmeyi sağlar (Resim 1.16). 

 
Koltuk altı değneği standardı için TS. 11334-1’ e bakınız. 

 

Resim 1.16: Koltuk altı değneği 

 
 Koltuk altı değneği boyutlarının ayarlanması 

 

 Hastanın koltuk altı-avuç içi uzunluğu ölçülür ve bu uzunluğa uygun 

tutamaç-koltuk altı mesafesi ayarlanır. 

 Koltuk altı-zemin ara mesafesi ölçülür ve bu uzunluğa uygun koltuk 
değneğinin boyu ayarlanır. 

 Hasta koltuk değneğiyle yürütülerek yapılan ayarlamalar kontrol edilir. 



 

 12 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki uygulama faaliyetlerini yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Bir hasta, engelli veya fiziksel gücü 

yerinde olmayanın ayağa kalkması ve 
yürüyebilmesi için kullanılan yardımcı 
araçları araĢtırınız. 

 Paralel barları araĢtırınız. 
 Tutunma desteklerini araĢtırınız. 

 Yürüteçleri araĢtırınız. 
 Baston ve değnek çeĢitlerini araĢtırınız. 
 Bulduğunuz verileri sınıf ortamında 

paylaĢınız. 

 Koltuk altı değneği boyutlarını 
ayarlayınız. 

 Tutamaç-koltuk altı mesafesini 

ayarlayınız. 
 Koltuk altı-zemin mesafesini 

ayarlayınız. 
 Yaptığınız ayarları kontrol ediniz. 

 Fiziksel engelliler ile iletiĢime geçiniz. 

 Çevrenizdeki fiziksel engelli kiĢileri 
araĢtırınız. 

 Sınıf ortamında arkadaĢlarınızla 
bulduğunuz verileri karĢılaĢtırınız. 

 Fiziksel engellilerle ilgili çevrenizdeki 
herhangi bir okulu araĢtırınız. 

 Okullar arasındaki farkları sınıf 
ortamında paylaĢınız. 

 Fizik tedavi ve rehabilitasyon 
kurumlarını araĢtırınız. 

 Fizik tedavi kurumlarının diğer tadavi 
kurumlarından farkını belirleyiniz.  

 Kullanılan fizik tedavi araçlarını ve 
yöntemlerini gözlemleyiniz. 

 Gözlemlerinizi sınıfta paylaĢınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bir hasta, engelli veya fiziksel gücü yerinde olmayanın ayağa 
kalkması ve yürüyebilmesi için kullanılan yardımcı araçları 
araĢtırabildiniz mi? 

  

2. Koltuk altı değneği boyutlarını ayarlayabildiniz mi?   

3. Fiziksel engelliler ile iletiĢime geçebildiniz mi?   

4. Fiziksel engellilerle ilgili çevrenizdeki herhangi bir okulu 

araĢtırabildiniz mi? 
  

5. Fizik tedavi kurumlarını araĢtırabildiniz mi?   

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 



 

 14 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıdakilerden hangisi, yürümek için yardımcı alet ihtiyacı olan kiĢilerden değildir? 

A) Denge bozukluğu olanlar 
B) Alt ekstremitelerini kontrol edemeyenler 

C) Üst ekstremitelerini kontrol edemeyenler 
D) Gövde ağırlığını alt ekstremitelere veremeyenler 
E) Gövde ağırlığını alt ekstremitelere vermemesi gerekenler 
 

2. Yürümeye yardımcı olan hareketli ekipmanların tümüne hangi isim verilir? 

A) Yürüteç 
B) Tutunma barı 
C) Sabit tutunma desteği 
D) Islak zemin tutunma barı 
E) Hiçbiri 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi walker çeĢitlerinden değildir? 
A) Ters walker 
B) Ön kol destekli walker 
C) Destekli walker 
D) Dar tekerlekli çerçeve walker 

E) Hepsi 
 

4. Üç ayaklı denge bastonunun diğer adı nedir? 
A) Kanadyen 

B) Asa 
C) Tetrapot 
D) Tripot 
E) Koltuk altı değneği 
 

5. Kanadyen, hangi bölgeden destek alan bir yürümeye yardımcı araçtır? 
A) Koltuk altı 
B) Ön kol 
C) Alt bacak 
D) Gövde 
E) Hiçbiri 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 
 
 
YaĢamsal destek ürünlerini tanıyacaksınız. 

 
 
 
 
Tekerlekli sandalye çeĢitlerini araĢtırınız ve arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 
 

2. YAġAMSAL DESTEK ÜRÜNLERĠ 
 

2.1. Tekerlekli Sandalyeler 
 
Tekerlekli sandalyeler, yürüyemeyen hasta, yaĢlı ve engelliler için tasarlanmıĢ bir 

yaĢamsal destek ürünüdür. 

 
Tekerlekli sandalyelere, kullanılım amacına ve istenilen yaĢamsal desteğe göre iĢlevi 

kolaylaĢtırıcı birçok ek de yapılabilir. Örneğin, tuvalet aparatı ilavesi, yan kolların 
çıkarılabilmesi, ayak ve sırt desteğinin kademeli olarak ayarlanabilmesi gibi ek özellikler 
eklenebilir. 

 
Çocuk hastalarda tekerlekli sandalye seçimi sırasında önemli olan konu; hastanın 

büyüme hızına uyum sağlama, özgüven geliĢiminin desteklenmesi, yaĢıtları ile uygun 

iletiĢimin sağlanmasıdır. Çocukların geliĢimsel düzeyleri ve yaĢlarına bağlı olarak değiĢik 
ihtiyaçları vardır. Fiziksel temas ve elle dokunmaya gereksinimleri vardır. Bu nedenle 
kullanılan malzemeler fiziksel teması engellememelidir. 

 
Tekerlekli sandalye standartları için TS. ISO 10542-1’ e bakınız. 
 
 Tekerlekli sandalyelerde aranılan özellikler 
 

 Bağımsız kullanılabilmesi 

 KiĢiye özel ayarlamaların yapılabilmesi 

 Tekerleklerde minimum direnç, kolay sürülebilmesi 

 Parça değiĢimi ve yapı değiĢikliğine uygun olması 

 Ekonomik olması 

 Estetik görünüm, renk seçeneklerinin olması 
 
 Kullanım amacı 
 

 Günlük 

 Spor 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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 Hobi 

 DuĢ/Banyo 

 Mekân içi veya dıĢında kullanılma 

 Kendi baĢına kullanma 

 Refakatçı ile kullanma 

 

2.1.1. Standart Tekerlekli Sandalyeler 
 
Standart tekerlekli sandalyeler katlanabilir özelliklidir. Sabit sırt desteğine sahiptir. 

Kullanan kiĢinin hareket ettirebilmesi için tekerlek dıĢ yanlarında metal çerçeveler bulunur. 

Bilyalı ön tekerlekleri sayesinde her yöne hareket ettirilmesi çok kolaydır. Ayrıca sabit 
durması için tekerleklerde frenleme sistemi vardır. Oturma bölgesi istenildiğinde sökülerek 
tuvalet aparatı ilave edilebilir. Lastikleri ĢiĢirilebilir veya dolgudur (Resim 2.1). 

 

Resim 2.1: Standart tekerlekli sandalye 

 

2.1.2. Özellikli Tekerlekli Sandalyeler 
 
Tekerlekli sandalyelere, kullanılım amacına ve istenilen yaĢamsal desteğe göre iĢlevi 

kolaylaĢtırıcı birçok ek yapılır. Örneğin, tuvalet aparatı ilavesi, yan kolların çıkarılabilmesi, 

ayak ve sırt desteğinin kademeli olarak ayarlanabilmesi gibi ek özellikler eklenebilir 
(Resim2.2). 

  

Resim 2.2: Özellikli tekerlekli sandalyeler 



 

 17 

Çok amaçlı bir tekerlekli sandalye çeĢididir. Sırt bölümünü kademeli olarak 180 
dereceye kadar yatırabilir ve bu sayede hastanın daha da rahat etmesi sağlanır. Ayrıca ilave 
edilen bacak destekleri ile de kademeli olarak rehabilitasyon programına yardımcı olur. 
Katlanabilme özelliğine de sahip olup bu sayede çok rahat taĢınabilir. Ayrıca kol destekleri 

çıkarılabilir ve bu sayede hasta yatağından veya herhangi bir ortamdan tekerlekli sandalyeye 
rahatça transfer edilebilir. Anti-devrilme aparatı vardır. Ġstenildiğinde baĢ kontrolü olmayan 
hastalar için kafa desteği, sandalye üzerine eklenebilir. 

 

2.1.3. Spastikler için Tekerlekli Sandalyeler 
 

Spastik kiĢinin kaymaması veya düĢmemesi için yan destekler ile önde bel desteği 
bulunur. Yaralanmaları engellemek amacıyla oturma, sırt ve yan destek bölgeleri sünger 
kaplamalı olarak tasarlanmıĢtır. Ayrıca baĢ desteği de vardır. Ġstenildiğinde sırt ve ayak 
destekleri açılı olarak ayarlanabilir. Yan kolçakları ve ayak destekleri çıkarılabilir. 
Tekerlekleri frenleme tertibatlıdır (Resim 2.3). 

 

Resim: 2.3: Spastik tekerlekli sandalyesi 

 

2.1.4. Sporcu Tekerlekli Sandalyeleri 
 
Sporcular için yaptığı spor aktivitesinin özelliklerine uygun çok çeĢitli sporcu 

tekerlekli sandalyeleri tasarlanmıĢtır (Resim 2.4). 

 
 Sporcu tekerlekli sandalyelerin ortak özellikleri 

 

 Hafif malzemeler kullanılması 

 Kullanım rahatlığı 

 Kolay hareket ettirilebilmesi 

 Hızlı olmaları 

 Emniyetli ve sağlam olmaları 
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Resim 2.4: Sporcu tekerlekli sandalyeleri 

 

2.1.5. Motorlu (Akülü) Tekerlekli Sandalyeler 
 
Motorlu (akülü) tekerlekli sandalyeler, diğer tekerlekli sandalyelere göre daha uzun 

mesafe ve daha hızlı gidebilme özelliklerine sahiptir. Elektronik donanım sayesinde 
sandalyenin hareketi bir joystick kumanda ile yönlendirilir. Elektrik enerjisini aküden alır. 
Gösterge ve kumanda panelinde, açma ve kapama düğmesi, akü Ģarj göstergesi, hız 
göstergesi, hız ayar düğmeleri ve sesli uyarı sistemi bulunur. Emniyetli bir otomatik fren 
sistemi vardır (Resim 2.5).  

 

Resim 2.5: Motorlu (akülü) tekerlekli sandalye 

 
Katlanabilme ve ayrıca sırt kısmının yükseklik ayarını yapabilme özelliği vardır. 

Ayaklıkları ayarlanabilir ve sökülebilir. Kol dayama aparatları çıkartılabilir ve kullanıcıya 
göre yükseklik ayarı yapılabilir. Vites kutusuna bağlı iki adet motoru vardır ve istenildiğinde 
bu motorlar kilitlenerek manuel bir sürüĢ sağlanabilinir. Ġki adet sökülebilen, bakım 
gerektirmeyen kuru akü sistemi mevcuttur. Elektromanyetik fren sistemi vardır. 
Programlanabilir bir sürüĢ yapılabilir.100 kg bir sürücü ile 7,5 km’lik hızla tek Ģarjda 

yaklaĢık 35 km mesafe gidilebilir. 
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 Motorlu (akülü) sandalye özellikleri 

 

 Kumanda ünitesi (joystick) 

 Açma ve kapama düğmesi, akü Ģarj göstergesi, hız göstergesi, hız ayar 
düğmeleri ve sesli uyarı sistemi 

 Otomatik fren sistemi 

 Çift akülü ve çift motorlu 

 Yüksekliği ayarlanabilen çıkabilen ayaklıklar ve kolçaklar 

 Geriye düĢmeyi önleyen anti-tipper sistem 

 Demonte edilebilen akü sistemi sayesinde kolayca katlanma ve taĢınma 

 Kolay rahat ve konforlu kullanım 

 DüĢük enerji tüketimine karĢılık üstün performans 

 Gerektiğinde refakatçi kullanımına uygunluk 

 Yol durumuna göre tek Ģarjda 30-40 km mesafe yol alabilme 
 

2.1.6. Özel Çocuk Tekerlekli Sadalyeler 
 

Çocuk büyüdükçe puset de onunla birlikte büyür (boyutları ayarlanabilir) ve sık sık 
yeni arayıĢlar içine girmeyi engeller. Bu model, spina bifidalı veya serebral palsili, kas 
hastası vb. gibi çocuk hastalar için özel olarak tasarlanmıĢtır. 

 
Ayrıca sırt kısmı 180 derece yatırabilir ve 90 dereceye kadar kaldırılabilir. 

Katlanabilme özelliği de vardır ve istenildiğinde arka tekerlekleri çıkartılabilir. Ayrılabilir 
kafa desteği, 3 noktalı emniyet kemeri, abduktör ve skolyoz için yan destekleri mevcuttur. 

Her kademede boyu ve açısı ayarlanabilen ayak destekleri mevcuttur. 
 
Çift taraflı ve farklı amaçlı kullanılabilen ve istenildiğinde tamamen çıkartılabilinen 

bir ön barı mevcuttur. Tek bir fren çubuğuna basarak aynı anda iki arka tekerleği 
kilitlenebilir ve serbest bırakılabilinir. Ayrıca ön tekerlekleri istenildiğinde 360 derece 
istenirse sabit konumda ayarlanabilir. 

  

Resim 2.6: Özel çocuk tekerlekli sandalye 
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2.1.7. Elektronik Ayağa Kaldırıcı Tekerlekli Sandalyeler 
 
Bu tekerlekli sandalye, yanlara devrilmeyecek Ģekilde, otomatik ayağa kalkma 

mekanizmasıyla, önden ve arkadan desteklenmiĢ bir yapıya sahiptir. Elektronik kumanda 
sayesinde kiĢinin ayağa kalkmasına ve ayakta dik durabilmesine yardımcı olur. 

  

Resim 2.7: Elektronik ayağa kaldırıcı tekerlekli sandalye 

 
 Teknik özellikleri 

 

 Elektronik sistemli ayağa dik kalkabilme  

 Ayarlanabilir kol ve dirsek koyma yeri 

 Sökülebilir sırtlık 

 DüĢmeyi engelleyen yan korumalıklar 

 H tipi emniyet kemeri 

 Açısı ayarlanabilir ayaklık 

 Devrilmeyi önleyici destek sistemi 

 Alüminyum iskelet 

 Frenleme, sabitleme tertibatı  

 

2.1.8. Tekerlekli Sandalye Yardımcı Malzemeleri 
 
Tekerlekli sandalye ve oturma aparatlarında, kullanıcıların oturma pozisyonlarının 

desteklenip güvenliklerinin sağlanabilmesi, cilt tahriĢlerini ve bası yaralarını önlemesi için 
çeĢitli destekleme malzemeleri ve ilave ekipmanlar kullanılır. Bunlar; 

 
-Kolçaklar 
-Göğüs destekleri 
-BaĢ ve boyun destekleri 
-Ayak ve baldır destekleri 
-Tekerlekli sandalye tuvalet aparatları 
 



 

 21 

 Kemer sistemleri 

 Thoraks kemerleri 

 Pelvis kemerleri 

 
 Tekerlekli sandalye minderleri 

 Poliüretan sünger minder (PU) 

 Relaks minder 

 Küp Ģeklinde (basınç dağıtıcı) sünger minder 

 Havalı (basınç dağıtıcı) minder 

 Jelli antidekübit minder 

 
Tekerlekli sandalye minderi iyi bir oturma konforu sağlar. Cilt tahriĢlerini ve bası 

yaralarını etkili olarak önlemek için tasarlanmıĢtır. 
 

2.1.9. Akülü Merdiven Çıkma/Ġnme Aparatları 
 
Akülü merdiven inme/çıkma aparatı, asansörü bulunmayan ev ve iĢ yerlerinde, yüksek 

merdivenlerin bulunduğu yaĢam ortamlarında kullanılır. Her tip motorlu (akülü) veya 
manuel sandalyede uygulanma Ģansı vardır. 130 kg’a kadar hasta taĢıma kapasitesine 
sahiptir. ġarj edilebilen ve bakım gerektirmeyen akü sistemi ile çalıĢmaktadır. Bir Ģarjla 10-
15 kat inip çıkabilir. Her türlü sandalyeye adapte edilebilir. 40 dereceden daha yüksek 
eğimlerde bile inip/çıkma kapasitesine sahiptir. Merdiven çıkma anında istenildiği takdirde 

durdurulabilir ve asla aĢağıya kaymaz. 

 

Resim 2.8: Akülü merdiven çıkma/inme aparatı 
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2.2. Ayakta Durma ve Denge Aparatları 
 

Ayakta durma ve denge aparatları daha çok spinal yaralanmalar, spina bifida, multiple 
sclerosis, travmatik beyin yaralanmaları, felç ve benzeri problemlerdeki hastalarda doktor ve 

fizyoterapist önerileri doğrultusunda kullanılır. 
 
Bu aparatlar yaĢamı kolaylaĢtırmak ve çeĢitli ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla 

ayarlanabilir özelliklidir. Oturur pozisyondan ayağa kaldırma, ayakta tutma ve destekleme, 
ayakta denge sağlama ve egzersiz yapabilme gibi fonksiyonlara yardımcı olabilecek 
Ģekillerde tasarlanmıĢlardır. 

 
Bağımsız ve desteksiz oturamayan, baĢ kontrolü çok az olan veya hiç olmayan 

çocuklar ve yetiĢkinler için tasarlanmıĢtır. Çocuklarda, çocuğun fiziksel geliĢimine bağlı 
olarak boyutları ayarlanabilir. 

 

2.2.1. Ayakta Durma Sehpası (Standing Table) 
 

Standing table, hastayı ayakta dik pozisyonlamak için kullanılır. Serebral palsi, spina 
bifida, kas hastası ve diğer sebeplere bağlı hastalarda doktor ve fizyoterapist önerileri 
doğrultusunda kullanılabilir. 

  

Resim 2.9: Standing table 

 

 Teknik özellikleri 
 

 Tekerlekli ve fren sistemli ana gövde 

 Ayarlanabilir baĢ desteği 

 Ergonomik boyun desteği 

 Ergonomik sırt desteği 

 Ġki taraflı skolyoz desteği 

 Pelvis (kalça) desteği 

 Oturma minderi 

 Ayıraçlı ayarlanabilir dizkapağı (patella) desteği 

 Kol dayama destekleri 
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 Velkro bantlı ayak tabanlığı 

 Sehpa 

 Emniyet kemeri 
 

Sistem, kiĢi otururken manuel bir Ģekilde ayarlayarak ayağa kaldırılabilir. Doğru 
pozisyonlama yaparak hem kemik bütünlüğünü doğru korur hem de ayakta dik durmanın 
vücuda getirdiği faydalar kiĢiye kazandırılmıĢ olur. 

 

Ayakta pozisyonlama aparatlarına eklenen bisiklet pedalı gibi benzeri ilaveler, 
hastanın bacak kaslarını çalıĢtırma egzersizleri yapmasına olanak sağlar (Resim 2.10). 

 

Resim 2.10: Dik pozisyonlama ve egzersiz aparatı 

 

2.2.2. Ayağa Kaldırma ve Ayakta Durma Sehpası (Easy Stand Table) 
 

Birçok insanın ihtiyaçlarını karĢılamak üzere tasarlanmıĢ destekleyici bir oturma 
konumundan ayağa kalkıĢa yardımcı olacak ayakta durma aletidir. KiĢiyi, oturur 
pozisyonundan ayağa kaldırıp ayakta durma pozisyonuna getirir. Emniyetli pozisyon için 
bağlantı velkroları vardır. Hidrolik sistem sayesinde arzu edilen pozisyona kaldırılabilir. 

 

Oturma konumundan ayağa kalkıĢa doğal geçiĢ olanağı ve kullanıcının herhangi bir 
konumda durmasına olanak vermektedir. 

 

Resim 2.11: Ayağa kaldırma ve ayakta durma cihazı 



 

 24 

2.2.3. Denge Egzersiz Sistemleri (Balance Trainer) 
 

Hem bir ayağa kaldırma aparatı (easy stand) hem ayakta durma sehpası hem de 
biofeedback kontrolü olan bir denge egzersiz sistemidir. Bu aparatla aynı zamanda baĢlangıç 
düzeyi adım egzersizleri de çalıĢılabilmektedir. 

 

Ayakta duramayan bir hastayı hiçbir güç kullanmadan ayağa kaldırabilen balance-
trainer, bütün dinamik denge egzersizlerinin kontrollü bir Ģekilde yapılmasını sağlar. 

 

Resim 2.12: Denge ve egzersiz cihazı 

 
 Ġndikasyonlar 

 Parapleji / Tetrapleji 

 Multiple skleroz 

 Hemipleji 

 Musküler disorder 

 Geriatrik rehabilitasyon 
 

2.3. Fiziki Çevre Düzenlemeleri 
 

Yürüme zorluğu çeken hasta, yaĢlı ve engelli bireylerin mağdur olduğu konulardan 
biri de kamusal alanların engelli vatandaĢları dikkate almadan yapılan çevre 
düzenlemeleridir. Kamusal binaların merdiven giriĢ-çıkıĢları, asansörler (engelli asansörleri 
standartları için TS. ISO 10535 e bakınız), tuvalet gibi yapılarını engelli vatandaĢlarımızın 
faydalanabileceği Ģekilde düzenlemeleri gerekmektedir. Bunların yapılması için belediyelere 
büyük görev ve sorumluluklar düĢmektedir. 

 
Ayrıca binalarda ve evlerde yapılacak bazı düzenlemelerle yaĢlı, engelli, hasta ve 

fiziksel gücü yerinde olmayanların karĢılaĢtığı fiziki engeller ortadan kaldırılır. 
 

2.3.1. Odalar 
 

Tekerlekli sandalyenin de geçebilmesi için bir kapının açıklığının en az 85 cm olması 
gerekir. Odalar arasında eĢik bulunmaması tercih edilir. 
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Tekerlekli sandalyenin oda içerisinde rahatça manevra yapabilmesi için yeterli alan 
sağlanmalıdır. Elbise dolapları normal kanatlı ya da sürme kapılı olabilir. Dolap yüksekliği 
tekerlekli sandalye kullananlar için yerden 112 cm olmalıdır. Elektrik düğmeleri ve kapı 
kolları ortalama 100 cm yükseklikte olmalıdır.  

 
Yatak kenarlarına ve dolap önlerine özürlü ve tekerlekli sandalye düĢünülerek yeterli 

alan bırakılmalıdır.  
 

2.3.2. Banyo ve Tuvaletler 
 

Banyo ve tuvaletler özellikle hasta, yaĢlı ve fiziksel engelli kiĢiler için en fazla 
problem yaratan mekânlardır. Manevra alanının artması için banyo ve tuvaletlerin kapısı dıĢa 
doğru açılmalı, bu mümkün değilse raylı kapılarla değiĢtirilmelidir. Tuvalet ve banyoda 
kaymayan zemin tercih edilmelidir. Emniyet için tutunma barları monte edilmelidir. 
Tutunma barları ihtiyaca göre enine, dik olarak veya yana eğimli (/ ) Ģekilde yerleĢtirilebilir. 
Enine yerleĢtirilen barların yerden yüksekliği 90 cm olmalıdır. Tutunma barları elin rahatça 
kavramasına izin verecek kadar geniĢ olmalı ve bar ile duvar arasındaki mesafe 4cm 

olmalıdır. Engelliler için klozet (alafranga tuvalet) daha uygundur. Klozetin her iki yanında 
yeterli boĢluk olmalıdır. Klozetin yerden yüksekliği 45-50 cm olmalıdır. Çok alçak 
tuvaletlerde tuvalet yükselticileri kullanılabilir. Lavabo tekerlekli sandalye ile yanaĢmak için 
ayaksız olmalı ve lavabonun alt tarafı en az 75 cm yükseklikte olmalıdır. Musluklar 
kavraması olmayan kiĢiler için bilek veya kol hareketi ile açılabilir olmalıdır. 

 
Banyoda emniyeti sağlamak için zemine, kaymayan vakumlu paspaslar konmalıdır. 

Banyolarda uygun tasarlanmıĢ duĢun bulunması gerekir. DuĢun zemini az eğimli (en fazla 

%2) veya düz olmalıdır. Tekerlekli sandalyenin kolayca girmesine olanak sağlamalıdır. 
Tutamaklar ve oturaklar özürlünün duĢa, tuvalete, küvete veya buralardan tekerlekli 
sandalyeye geçmesine olanak sağlamalıdır. DuĢun yüksekliği ayarlanabilmelidir. DuĢ baĢlığı 
esnek bir hortumla bağlı olmalıdır. Yardıma gerek olduğunda haber vermek için bir telefon 
bağlantısı bulunursa engelli için kolaylık sağlar. 

 
ÇamaĢır ve kurutma makinesinin yerleri de tekerlekli sandalye kullanan engellinin 

rahatça kullanabilmesine izin vermelidir. Musluklar itmeli, kollu çevirmeli ya da otomatik 
kontrollü olmalıdır. Yüksekliği ayarlanabilen bir ayna bulunmalıdır. 

 
Tuvalet ve banyo aparatları; yürüyemeyen hasta, yaĢlı ve fiziksel engelliler için 

tasarlanmıĢ bir yaĢamsal destek ürünüdür. 
 
 Tuvalet (WC) Aparatları 

 

Tekerlekli tuvalet aparatı, kiĢinin WC veya banyoya sandalye ile gitmesini ve WC 
aparatının üzerine sandalyenin geçebilmesi sayesinde bu özel ihtiyacını kendi baĢına 
sağlamasını sağlayan bir sistemdir. 

 
Poliüretan (PU) malzemeden sırt ve oturma alanı imal edildiğinden yumuĢak ve 

hijyeniktir. 
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Üzerinde ayrıca istenildiğinde sökülüp takılabilinen kapaklı dıĢkı kovası ve ıslak 
zeminde güvenlik için tekerleklerde fren mekanizması mevcuttur. Ayaklar dıĢa doğru 
açılabilinir ve ayakların yükseklik ayarını yapmak mümkündür (Resim 2.13).  

 

Resim 2.13: Tekerlekli tuvalet aparatı 

 
Portatif tuvalet aparatları, yatağa bağımlı olan hastaların ve yaĢlıların tuvalet 

ihtiyaçlarını giderebilmesi için tasarlanmıĢtır. Portatif olması nedeniyle kullanım sonrası 
kolayca taĢınabilir. Üzerinde sökülüp takılabilen kapaklı dıĢkı kovası vardır. Ġstenildiğinde 

rahatlıkla parçalara ayrılıp sökülebilir. Yüksekliği ayarlanabilir (Resim 2.14). 

  

Resim 2.14: Portatif tuvalet aparatları 

 
Çok alçak alafranga tuvaletlerde (klozetlerde) klozet yükselticiler kullanılır. Klozet 

üzerine yerleĢtirilebilen, farklı yüksekliklerde ve modellerdedir (Resim 2.15). 

  

Resim 2.15: Klozet yükseltici 
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2.3.3. Banyo Ekipmanları 
 

Ayrıca banyolarda yapılan bazı düzenlemeler ve kullanılan yardımcı ekipmanlar; 
yaĢlı, engelli, hasta ve fiziksel gücü yerinde olmayanların karĢılaĢtığı fizikî engelleri ortadan 
kaldırılır. 

 

 Küvet transfer sandalyesi 
 

Küvet transfer sandalyeleri; yaĢlı, engelli, hasta ve fiziksel gücü yerinde olmayanların 
tekerlekli sandalyeden küvet içine tranferi ve banyo yapabilmesi için tasarlanmıĢtır. 
Tamamen plastik malzemeden üretilmiĢ ve ayrıca sırt desteği ve tutunma desteği 
bulunmaktadır. Bu sandalyelerin yükseklikleri ayarlanabilir ve ayakları kaymaz lastik 
takviyelidir (Resim 2.16). 

  

Resim 2.16: Küvet transfer sandalyesi 

 
 Banyo tutunma barları 
 

Banyo içinde ve küvet yanında emniyet için tutunma barları monte edilmelidir. 
Tutunma barları ihtiyaca göre enine, dik olarak veya yana eğimli (/ ) Ģekilde yerleĢtirilebilir. 
Enine yerleĢtirilen barların yerden yüksekliği 90 cm olmalıdır. Tutunma barları elin rahatça 
kavramasına izin verecek kadar geniĢ olmalı ve bar ile duvar arasındaki mesafe 4  cm 
olmalıdır (Resim 2.17). 

                                           

Resim 2.17: Banyo tutunma barı                 Resim 2.18: Küvet tutunma desteği 

 

Bireyin küvete girip çıkarken kaymaması ve destek alması için küvet kenarına bir 
tutunma desteği yerleĢtirilir (Resim 2.18). 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki uygulama faaliyetlerini yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Tekerlekli sandalye çeĢitlerini araĢtırınız. 

 Standart tekerlekli sandalyeleri 
inceleyiniz. 

 Özellikli tekerlekli sandalyeleri 
inceleyiniz. 

 Sporcu tekerlekli sandalyelerini 
inceleyiniz. 

 Akülü/motorlu tekerlekli sandalyeleri 
inceleyiniz. 

 Çevrenizde tekerlekli sandalye kullananları 
araĢtırınız. 

 Tekerlekli sandalye kullanımı ile 
bilgiler alınız. 

 KarĢılaĢtıkları engelleri sınıf 
ortamında paylaĢınız. 

 Ayakta durma ve denge aparatlarını 
araĢtırınız. 

 Ayakta durma sehpalarının 
kullanımlarını inceleyiniz. 

 Denge aparatlarının kullanımlarını 
inceleyiniz. 

 Sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Evlerde yapılacak fizikî çevre 
düzenlemeleri araĢtırınız. 

 Kapı düzenlemelerini araĢtırınız. 

 Oda, WC/banyo düzenlemelerini 
araĢtırınız. 

 Fiziksel engellilerle ilgili çevre 
düzenlemelerini araĢtırınız. 

 Fiziksel engellilerin çevre 

düzenlemelerinden mumnuniyetini ve 
karĢılaĢtıkları sorunları araĢtırınız. 

 Bütün verileri sınıf ortamında 
paylaĢınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tekerlekli sandalye çeĢitlerini araĢtırabildiniz mi?   

2. Çevrenizde tekerlekli sandalye kullananları araĢtırabildiniz 
mi? 

  

3. Ayakta durma ve denge aparatlarını araĢtırabildiniz mi?   

4. Evlerde yapılacak fizikî çevre düzenlemelerini araĢtırabildiniz 
mi? 

  

5. Fiziksel engellilerle ilgili çevre düzenlemelerini 
araĢtırabildiniz mi? 

  

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, tekerlekli sandalyelerde aranılan özelliklerden değildir? 
A) Bağımsız kullanılabilmesi 

B) KiĢiye özel ayarlamaların yapılabilmesi 
C) Tekerleklerde minimum direnç, kolay sürülebilmesi 
D) Parça değiĢimi ve yapı değiĢikliğine uygun olması 
E) Hiçbiri 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, özellikli tekerlekli sandalye özelliklerinden değildir? 
A) Sırt desteğinin kademeli ayarlanabilmesi 
B) Ayak desteklerinin kademeli ayarlanabilmesi 

C) Yan kolçakların çıkartılabilmesi 
D) Dolgu tekerlekli olması 
E) Kafa/baĢ desteği olması 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, tekerlekli sandalyelere ilave edilebilen yardımcı 
malzemelerdendir? 
A) Tuvalet aparatı 
B) Fren 
C) Tekerlek 

D) Cant 
E) Hiçbiri  

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, hastayı ayakta dik pozisyonlamak (dik tutmak) için 
kullanılır? 
A) Tekerlekli walker 
B) Standing table 
C) Kanadyen 

D) Paralel bar 
E) Hiçbiri 

 

5. Tekerlekli sandalyenin geçebilmesi için bir kapının açıklığının en az kaç cm olması 
gerekir? 
A) 120 cm 
B) 100 cm 
C) 85 cm 
D) 65 cm 

E) 70 cm 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirme’ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 31 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, yürümeye yardımcı aletlerin iĢlevlerindendir? 
A) KiĢinin dengesini sağlamak (destek yüzeyini artırmak) 
B) KiĢinin yürümesini hızlandırmak 
C) KiĢinin yürümesini yavaĢlatmak 
D) KiĢinin oturmasını sağlamak 
E) Hiçbiri 

 

2. Hasta, yatak tutunma barını kullanarak kimseden destek almadan kendi baĢına 
doğrulabilir. Böylece hastanın hangi bölgesine fazla yük binmesi önlenmiĢ olur? 
A) Kollar 
B) Bacaklar 
C) Omuz 

D) Bel 
E) Hiçbiri 

 

3. Dört ayaklı denge bastonunun diğer adı nedir? 

A) Kanadyen 
B) Asa 
C) Tetrapot 
D) Tripot 
E) Koltuk altı değneği 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, sporcu tekerlekli sandalyelerin ortak özelliklerinden değildir? 
A) Kullanım rahatlığı 
B) Tek renk olmaları 
C) Kolay hareket ettirilmesi 
D) Hızlı olmaları 
E) Emniyetli ve sağlam olmaları 

 

5. Fizikî çevre düzenlemesinde elektrik düğmeleri ve kapı kolları ortalama kaç cm 
yükseklikte olmalıdır? 
A) 140 cm 

B) 130 cm 
C) 75 cm 
D) 65 cm 
E) 100 cm 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
I 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 E 

4 D 

5 B 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 D 

3 A 

4 B 

5 C 

 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 C 

4 B 

5 E 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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