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Güvenlik ve Önlem
– Evde ve Bahçede
– Trafikte ve Yolculukta
– Yemekte ve Sporda
– Mâli ve Hukuksal İşlemlerde



Gelişen sağlık hizmetleri ve genel yaşam 
koşullarındaki iyileşme sayesinde ülkemizde 
birçok insanın ömrü artık giderek 
uzamaktadır. Doğru beslenme ile yeterince 
hareket etmenin önemi de artık bilindiğinden, 
insanlarımız sadece zihinsel olarak ebedi 
gençlik iksirine sahip değil, aynı zamanda 
bedensel olarak da etkileyici derecede zindeler. 
Bu durum her şeyden önce ruhumuza iyi 
 geliyor, çünkü yaşlılık, yardıma muhtaç olma 
veya bedensel zaafiyetleri olabildiğince 
 geciktirme isteği, sonsuza kadar genç 
 kalabilme, aktif olma ve performansı yüksek 
tutabilmeye endeksli olan toplumumuzda 
önemli bir eğilime dönüşmüştür. Örneğin, 
 birçok şeyin artık eskisi gibi yürümediğini 
 kabullenmekte birçoğumuz zorlanıyor. İşte 
bu yüzden de, artan güvenlik ihtiyaçlarını dikkate 
almayan konut ortamlarında yaşamaya 
 devam ederler. 

Bir No.lu Kaza Risk Grubu

İnsanların benimsedikleri kendi dört 
duvarları, evdeki merdivenler, binaya erişim 
yolu vs. onyıllar boyunca olan kendi yaşam 
alışkanlıklarına mükemmel biçimde uyum 
sağlamış olabilir. Fakat gün gelir, yüksek 
merdivenler ansızın artık aşılamaz hâle 
gelmiştir, banyodaki küvetten ancak güçlükle 
çıkılıyor olabilir veya günlük yaşamda ucuz 
atlatılan kazaların sayısında endişe veren bir 
artışın olduğunu artık kendi kendine itiraf 
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KONSUMENT Spezial‘in “Güvenli ve Sağlıklı Yaşlanmak” başlıklı bu özel 
sayısı, Avusturya Sigortalar Birliği VVO ile birlikte tasarlanmıştır. Bu sayı, ileri 
yaştaki insanların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri zorluk ve tehlikeler 
konusunda bilgilendirmeye ayrıldı. Konu başlıkları kişilerin kendi evleri, ev ve 
bahçe, mobilite, sağlık, hareket ve beslenme, fakat aynı zamanda hukuksal ve 
mali önlemlerle ilgilidir.

KONSUMENT Spezial’in bu sayısıyla, söz konusu konulardaki farkındalığın 
artırılmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz.

Olası tehlikelerin önlenmesi ve risklere karşı güven sağlayan seçenekler 
hakkında faydalı tüyolar kolay ve anlaşılır biçimde derlenmiştir.

Tüketiciyi Bilgilendirme Derneği (VKİ) gerçekleştirdiği analizler, test raporları 
ve değerlendirmeleriyle sigorta sektöründe de tüketici için şeffaflığın 
artırılmasına katkı sunmaktadır. Bilinçli müşteriler, tam olarak kendi 
ihtiyaçlarına hitap eden sigorta seçeneklerini daha iyi değerlendirebilecek 
konumda olurlar.

Yaşlı insanların yaşamlarını olabildiğince kazasız sürdürmeleri ve tehlikeli 
ortamlarla risklere karşı alabilecekleri önlemler hakkındaki bilincin 
yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz.
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 etmenin zamanı gelmiştir. Evde, bahçede 
veya sokakta olabilecek ufak tefek tökezlemeler, 
aksaklıklar herkesin başına gelebilir. Ancak 
yaş ilerledikçe insanlarda hareketlilik, öngörü 
ve kuvvet özellikle azalır. Kemikler daha 
kırılgan hâle gelince, tökezleyen bir kişi için 
sonuçlar daha vahim olabilir. Her ne kadar 
genelde gençlerin daha risk sever, maceraperest 
ve tasasız olduğu söylense de, kaza riskleri 
konusunda özellikle yaşlı kuşağın giderek liste 
başına oturduğu gözlemleniyor: 2001 yılında 
ölümcül kazalara maruz kalanlar arasında  
65 yaş üstü olanların oranı henüz yüzde  
42  düzeyindeydi. 2011’e gelindiğinde bu oran 
yüzde 67’ye yükselmişti. Kaza sonrası yatan 
hasta olarak tedaviye muhtaç olan yaşlıların 
sayısında da yaklaşık olarak aynı dönemde 
yılda 70.000’den yılda 90.000’e bir artış 
izlenmiştir (Kaynak: KFV – Trafik Güvenliği 
Kurulu). 

“Bence buna değmez artık!”

Elbette yaşlı ve çok yaşlı insanların 
sayısının giderek artmasının bundaki payı 

büyüktür. Eve yemek servisi ve evde bakım 
hizmetleri gibi hizmet kuruluşları sayesinde 
birçoğu çok ileri yaşlara kadar kendi 
konutlarında, kendi dört duvarında 
yaşamaya devam edebilmekte. Fakat 
bunun için konut ortamı farklı güvenlik 
ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmelidir. Bu 
uyarlamalar mümkünse, bedensel ve zihinsel 
zayıflıklar başgöstermeye başlamadan 
önce hayata geçirilmelidir. Hiç kimse 
yaşamının baharındayken yaşlılık ve acizlik 
gibi durumları düşünmek istemez. Ayrıca 
sonradan yakınları evde bir takım tadilat ve 
uyarlama çalışmaları önerdiklerinde, “Benim 
için buna değmez artık!“ şeklinde karşı 
koyabiliyorlar.
Halbuki bir takım basit önlemlerle bile 
çoğunlukla yaşlıların en sık kaza nedeni 
ortadan kaldırılabilir: KFV’nin rakamlarına 
göre evdeki kazaların yüzde 85’i 
düşmelerden oluşuyor.

Risksiz Bir Ev Ortamı
GÜVENLİ BİR EV ORTAMI

 • En Sık Yaralanma Riskleri
 • Evdeki Tehlikeler Nasıl Önlenebilir
 • Olur Da Bir Aksilik Çıkarsa: Mâli  
Sorumluluk Sigortası ve Ev Eşyası 
Sigortası

Evlerde en sık kaza alanları şöyledir:
•  Oturma alanı ve yatak odası 
•  Bina içi merdivenler
•  Mutfak

Hatalı ve tökezleme tuzaklarının sıkça 
bulunduğu alanlar:
•  Geçişi engelleyen mobilyalar
•  Tutma kolu ve korkuluklarının yokluğu
•  Yetersiz aydınlatma

Basamaksız Kısa Mesafeler

Çocukları artık evden ayrılmış olan, emeklilik 
çağına gelen bazı yaşlılar, yeni yaşam 
evrelerinin ihtiyaçlarına daha uyumlu olan 
ve muhtemelen engelsiz yaşam kriterlerine 
daha uyumlu olan küçük bir apartmana 
taşınmaya karar verirler. Bazı belediyelerin 
finansal destek sağladığı bu yönelim 
ayrıca; kira, elektrik ve ısıtma maliyetlerinin 

Avusturya’da her altı dakikada bir 65 yaş üstü 
bir kişi kaza geçiriyor.
Hatta her beş saatte bir 65 yaş üstü kuşakta 
ölümcül bir kaza meydana geliyor.
Kazaların yüzde 85’i düşmelerden 
oluşmaktadır.

Veriler

Trafik Bakanlığının hazırladığı bir kontrol listesine göre ideal bir yaşlı konutu şu kriterlere sahip 
olmalıdır:

Yaşlılıkta İdeal Konut

•  Asansöre engelsiz erişim
•  Odaların tamamına eşiksiz erişim olanağı
•  Kapılar en az 90 cm genişlikte
•  Yeterli ve gözü almayan aydınlatma
•  80 ila 100 cm yüksekliğinde yeterli miktar-

da lamba düğmeleri

•  En az 40 cm yüksekliğinde elektrik prizleri
•  Eşiksiz ve engelsiz girilebilen duşakabin 

veya eğimli duş küveti
•  Klozet yanlarında yukarı doğru katlanabi-

lir destek kolları
•  Sürülebilir, üç taraftan erişilebilir yataklar
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de düşürülmesini sağlar. Bunun yanında 
evin temizlik, bakım ve onarım işlemleri de 
azalmış olur. 
Her ne kadar çoğumuz alışkın olduğumuz 
ortamda kalmayı tercih etsek de, günlük 
yaşamı daha sade, basit ve yaşa uygun 
hâle getirmek mümkün. Örneğin sürekli 
kullanılan oturma odası veya alanını biraz 
küçültmek için aynı ev içinde daha küçük 
bir odaya „taşınılabilir“, örneğin aynı ev 
içinde yatak odası üst kattan, giriş katına 
taşınabilir; daire içinde banyoya en yakın 
olan oda yatak odasına dönüştürülebilir; 
oturma odası eski çocuk odasına veya 
misafir odasına aktarılabilir. Bu oda daha 
küçük olsa bile, güney cephesine baktığı 
için belki daha aydınlık ve sıcak olabilir. En 
önemli prensip “Basamaksız ve engelsiz 
olabildiğince kısa mesafeler“ olmalıdır. Bu 
kriterler ışığında kendi evinizi şöyle bir 
dolaşmanız size, kullanımını basit tedbirlerle 
nasıl organize ederek kolaylaştırabileceğiniz 
konusunda fikir verecektir.

Odaların nasıl kullanılacağını belirledikten 
sonra da tüm odaları gözden geçirin ve 
 ilerleyen bölümlerdeki bilgiler 
doğrultusunda, kendi evinizi nasıl yeniden 
düzenleyeceğiniz, destekleyici kol ve tutma 
bölümleri ile aydınlatma birimlerini nasıl 
seçeceğiniz konularında fikir üretebilirsiniz. 

Destek ve Danışmanlık 
Merkezleri

Planlamanızı yaparken uzmanlara 
başvurunuz: Bir taraftan eyaletlerin 
tamamında yaşlılara uygun konut tadilat ve 
dönüşümleri için destek çalışmaları mevcut. 
Öte yandan ergo terapistler gibi uzmanlar 
veya engelsiz bariyersiz konut konularında 
uzmanlaşan danışmanlar, konutlardaki 
zayıf noktalar, eğilip bükülmeden tutunabilmek 
için tutma kolları ile dayanma ünitelerinin 
nasıl konumlandırılacağı konularında 
 oldukça faydalı tüyolar ve bilgi verebilirler. 
Yaşlılar birlik ve dernekleri, sağlık ve emeklilik 
sigorta kuruluşlarına, belediye ve eyalet 
hükümetlerine başvurarak, danışmanlık ve 
destek seçenekleri hakkında bilgi 
 edinebilirsiniz. Ayrıca kiracı olarak 
planladığınız tadilatlar için mutlaka mülk 
sahibinin yazılı onayını almalısınız. Tadilat 
işlemlerinin teknik kurallara uygun olarak 
yapılması mülk sahibinin de menfaatine ve 
onun kabul edecegi biçimde olmalıdır, zira 
engelsiz erişim sağlayan bir konutun 
değeri artacaktır.

Yaşlıların kendi ev ortamlarındaki hayatını kolaylaştıran ve güvenliklerini artıran farklı  destekleyici 
teknolojiler bu kavram altında birleşir. Hedef, yakınlara ve bakım hizmetlerine bağımlılığın 
azaltılmasıdır.

El bileğinde sürekli kullanılabilen acil durum butonu uzun zamandır bilinen bir sistem: 
Böylece düşme gibi acil bir durumda, kısa sürede yardım istenebilir. Bunun ötesinde teknolojik 
gelişmeler ve dijital ağlar sayesinde çok farklı yeni olanaklar oluştu. Örneğin yaşam ortamında 
veya ayakkabılara iliştirilen sensörlerle hareket akışları algılanabiliyor, kişi düştüğünde, ocak ya 
da cam açık unutulduğunda gerekirse alarm devreye konabiliyor. Yardımcılardan uzun süreli 
olarak bağımsız olabilmek için üniversel uzaktan kumandalar faydalı olabilir. Bu cihazlarla ev 
ortamında yatak, lamba, ocak veya panjur gibi farklı cihaz ve mobilyalar yönetilebilir. 

Sağlık sektöründe ise “Uzaktan Tıp“ veya “Home-Monitoring“ gibi alanlardaki araştırma ve 
geliştirme faaliyetleri hızla ilerlerken, destekleyici teknolojiler başta ve özellikle kronik hasta olan 
yaşlılara fayda sağlıyor. İster ilaç alımlarının otomatik olarak hatırlatılması olsun, şeker hastası 
olan veya kalp pili kullanan hastalar için elektronik gözetleme sistemleri olsun; bu sistemlerle 
düzenli olarak hasta bilgileri merkezi bir bilgisayar sunucusuna gönderilerek, hata bildirimi 
bulunduğunda veya sağlık durumunda bir kötüleşme olduğunda alarm verebiliyor. Hâlihazırda 
bu sistemlerin bazıları piyasada mevcut, birçoğu ise henüz geliştirme aşamasında. İlgili yardım 
kuruluşlarına başvurarak, sizin için uygun olan çözümler hakkında bilgi alabilirsiniz (adresler için 
bkz. sayfa 24).

Yaşlılara Uygun Destek Sistemleri (Ambient Assisted Living)
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Evin her yerinde

 •Tökezlemeye veya kaymaya 
yol açabilen noktalar
giderilmelidir. Yere sabit olarak 
tutuşturulmayan halı ve yolluklardan 
 kurtulun veya altına kaymayı engelleyici 
bantlar veya matlar yapıştırın. Yeni 
alımlarda altı kaymayan halı ve zemin 
döşemelerinin olmasına dikkat edin 
 (Uzatma). Kabloları ve benzeri ünitelerin 
olabildiğince mobilyaların arkasından ve 
duvarın dibinden geçerek döşenmesi 
önerilir. Kapı eşikleri freze ile düzleştirilmeli 
veya sökülmelidir. Eğer bu mümkün 
değilse, kapı eşiklerinin eşik düzleştiricisiyle 
veya farklı rampa sistemleriyle 
sadeleştirilmesi sağlanabilir.
 •Elektrik prizleri ulaşılabilir 
yükseklikte olmalıdır. Elektrik 
prizleri ve düğmeleri konumlandırırken 
zorlanmadan ulaşabilmeye özen gösterin. 
 •Devrilmeyi engelleyici 
 emniyet taktırma. Özellikle raf 
ve dolaplar için önemlidir. TV, ekran, vs. 
gibi cihazlarda da kablolara takılma riskinin 
olmamasına dikkat ediniz.

 •Aydıntlatma ferah ve gözü 
almayacak şekilde olmalıdır. 
Kazalar özellikle karanlık merdiven 
 dairelerinde ve koridorlarda meydana 
gelebiliyor. Harekete duyarlı sensörlerle 
açılıp kapanan lambalar, merdiven  
başı ve sonundaki lamba düğmeleri, 
 aydınlığı-karanlığı seçme kabiliyeti 
azalırken basamakların daha kolay 
 seçilmesini sağlayan fosforlu şeritler 
 oldukça faydalı olan çözümlerdir.
 •Merdiven boyunca. İki tarafta 
kesintisiz korkuluklar sağlam tutunmayı 
sağlar. Hareketlilik kısıtlaması 
 bulunuyorsa, merdiven asansörü ekstra 
konfor ve  güvenlik sağlar.
 •Gazlı şofbenler. Kirlenme halinde 
zehirli bir madde olan karbonmonoksit 
salımlarlar. İç mekânların yeterli 
 miktarda havalandırılmasına ve 
 uzmanlarca her yıl kontrol edilmesine 
dikkat ediniz.
 •Acil çağrı numaraları. Polis, 
ambulans ve itfaiye gibi kurumların 
 telefon no.larını telefonunuzun yanına 
koyunuz veya asınız. Bu numaraları 
cep telefonunuza da kaydedebilirsiniz. 

Böylece ani bir heyecan hâlinde uzun 
uzun aramanıza gerek kalmayacaktır.

Giriş holü

 •Sık rastlanan zayıf noktalar. 
Yetersiz aydınlatma, kapı eşikleri ve sabit 
olmayan halılar en sık kaza kaynaklarının 
başında gelir. Aydınlık olmasını sağlayın, 
kapı eşiklerini minimum düzeye kadar 
düzleştirin, yollukları uzaklaştırın veya alt 
yüzlerine kaymayı önleyici bantlar 
yapıştırın.
 •Kullanışlı gardolap. Gardolap 
sabit biçimde duvara monte edilmiş 
olmalıdır (ortada duran port mantolar 
 kolayca devrilebilir), göz hizasında 
dayanıklı kancalar kullanılmalıdır, bastonu 
bırakabilmek için bir şemsiyelik, sağlam 
bir oturma yeri ve alışveriş çantasını 
bırakabileceğiniz bir yer bulunmalıdır. 
Bunun haricinde anahtarlık askısı ve 
ayakkabı çekeceği yararlı olacaktır. 
Ayrıca giriş kapısının önünde mümkünse 
zeminle aynı yükseklikte olan, en azından 
ince ve aynı zamanda kaymayan bir kapı 
paspası bulunmalıdır.
 •Kapı güvenlik zinciri veya 
sürgüsü. Faydalı olduğu söylenmelidir, 
ancak sadece, kapıyı gerçekten aralık 
 açmak istediğinizde kullanılmalıdır. Sürgü ve 
zincirler sürekli kapalı olduğunda 
yardımcılarınızın eve girmesi, anahtarları 
olsa bile, acil bir durumda engellenmiş olur.

Mutfakta 

 •Yeterli aydınlatma. Başta 
ocak, bulaşık yıkama bölümü ve tezgahlar 
olmak üzere lamba ve farlar yeniden 
monte edilerek, hiçbir şeyin karanlıkta 
kalmaması sağlanmalıdır.
 •Konforlu dolap yüksekliği. 
Üst dolaplar aşırı bir yükseklikte 
olmamalıdır; gerekirse yüksekliği 
azaltılmalıdır. Döndürülebilir tel sebetler 

EVDE KAZALARIN ÖNLENMESİ İÇİN TÜYOLAR
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içinden ağır tabakların çıkarılmasını 
kolaylaştırır. Alt dolaplar için çekmeceler 
ve devrilir kapaklar faydalıdır. Gerekirse 
alt dolaplarının biri yerine çekilebilir tekerlekli 
dolap konabilir.
 •Sağlam basamaklı katlanabilir 
merdiven. Yukarlardan birşey indirmek 
için tabure ve koltukların üstüne çıkarak 
tehlikeli manevralar yapmaktan kaçının.
 •Mutfak tezgahları. Fazla yüksek 
veya alçak olması insanı çabucak yorar 
ve birşeyler doğrarken hatalı hareketlere 
yol açabilir. Oturarak çalışabilmek için, 
tekerlekli ile altına çekilebilen çalışma 
tezgahları faydalıdır. 
 •Ocağın güvenliği. Yemek 
pişirirken daha çok arka ocakları kullanın, 
tencere ve tava saplarını arkaya veya 
yana doğru çevirin. Tamamen düz olan 
cam seramik fırınlarda ise ağır tencereler 
kaldırmak yerine yana doğru itilebilir.
 •Mutfak alarm saati. Eğer 
fırınınızda zaman ayarlı bir sistem yoksa, 
mutfak alarm saati ile ocakta veya fırında 
bulunan yemeklerin hatırlatılmasını 
sağlayabilirsiniz.
 •Tencere kapağı. Sıvı veya katı 
yağları ısıtırken asla başından ayrılmamalı. 
Buna rağmen yangın çıkarsa su ile 
 söndürmeye çalışmamalı, bunun yerine 
tencere kapağı ile boğmaya çalışmalı.

 •Aşağı sarkan kablolar 
olmamalı. Su kaynatma, kesim vs. 
cihazlarının kabloları duvara bitişik olan 
kenarlardan çekilmeli veya cihazın 
etrafına dolanmalıdır.
 •Tek elle kullanılan bataryalar. 
Ankastre mutfaklarda bulunan 
şofbenlerde su ısıtmak için maksimum 
sıcaklık derecesi ayarlanabilir (örn. 38 ° 
derece). Böylece yanmalar önlenmiş 
olur. Musluk başının erişim mesafesini 
artırmak için çekilebilir-uzatılabilir bir ünite 
monte edilebilir.
 •Kullanışlı eşyalar. Tencere ve 
tavalar hafif olmalı, aşırı ısınmayan tutma 
kolları bulunmalı.

Banyo ve Tuvalette

 •Güvenlik kolları. Duşakabin, küvet 
veya klozet ünitelerinin yanıbaşına 
kolaylıkla tutma kolları monte edilebilir. 
Böylece kişinin kalkması, oturması, girip, 
çıkması kolaylaştırılır. 
 •Kaymayan zemin matları. 
Duşakabin ve küvetin zeminine 
yerleştirilen alt ve üst yüzeyleri kaymayan 
küvet matları ile vücut hijyeni sırasında 
kaymalar da önlenmiş olur.
 •Bariyersiz, engelsiz duş. 
Duşakabinin içine yerleştirilen (mümkünse 

sırt destekli) bir tabure ile veya hatta 
duşakabinin içine sabit olarak yerleştirilen, 
katlanabilir bir koltuk ile kayma tehlikesi 
azalmış olur. Sorunsuz giriş-çıkışlar içinse 
zeminle bitişik yükseklikte veya en 
azından düzleştirilmiş bir duşakabin küveti 
tavsiye olunur.
 •Küvet desteği. Banyo küveti 
koltukları sırt dayanağı olduğundan, düz 
oturma modüllerine göre tercih edilmelidir. 
Kapılı, oturaklı banyo küvetlerine  
güvenle girebilmek için veya zaafiyet 
geçirildiğinde kaymayı önlemek için, 
 küvet boyunu küçülten birimler monte 
edilebilir. Küvet kaldıraçları ise küvete 
bağımsız olarak girmeyi sağlar. Elektrikli 
motorlu modeller veya salt su basıncı ile 
kaldırılan ve indirilen modeller seçenekler 
arasındadır.
 •Yüksekliği ayarlanabilen 
lavabolar. Özellikle birden fazla kişi 
aynı evi paylaştığında önerilir. Ayna 
boyunun da olabildiğince aşağıya doğru 
sarkması gerekir.
 •Banyo ve tuvalat kapıları: 
Dışa doğru açılan kapılar sayesinde acil 
durumlarda kurtarma ekipleri daha dolay 
erişim sağlayabilirler. Bu tür tadilatlar 
düşük maliyete yaptırılabilir.
 •Tutma yüksekliğinde. Her 
türlü cihaz, tutma kolu, havlu askısı ve raf 
gibi birimleri monte ederken, kolayca 
ulaşılır olmalarına dikkat edilmelidir. 
 Kabloyu atabilen, kolay kullanılan prizler 
de önemlidir.
 •Termostatlı armatür. Tıpkı 
 mutfakta olduğu gibi banyoda da lavaboda 
kullanılan, entegre ısı ayarlı veya kaynar su 
blokajı bulunan tek kol musluklar sayesinde 
yanmalara karşı koruma sağlanabilir.
 •Klozet oturağı kaldıracı. Oturup 
kalkmayı destekleyen tutma kollarının 
yanında, yukarı doğru katlanabilen klozet 
oturağı kaldıraçları da kolayca monte edilebilir. 
 •Kolay erişim. Eski klozet yerine, 
oturak yüksekliği en az 48 cm olan yeni bir 

Düşmelerin yanında yaşlı insanların olağanüstü sıklıkla karşılaştığı bir diğer tehlike de yangın sonucu 
yaralanmalar ve hatta ölümcül kazalar olabiliyor. Avusturya yangın koruma merkezlerinin verdiği bil-
giye göre, yangın sonucu yaşamını yitirenlerin ortalama yaşı 62 olmaktadır. Bunun nedeni olarak, 70 
yaş üstü insanlarda algılama kabiliyetinin azalması bildiriliyor. Çoğunlukla dikkatsizlik ve unutkanlık 
da önem taşıyor. Çoğu yangınlar mutfakta ocaktan, fritöz ve yanan mumlardan kaynaklanıyor. Bu 
yüzden genel yangın koruma kurallarının yanında, yaşlıların ikamet ettiği konutlarda mutlaka yangın 
uyarı sensörünün bulundurulması önerilir. Bu uyarı sisteminin duman oluşumlarında verdiği aşırı 
yüksek sesli alarm sinyali işitme bakımından kısıtlı olanlar tarafından dahi duyulabiliyor. Uyarı 
cihazları kolayca monte edilebilir; giriş holü ile oturma ve yatak odalarında bulunması tavsiye edilir. 
Çoğunlukla pilli olan uyarı cihazları, kullanma talimatına göre, düzenli olarak işlevselliğe ilişkin kontrol 
edilmelidir. Manuel kullanılan yangın söndürme tüpleri her hanede bulunmalı ve her iki yılda bir kon-
trol edilmelidir. İtfaiye idareleri bununla ilgili olarak spesifik kontrol ziyaretleri sunuyor.

Yangın Tehlikesi
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klozet monte edildiğinde ve yeni bir rezervuar 
takıldığında, tetikleme butonuna kolayca 
erişilmesine dikkate edin. Tuvalet kağıdı 
rulosu ve klozet fırçasının kolayca uzanabilir 
bir yerde olmasına dikkat edin.

Oturma Odasında

 •Dayanıklı oturma eşyaları. 
Fazla alçakta duran koltuklar yükseltilebilir. 
Ancak tekli koltuk, sandalye ve tekerlekli 
sofalar kişinin oturduğu ve kalktığı anda 
kayabilir. Bunların yerine kol dayanağı 
olan, daha sağlam oturma birimleri tercih 
edilmelidir.
 •Daha azı daha güvenlidir. 
Yerde duran vazolar, ayaklı lambalar, 
çiçek masaları, gazete rafları, hava 
 nemlendirici cihazları, uzatma kabloları, 
vs… Oturma odaları bazen handikaplı 
parkura benzeyebiliyor. Az kullanılan 
eşyalarınızı ayıklayın ve neredeyse hiç 
kullanmadığınız eşyaları da bertaraf 

edin. Kabloları cırt kelepçe veya kablo 
kanalları yardımıyla gözden uzak tutun, 
böylece hareket özgürlüğünüzü 
genişletin.
 •Doğru aydınlatma. Sürekli 
oturduğunuz yerinizde özellikle iyi bir 
aydınlatma bulunmalıdır – örneğin duvara 
veya tavana monte edilen spot ışıklarla. 
 •Kenarların korunması. Sivri 
uçlu mobilya kenarlarının keskinliği, sabit 
olarak yapıştırılan şeritlerle giderilebilir.

Yatak Odasında

 •Optimal yatak yüksekliği. 
Uzanma ve doğrulmanın giderek 
zorlaşmaması için, uzanılan alan 50 ila 
55 cm yükseklikte olmalıdır. Fazlasıyla 
alçak olan yataklar bir yükseltme tertibatı 
ile veya ayakların altın sabit olarak monte 
ettirilen takozlarla yükseltilebilir.
 •Ayarlanabilir minder 
altlığı. Yüksekliği ayarlanabilen baş 

ve ayak bölümleri genel konforu artırır. 
Çoğu yatağa sonradan alınan ayarlana-
bilen karyola latası monte edilebilir. Burada 
elle ayarlananlar yerine gaz basınçlı yaylı 
veya elektromotorlu modeller tercih 
 edilmelidir. Zira yatalak kişiler dahi 
bunları aşırı güç kullanmadan sadece bir 
butona basarak kullanabilirler.
 •Yatağın yanı başında. 
Akşamları kitap okuyabilmek için,  
tercihen duvara monte edilen noktasal 
aydınlatmanın yanında, genel oda ışığının 
da yataktan açılıp kapatılabilmelidir. 
Yatağın yanındaki başucu sehpada ilaçlar, 
su bardağı, kitap ve dergiler için, aynı 
 zamanda gerektiğinde yardım çağırılabilen 
bir telefon için yeterli yer bırakılmalıdır. 
 •Serbest dolaşım. Yatakla oda 
kapısı arasında koltuk, tabure, yolluk gibi 
herhangi bir eşyanın bulundurulmaması 
önerilir, ki örneğin geceleri tuvalete giderken 
tökezleme olmasın. Uyuyan diğer eşi 
uyandırmamak için de, harekete duyarlı 
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sensörlü gece aydıntlatması uygundur: 
Tavan lambası kadar ışık vermedikleri 
gibi, doğru yolu bulacak kadar ışık 
 verebiliyorlar. 

Evin Her Yerinde 

 •Tökezleme tuzakları. Prensip 
olarak evin etrafındaki tüm yollar  
serbest bırakılmalıdır. Bahçe koltukları, 
şezlong, merdiven, tırpan ve çim biçme 
cihazı gibi bahçe araç-gereçleri, sulama  
birimleri, bahçe hortumu ve benzeri  
eşyalar kullanıldıktan hemen sonra yerine 
kaldırılmalıdır. Izgaralı paspaslar ise  zeminle 
eşit yükseklikte olacak şekilde takılmalıdır.
 •Kayma tehlikesini azaltalım. 
Basamaklarda ve geçiş yollarında biriken 
yaprakları bertaraf edin.
 •Eşiksiz düz erişim. Ev 
kapısından bahçe kapısına kadar giden 
merdivenlerde iki taraflı korkuluklar 
bulunmalıdır. Adımlarınız güvenliği için 
kayganlığı giderici güvenlik veya lastik 
zemin korumaları takılmalıdır. Yüzey 
 yükseklik farklarını dengelemek için sabit 
veya hareketli rampalar kullanılabilir.
 •Hareket sensörlü lambalar. 
Bahçe kapısından girişe kadar iyi bir 
aydınlatma sağlanmalı. Bahçedeki girişler 
güneş enerjili lambalarla güvenli hale 
 getirilir. Toprağa sokulan bu lambalar, 
başka birisi yaklaştığında derhal yanacaktır.
 •Kolumuzu uzatmak için. 
Bahçedeki ufak tefek işlerde teleskoplu 
açılabilen cihazlar kullanıyoruz.
 •Sağlam ayakkabı. Bahçeden 
 sadece küçük bir parça alınmak isteniyorsa 
bile her zaman mutlaka dayanıklı, tabanı 
kaymayan ayakkabılar giyilmelidir. 
 •Bahçede güvenli mobilyalar. 
Katlanabilen bahçe koltukları, katlanabilen 
kamping tabureleri veya ayarlanabilir 
şezlonglar kurulma ve toplama sırasında 
sıkça yaralanmalara yol açabiliyor. Zemine 
sabit oturan, tekerleksik mobilyalar edinin.

Hızlılık, tepki verme ve görme kabiliyetleri 
azaldıkça ev ortamında eşyaların 
düşürülmesi ve zarar görmesi daha sık 
meydana gelebilir: Devrilen bir bardağı son 
anda yakalayamazsınız, pense lavaboya 
düşer ve seramiği kırar, su kaynatma cihazı 
tam oturtulmadığı için yere devriliyor, 
 yerleri süpürürken gardolap kancası 

kırılabiliyor. Tüm bunlar ev ortamında 
karşılaşılan ufak tefek kazalardır. Bunların 
sonucunda hasarlar bazen el yordamıyla 
basit biçimde yapıştırılır, yara bandı ile 
tutuşturulur – e böyle olunca da gerçek bir 
tehlike kaynağına dönüşürler.
Ancak evin dışında da bir takım sakarlıklar 
doğabilir, akraba, komşu ve dost ziyaretlerinde, 
mağazalarda veya restoranlarda minik bir 
dikkatsizlik olabilir, ya da trafikte yaya veya 
bisiklet sürücüsü olarak bilmeden zincirleme 
kazaya neden olunabilir, bunun sonucunda 
ise yüklü miktarda tazminat talepleri 
doğabilir. Bu tür kötü sürprizlerle ev sahipleri 
de karşılaşabilir; örneğin arazinizden 
düşen bir ağaç dalı veya tuğla sonucu 
geçen yayalar veya misafirler sizin 
arsanızda veya civarında yaralanırsa. 

“Nereden çıktı bu şimdi!”

Bunun yanında ev eşyaları veya müstakil 
ev sigortası bulundurmak da faydalıdır. 
Bunlar genelde bireysel mâli mesuliyet 
sigortası ile kombine edilir. Kişilerin tüm 
varlığını tehdit eden ortamlara varabilen 
felaketlerde, örn. yangın sonucu evin 

MÂLİ HASARLARA KARŞI KORUNMA

Kediler ve diğer küçük ev hayvanları ücretsiz 
olarak ev eşyaları sigortası kapsamındadır. 
Ancak köpek sahiplerinin Viyana, Yukarı 
Avusturya, Salzburg, Tirol ve Styria eyaletle-
rinde köpekler için mâli sorumluluk sigortası 
yapmaları zorunludur. Aşağı Avusturya’da ise 
sadece daha üst risk grubunda olan köpekler 
için hayvanlara özgü mâli sorumluluk sigortası 
zorunludur. Böylesi bir sigorta her durumda 
önerilir. Mâliyeti ise köpek sahibine aittir. Ev 
eşyaları veya müstakil ev sigortası 
kapsamında çoğunlukla köpekleri daha uygun 
bir tarifede sigortalamak mümkün olabiliyor. 
Hayvanlar için bağımsız sağlık sigortaları 
oldukça pahalı sayılır, kapsanan hizmetler ise 
sınırlıdır. 

Hayvan Dostlarımız İçin  
Mâli Sorumluluk 
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bağlıdır. Örneğin cam kırılmaları başından 
itibaren hariç tutulabilir. Poliçeniz bir kasko 
düzenlemesi de içerebilir. Bu durumda belirli 
bir meblağa kadar olan küçük hasarları 
kendi cebinizden ödemeniz gerekir.
Zaman ayırıp poliçenizi baştan sona gözden 
geçirmenizi öneriyoruz. Bunun dışında 
 sigorta danışmanınızdan da genel bir 
değerlendirme yapmasını isteyebilirsiniz. 

Yeterli Yükseklikte 
 Sorumluluk Bedeli

Yeni sözleşmelerde standart olarak belirlenen 
bedel 750.000 Euro olmaktadır. Eski 
sözleşmelerdeki bedeller genelde daha 
düşük olup, 500.000 Euro altındadır. 
Sorunsuz bir güvence isteyenler mutlaka 
sözleşmelerini uyarlatarak, sigortalılık 
bedeli olarak en az 1 milyon Euro 
 belirlemeliler; ne kadar yüksek o kadar iyi. 
Genelde cüzi bir prim karşılığında daha 
yüksek bir sigortalılık bedeli belirlenebiliyor.
Bu primin hangi tutarda olacağı bazı sigorta 
şirketlerinde biraz da, mâli sorumluluk 
sigortasının Avrupa genelinde mi, yoksa 
dünya çapında mı geçerli olmasına bağlı 
olabiliyor. Örneğin dünya çapında koruma 
sağlayan bir sigorta ancak, sıkça Avrupa 
dışı ülkelerde bulunanlar için veya uzun 
 süre orada kalanlar için önemlidir – 
örneğin, kış aylarını Tayland’da geçirenler, 
Karayipler’de kruvazyer veya yelkenli 
 turuna çıkanlar, ya da çok uzaklarda 
yaşayan çocuklarını ve diğer yakınlarını 
ziyaret edenler için.

Aile Fertleri Sigorta 
Kapsamındadır

Sigortalı ile aynı hanede yaşayan eş ve 
çocuklar için bağımsız bir sigorta  
yaptırmak gerekmemektedir, zira eş ve 
 çocuklar da bireysel sorumluluk sigortası 
kapsamındadır.

olduğunuz anlaşılırsa sigortanız masrafları 
karşılar.
Ağır ihmal sonucu sebebiyet verilen hasarlar 
genelde kapsam dışında tutulmuştur. 
Örneğin eğer siz komşunuzla sohbete 
daldığınız için ütüyü unuttunuz ve bir 
yangın meydana geliyorsa. Bunun ötesinde 
hangi vakaların kapsandığı veya başından 
itibaren hariç tutulduğu poliçe detaylarına 

 tamamen tahrip edildiği durumlarda ileri 
gelen hasarların mâli tarafı sigorta 
kapsamındadır. Bunun yanında üçüncü 
kişilerin tazminat taleplerini de mâli 
 sorumluluk sigorta kuruluşunuza 
 iletebilirsiniz: Sigorta kuruluşunuz, mağdur 
taleplerinin yerinde olup olmadığını 
 inceleyecektir. Yerinde olmadığı anlaşılan 
istemler reddedilir. Fakat sizin sorumlu 

•  Eski sözleşmelerin çoğunda “faaliyet hasarları“ olarak bildirilenler çoğunlukla kapsam dışı olabiliy-
or. Başkasına ait eşyaların kullanılması sırasında veya sonucunda meydana gelen hasarlar, sigor-
ta kuruluşlarınca bu şekilde tanımlanıyor. 
Örnekler: 
–  Arkadaşlarınızın evindeyken kahve setini masaya servis ettiğiniz sırada (yani tam anlamıyla “faal“ 
olduğunuz sırada), ayağınız takılır düşerseniz, sizinle birlikte tüm kahve seti de kırılırsa bu bir 
 faaliyet hasarı olarak kabul edilir. Fakat sizi yerinizden kalktığınız sırada masa örtüsüne takıldığınız 
için kahve takımı yere düşmüş olsaydı, bu faaliyet hasarı olarak kabul edilmez. 
– Siz dostane bir yaklaşımla komşunuzun arızalanan televizyonunu onarmayı kabul ettiğinizde, o 
sırada tv sehpasından düşüp kırılırsa bu da bir faaliyet hasarı olarak kabul edilir. Ama ayağınızın 
takılması sonucunda istemeden tv’nin sehpasından aşağı itilmesine neden olursanız bu bir faaliyet 
hasarı oluşturmaz.
Eğer poliçeniz gereğince faaliyet hasarları henüz karşılanmıyorsa, bu tür hasarlar için de  sorumluluk 
kapsamını ilave ettirin. 

•  Eğer sık sık akrabalarınızı ziyaret ediyorsanız, torunlarınıza bakmak için çocuklarınıza gidiyorsanız, 
teyzeniz, kardeşlerinizi veya diğer yakınlarınıza sık uğruyorsanız, yakın akrabaların evinde 
 meydana gelen hasarların da sigorta poliçeniz ile kapsanıp kapsanmadığını kontrol ediniz. 
 Gerekirse poliçenize “akrabalar kapsamdışı değildir“ ibaresini ilave ettiriniz.

Olası Kapsam Boşlukları



10   KONSUMENT 11a /2016

Sokakta ve 
 Yolculukta

kalıyor. Onlar için, alışverişe giderken yerlerde 
ıslak yapraklarla karşılaşmak, hafif yokuş 
aşağı bir sokaktaki buzlu zemin, ya da 
 düzensiz bir trafik kavşağından geçiş bile 
stres yükünün artmasına yol açabiliyor. 
 Sadece bir kaç güvenlik tedbiriyle yaşlı 
insanların uzun süre hareketli kalmalarına 
ve kamusal yaşama katılabilmelerine katkı 
sunulabilir.

Yayalar İçin Kaza Önleyici 
Tüyolar

 •Açık renk, fosforlu giysiler. 
Başta kötü hava koşullarında, hava 
kararırken veya karanlıkta giysiler ve cep 
üstüne dikilen fosforlu yapıştırıcılar 
görünürlüğü artırır. Giysileri koyu veya 
kapalı renk olanlarsa hava koşulları 
kötüleşince ancak 30 metre mesafeden 
algılanabiliyor. Halbuki “reflektörlü“ giysiler 
ve çantalar 130 ila 160 metre mesafeden 
dahi seçilebilir.

Düzenli olarak evden çıkıp gezmek, yeni 
şeyler görüp dönmek insanın sadece 
 vücuduna değil, ruhuna da iyi gelir. Fakat 
Avusturya sokakları yaşlılar için tehlikeli: 
2013 yılında trafik kazalarında yaşamını 
yitiren yaya ve bisiklet sürücülerinin 
yarısından fazlasını 65 yaş üstü insanlar 
oluşturuyordu. Trafik Güvenliği 
Küratörlüğü’ne göre bu kazaların çoğu, 
yayaları görmeden geçen araçlarla 
çarpışmalardan oluşmaktaydı. 
Uzmanlara göre, yaşlıların trafikte daha 
büyük bir tehlike oluşturduklarını ispatlayan 
herhangi bir kanıt yok. Zaten 65 yaş üstü 
insanların fiziksel kondisyonları, diğer hiçbir 
yaş grubunda olmadığı kadar son derece 
değişken ve farklı: Bazıları emekli olduktan 
sonra mükemmel bir sağlık ve kondisyonla 
hayatlarının altın çağınının keyfini 
çıkararak, sürekli “tur atıyor“. Diğerleri ise 
çok daha erken yaşlardan itibaren ciddi 
sağlık sorunlarıyla veya yoğun bedensel 
kısıtlamalarla mücadele etmek zorunda 

GÜVENLİ YOLCULUK

 •Doğru ayakkabı tercihi. 
 Kaymaya dayanıklı tabanlar, tutuşu 
 yüksek profiller ve alçak topuklar 
düşmelere karşı iyi birer güvencedir.
 •Yeterince vakit ayırmak. 
Telaşı önlemek için yola vaktinde çıkın. 
Akıllı telefonu olup, toplu taşımayı 
 kullananlar, bazı şehirlerde sunulan 
ücretsiz uygulamaları indirebilirler. 
Böylece örn. bir sonraki tramvayın veya 
otobüsün durağa yaklaşacağı saati 
görüntüleyebilirler.
 •Daha uzun, ama güvenli 
yol. En kısa yol daha riskli olabiliyor. 
Düzensiz kavşaklar, dağınık veya yosunlu 
patika yollardan kaçınmak için daha uzun 
ama güvenli olan yolu tercih ediniz.
 •Korumalı geçitlerde tehlike. 
Yayalar korumalı geçitlerde veya trafik 
ışıklarının bulunduğu bir kavşakta olsalar 
bile, sıkça binek araçları ve kamyonlarla 
çarpışmalar meydana gelebiliyor. İşte bu 
yüzden lambalar size yeşil ışık gösterse 

 •  Yaya olarak veya rolatörle
 •  Bisiklet veya Araçla
 •  Güvenli ve Sigortalı 
 Yolculuklar

YOLCU VE BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ OLARAK YOLLARDA
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bile ve yaya geçidinde olsanız bile, tüm 
şeritlerdeki sürücüler ve özellikle saparak 
gelen araç sürücülerinin sizi fark 
 ettiklerinden emin olmaden yola 
adımınızı atmayın.
 •Öğleden sonra alışveriş. 
 Sabah saatleri veya iş çıkışı saatlerine 
karşın, öğleden sonra saatleri boyunca 
hem sokaklar, hem de mağazalar genelde 
daha tenhadır. Bu saatlerde tekerlekli 
alışveriş çantalarınızı rahatça arkanızdan 
çekerek dolaşabilirsiniz.
 •Stok oluşturun. En önemli yaşam 
malzemelerini, ilaç ve ısıtma maddelerini 
stok hâlinde satın alın. Böyle olunca, 
fırtına, don ve buzlu hava gibi aşırı  olumsuz 
hava koşullarının olduğu  günlerde evden 
çıkmak zorunda kalmazsınız. Çoğu market 
ve mağazalar da artık alışverişlerin eve 
servisini  sunuyor. 

Rolatörle Güvenli Yolculuk

Bacaklardaki kas gücü azalınca, ağrılar, 
baygınlık geçirmeler arttıkça veya diz, kalça, 
omurga ameliyatı gibi girişimler sonrasında 
bir rolatör size çok değerli  hizmetler sunabilir. 
Buna tam olarak rulolu araç denmelidir,  
yani dört tekerlekli bir yürüyüş desteği:  
Onun sayesinde insanlar hareketlilik ve 
bağımsızlıklarını muhafaza eder, ufak tefek 
alışverişlerini kolayca eve taşıyabilir ve 
oturağında kısa süre oturarak dinlenebilirler.
Bireysel ihtiyaçlara göre farklı modeller 
mevcut: evde, açık havada pürüzlü 
 zeminlerde kullanım için veya her ikisini 
sunan bir kombinasyon. Sağlık 
sigortalarının finanse ettiği tekerlekli 
 araçlar son derece dayanıklı cihazlardır. 
Çoğunlukla çelik yapım, katlanabilir oturma 
bölmesi ve tel sepeti olan cihazlar. Modern 
rulolu araçlar artık uzunlamasına 
katlanıyor, daha hafif ve özellikle arazide 
daha konforlular. Ancak bu cihazlar daha 
pahalı olduğu için sağlık sigortaları 
masrafların ancak bir kısmını üstleniyor.

Optimal Rolatör Kullanımı 
İçin Tüyolar

 •Önce deneme. Ortopedik destek 
satan uzman mağazalarda farklı 
 modelleri deneyiniz. Frenlerin rahat 
kullanılmasına dikkat ediniz, rolatörde 
yük bulunduğunda hafif yüksek bir 
eşikten nasıl geçtiğini kontrol edin.
 •Yükseklik ayarı. Rolatörün 
önünde doğrularak dimdik durun, 
kollarınızı gevşek biçimde aşağı bırakın. 
Bu durumda el tutuşları el bileklerinizin 
seviyesinde ayarlı olmalıdır. Bazı 
 modellerde ise bu ayar, daha sonra 
 kolayca bulunması için, işaretlenebiliyor. 
 •Eğilerek değil, doğrularak. 
Olabildiğince doğrularak ve rulolu 
aracınızın tam ortasından yürüyün. 
 Cihazla aranızda mesafeyi minimal 
 düzeyde tutun, bu sayede daha sağlam 
yürüyebilir, destek cihazınızı daha iyi 
yönlendirebilirsiniz.
 •Engelleri aşmak. Dışarıda 
olduğunuz zamanlarda küçük 
 handikaplara yandan yaklaşarak, ön 
 tekerleklerin ikisini tek tek kenarın  
üstüne doğru itiniz. Varsa, devrilmeyi 
 önleme pedalini devreye alın. Bu pedali 
aracın arka tarafında bulacaksınız. Aşırı 
yüksek kaldırımlar sizi zorluyorsa, daha 
düşük eğimli bir nokta arayın ve oradan 
 geçmeye çalışın.
 •Rolatör ile otobüste. Eğer 
 otobüste rulolu araç için kemerler 
 öngörülüyorsa, bu emniyet kemerlerini 
bağlayın. Rolatörü oturak olarak 
kullanmayın. Seyir halindeki bir otobüste 
bu anında kazalara yol açabilir!

(Elektrikli) Bisikletle  
Güvenle Yollarda

İster serbest zaman aktivitesi olsun, ister 
yakın cevrede ufak tefek işlerinizi 
 halletmek için: Yaşlılar arasında bisiklet 

kullanmak giderek sevilen bir aktiveye 
dönüşüyor. Minik bir elektrikli motorla 
 destek alan Pedelecs tipi modellerin de 
katkısı yabana atılmamalı. Halk arasında 
e-bisiklet olarak bilinen bu bisikletler şu 
sıralar 65 üstü kuşağın en önemli 
 gözdesi: Pedal desteği sayesinde çok az 
güç sarf ederek uzak mesafeler de 
 katedilebiliyor, üstelik yokuş yukarı 
 giderken inme zorunluluğu da yok. Fakat 
yorulmadan bisiklet sürmenin bir de 
olumsuzluğu var: Chemnitz Teknik 
 Üniversitesinin bir araştırmasına göre 
yardımcı motoru olan ve olmayan 
 bisikletlerdeki kaza riski eşit olsa da, 
daha yüksek bir tempo ile gidildiğinde 
meydana gelen yaralanmalar daha ciddi 
olabiliyor. Çünkü ileri yaşlarda manevra 
kabiliyeti, işitme ve reaksiyon hızı artık 
eskisi gibi  olmayabiliyor. İleri yaşlarda 
olanlar  (yeniden) bisiklete binmek 
 istediklerinde, güvenli bir sürüş bazı 
 hususlara dikkat  etmelidir.

(E) Bisiklet Kullanıcıları 
İçin Kaza Önleme Tüyoları

 •Denge kabiliyetini test 
edin. Bacakları birleştirin, kolları yana 
doğru açın, gözleri kapatın. 15 ila 20 
saniye boyunca böyle ayakta 
 durabilenlerin denge sağlama kabiliyeti 
bisiklete  binmeye elverişlidir.
 • İşitme ve görme kabiliyeti. 
Trafikte akustik sinyalleri algılayabilme 
olmazsa olmazdır. Trafik levhaları, 
 zemin işaretleri, eşikler ve benzeri 
uyarılarda zamanında algılanmalıdır. 
Aile hekiminize gereken testleri 
yaptırabilirsiniz. Parçacık korumalı spor 
gözlükleri, güneşli havada ise renkli 
 optik gözlükler gözlerin alınmasını ve 
 gözde yaralanmaları  önlemeye yardımcı 
olur.
 •Sürat. Hızlı bisiklet sürücüleri sizi 
 etkilemesin: Siz sadece,  kendinizi  güvenli 
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hissettiğiniz ve tehlikeli  ortamlarda fren 
mesafesini kısa tutabildiğiniz tempoda 
sürüş yapın.
 •Alçak biniş yüksekliği. Biniş 
yüksekliği düşük olan bisikletler, kalça  
ve diz problemi olanlar için daha 
 uygundur. Bisikletten inmek de daha 
 rahat olacaktır.
 • İyi Suspansiyon. Eklem ve 
omurga problemlerinde uygun  destekli 
bir oturağa ve yaylı çatalın bulunmasına 
dikkat etmelisiniz. Büyük ebatlı tekerlek-
ler de darbeleri daha iyi sönümlendirir.
 •Kasksız olmaz. Bisiklet ve 
 e-bisiklet sürücülerinin kask takma 
zorunluluğu bulunmuyor. Buna rağmen 
başın mutlaka korunması önerilir.
 •Reflektörlü giysiler. Açık ve 
konstrast renkli giysilerle reflektör 
şeritleri sizi daha görünür kılar ek  olarak 
korur.

Ehliyetsiz Elektromobil 
Araçlar

Ehliyetsiz kullanılabilen elektrikli 
 moped araçlar özellikle toplu taşıma 
ağı yetersiz olan kırsal alanlarda 
 yürüme engeli olan yaşlılara büyük 
kolaylık sağlar. Daha önce sürücü 
 belgesi almamış olanlar dahi bağımsız 
olarak alışverişlerini halledebilir, 
 doktora gidebilir ve özel taksi servislerine 
muhtaç olmadan ziyaretlerini 
gerçekleştirebilir ve yakın çevreye 
küçük turlar atabilirler.
Elektromobil araçların bir kısmı 
 bisikletten daha düşük bir tempo 
sağlamaktadır. Buna rağmen güvenli 
bir sürüş için gerekli trafik kurallarını 
tanıyor olmalısınız. 

İleri yaşlarda araba kullanma konusu 
 kamuoyunda heyecanlı tartışmalara yol 
açıyor: Genç kuşak temsilcileri yaşlıların 
giderek azalan trafik güvenliğini eleştiriyor 
ve düzenli olarak trafiğe uygunluk  testlerinin 
yapılmasını talep ediyor. Yaşlı kuşak ise 
hareketliliğini ve bağımsızlığını kaybetmekten 
endişe ediyor. Somut  rakamlarsa onlardan 
yana: Olgun yaştaki araç sürücülerinin  
trafik kazalarına karışma oranı, 65 yaş altı 
olanlara göre nispeten daha düşük. Elbette 
yaşlı sürücülerin  genelde daha az araba 
kullanıyor olmalarının ve hâlen 60 yaş üstü 
kadınların ancak yarısının ehliyet sahibi 
olmasının bunda payı var. Bunun yanında 
hava karardıktan sonra, kötü hava 
koşullarında ve trafik yoğunluğunun 
bulunduğu saatlerde direksiyon arkasına 
geçmekten kaçınıyorlar. Ayrıca hız  limitlerine 
daha çok uyum sağlıyor, akıllı  telefon veya 

diğer ekranlı cihazlarla oynayarak dikkatlerini 
dağıtmıyorlar. Yaşlı sürücülerin karıştığı 
kazalarda hafif bir artış söz konusu olsa da 
bunun nedeni daha çok, trafikte aktif olan 
yaşlı insanların sayısında bir artışın 
 izlenmesinden kaynaklanıyor.. 
Ancak şu da bir gerçektir ki, yaş ilerledikçe 
işlevsel özelliklerde belli bir gerilemenin 
olması kaçınılmazdır. Görme, işitme ve 
reaksiyon kabiliyeti azalıyor, kompleks 
 ortamlarda uyarı algılama ve doğru tepki 
verme özellikleri yavaşlıyor. Bu durumu da 
rakamlarla ispatlamak mümkün: İleri yaşta 
sürücülerin karıştığı kazalar ağırlıklı olarak 
şehir içinde, kavşakta meydana geliyor. 
Yani aşırı hız yapılabilen ortamlarda değil 
de, daha çok başarılı bir reaksiyon kabiliyeti 
ve öngörü gerektiren ortamlarda. 
Avusturya’da yaşlı insanların trafik ve 
sürüş güvenliğini kontroll ettirmeleri bir 

OTOMOBİLLE GÜVENLİ SÜRÜŞ

Kendi kabiliyetinizi test etmek için bu 11 soruyu yanıtlayın. Her “evet“ cevabı için belirli bir puan sayısı 
olacaktır. Değerlendirme sonuçlarını altta bulacaksınız.

Açıklama: 4 puan ve üstü bir risk artışına işaret ediyor. Kendi güvenliğiniz için trafik güvenliğinizi 
kontrol ettiriniz!
Kaynak: https://www.tuev-hessen.de/content/know_how_services/life_service/testauswertung/
index_ger.html, Download am 28.6.2016

Direksiyon Başında Ne Kadar Fitsiniz?

•  Gece saatlerinde veya hava karardıktan sonra 
araba kullanmakta fazlasıyla zorlanıyor 
muyum? Karşıdan gelen araçlar sürekli 
 gözümü alıyor mu? (1 puan)

•  Son zamanlarda nedenini anlayamadığınız 
kazalar yaşadınız mı veya atlattınız mı?  
(4 puan)

•  Yolunuzu sıkça karıştırıyor musunuz? (1 puan)
•  Araba kullanmak sizi giderek daha fazla 

 yoruyor mu (eski zamanlara kıyasla)? (1 puan)
•  Diğer araçların hızını doğru tahmin etmekte 

zorlanıyor musunuz (örneğin otoban gibi 
 yollarda)? (2 puan)

•  Gün boyu artık daha fazla yorgun oluyor 
musunuz – direksiyon başı dahil? (2 puan)

•  Daha önce başkaları tarafındn sürüşü stiliniz 
hakkında uyarıldınız mı? Başkaları artık sizinle 
yolculuk yapmaktan kaçınıyor mu? (2 puan)

•  Yabancı ortamlarda veya yoğun şehir trafiğinde 
kendinizi giderek daha güvensiz hissediyor 
musunuz? (1 puan)

•  Kritik ortamlarda eskisine nazaren daha yavaş 
reaksiyon gösterdiğinizi düşünüyor musunuz? 
(1 puan)

•  (Trafik ışıkları bulunmayan) Ana trafik yoluna 
sapmadan önce emin olamıyor musunuz?  
(2 puan)

•  Diğerleri artık daha sık sabırsızca kornaya 
basıyor mu? (1 puan)
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zorunluk değildir. Bir kez sürücü belgesine 
sahip olanlar isterlerse yaşamlarının 
 sonuna kadar araç kullanabilirler. Yine de 
trafiğe katılma kabiliyetleri konusunu 
zamanında düşünme kendi menfaatlerine 
olacaktır. Çünkü ileri yaştaki trafik 
katılımcılarının yaralanma riski daha 
 yüksektir. Doku ve kemiklerin zorlamaları 
kaldırma kapasitesi yaş ilerledikçe azalır, 
bunun sonucunda maruz kalınan kazaların 
doğurduğu etkiler çok daha yoğun olabiliyor 
ve daha ciddi kısıtlılıklara neden olabiliyor. 
ÖAMTC‘ kazaları araştırma veri bankasına 
göre toraks ve beyin-kafatası-travması 
yaralanmalarında yaşlıların oranı daha 
yüksektir. Yaşlı kadınlarda buna boyun 
omuru yaralanmaları ekleniyor.

Araç Kullananlar İçin Kaza 
Önleme Tüyoları

 •CheckUp yaptırın. Kendileri ve 
başkaları için tehlike oluşturmadığından 
emin olmak isteyenler, otomobil 
 kulüplerinden birinde sürüş güvenliği 
eğitimine katılabilirler veya kendi 
 hekimlerine başvurarak, görme ve reaksiyon 
kabiliyetlerini test ettirebilirler. KFV, yaşlı 
trafik katılımcılarına yönelik isteğe bağlı 
çalıştaylar sunuyor. “Billinç.Güven.
Atölyesi – Yaşlılara Trafik Yetkinliği“. Bilgi 
için: Tel: 05 770 77-1950 veya e-posta 
senioren@kfv.at, www.bewusstsicher.at.
 •Hastalıklar ve ilaçlar. Alman 
Kara Yolları Federal Dairesinin (BASt) 
gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre genel 
olarak ilaçların beşte biri reaksiyon 
 kabiliyetini olumsul etkiliyor. Üstelik bu 
gruba sadece uyku, sakinleştirici, ağrı 
kesici gibi ilaçlar girmiyor. Alerji, yüksek 
tansiyon veya üşütmeye karşı alınan 
 ilaçlar da buna dahildir. İlaçları ordere 
den doktora danışınız! 
 •Düzenli kokpit. Ivır zıvır eşyalarla 
ekran civarındaki çeşitli tutucularla araç 
içindeki karmaşık kullanım ögeleri ancak 

dikkati dağıtır. Bu nedenle (sürücü 
hatalarında) aktif olarak devreye giren 
ESP, ABS ve acil fren asistanı gibi 
 sistemlere odaklanmalı. 
 •Hareket etmeden önce. 
Klimayı dilediğiniz dereceye ayarlayın, 
istediğiniz radyo kanalıyla ses 
yüksekliğini seçin ve güneş gözlüğünüzü 
yakanıza takın ki yolculuk boyunca 
 gözleriniz tamamen yola odaklanabilsin.
 •Cep telefonu ve  navigasyon. 
Serbest konuşma cihazları  iyidir, fakat 
hiç telefon konuşması  yapmamak daha 
iyidir. Çünkü yaş  ilerledikçe aynı anda 
 birden fazla işe  odaklanma kabiliyeti 
 geriler. Navigasyon devrede olsa bile, 
gideceğiniz güzergâhı yola çıkmadan 
gözden geçirin. Emin olamadığınız 
 durumlarda aracı durdurun.

Taşıt Aracında Optimal Mâli 
Sorumluluk Sigortası

Azami dikkat göstermenize rağmen bir 
 kaza meydana geldiğinde, her araç 
 sahibinin mutlaka bir araç sorumluluk 
sigortası yapmış olmak zorunda. Bu tür 
 hasarlar çoğalırsa, taşıt sigortası  
kuruluşu sözleşmeyi iptal etme hakkına 
sahip olur. 

 •Devam eden sözleşmelerde sigorta 
primlerini düşük tutmak için bazı tasarruf 
olanakları mevcut. 
 •Yıllık kontrol. Diğer ögelerin 
yanında bazı sigorta kuruluşları 
sigortalının yaşını da primleri belirlerken 
dikkate alırlar. Ancak hangi şekilde ve 
tutarda belirgin olduğu şirketten şirkete 
değişebiliyor. Bu yüzden yıllık primleri 
başkalarıyla kıyaslamakta fayda var.
 •Düşük yıllık kilometre 
miktarı. Eğer artık geçmiştekinden 
daha az araç kullanıyorsanız, bunu 
 sigorta şirketinize bildirin. Bu durum da 
priminizin düşmesine yol açabilir.
 •Sürüş güvenliği eğitimi. 
Bakarsınız eğitime katılanlara indirim 
yapılır.
 •Tam kaskodan kısmî 
kaskoya. Yeni araç aldıktan sonraki 
üç ila beş yıl içinde böylesi bir değişim 
faydalı olabilir ve primden tasarruf 
sağlayabilir.
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YAŞLILAR SEYAHATTE

Çalışma hayatı boyunca bir türlü fırsat 
 bulunmayan o muhteşem gezi ve seyahatler 
için artık yeterince vakit var. Hatta bazıları 
yaşam merkezlerini yılda birkaç ay veya 
hafta boyunca bir yelkenlide ya da 
rüyalarını süsleyen ülkeye aktarabiliyor. 
Yaşlı insanların büyük çoğunluğu ise yılda 
birkaç kez kısa mesafe gezileri tercih 
 etmekteler. Uygun fiyata Bahncard 
 indirimlerinin yanında artık bir dizi uçak 
şirketi ve tur operatörleri de 60 üstü kuşak 
için emekli indirimleri sunmaktalar. Üstelik 
bu kesim, daha pahalı olan yüksek sezonun 
dışında da otelleri doldurma zamanına ve 
fırsatına sahip. İleri yaştaki bir göçmen kuş 
olarak seyahatin tadını çıkarabilmek ve 
sağlıklı olarak geri dönmek için, bazı önemli 
güvenlik önlemleri tavsiye edilir: 

 •Seyahate elverişliliğin 
kontrolü. Yolculuğa çıkmadan birkaç 
hafta önce aile hekiminize başvurun ve 
saatlerce araçlı veya uçak yolculuğu 
 yapmaya, başka bir iklim bölgesine 
 gitmeye, ya da gideceğinizi yükseklik 
rakımını kaldırmaya müsait olup 
olmadığınızı test ettirin. Doktorunuz size 
gereken aşıları önerecektir ve gezi 
boyunca gereken ilaçları reçete ile order 
edebilecektir. 
 •Acil durum seti bulundurma. 
Günlük ihtiyacınız olan ilaçları el 
bagajında bulundurun. İhtiyaten yara 
melhemi ve yara bandı da bulundurun. 
 •Yardımcı gereçler ve 
 engelsiz erişim. Yürüme 
 engeliniz veya başka bir kısıtlamanız 
 bulunuyorsa tur operatörüne başvurun 
ve konaklama yerinizin veya tatil 
 destinasyonunuzun size uygun olup 
olmadığını öğrenin. Kol değnekleri, rollatör, 
tekerlekli sandalye veya oksijen cihazı 
gibi gereçlerinin taşımacılığı konusunda 
zamanında bilgi edinin. 

 •Acil çağrı numaraları. En 
önemli telefon numaralarının cep 
 tefonunuzda kayıtlı olup olmadığını kontrol 
edin: akrabalar, arkadaşlar, doktorlar, tur 
operatörü, tur organizatörü ve bunun 
yanında tatile gittiğiniz ülkenin acil çağrı 
numaraları da gerekebilir.
 • İstenmeyen yol arkadaşı. 
Kusma ve ihsal gibi durumlar için önlem 
alınabilir. Bunun için özellikle musluk suyu, 
buz, dondurma ve salatalardan kaçınmak 
gerekir. Meyve tüketilmeden mutlaka 
soyulmalıdır. Plaj büfesinde veya ayak üstü 
büfe standlarda uzun süre güneşin altında 
bekletilmiş olan “lezzet örneklerinden“  
de katiyen uzak durmalı. Tedbir olarak 
yanınıza ülkenizdeki  eczaneden aldığınız 
elektrolit çözelti  bulundurunuz.

Bireysel Seyahat Sigortası

Sayısız yeni izlenimler, alışkın olmadığınız 
yemekler ve yolculuğun verdiği stres 
 sonucunda tatil boyunca bağışıklık sisteminin 
yenik düşmesi sık karşılaşılan bir durumdur. 
Eğer tatil destinasyonunuz Avrupa’da ise 
genelde, Avrupa Sağlık Sigorta Kartı olan 
e-card’ınızın arka sayfasını göstererek 
doktor veya hastanede tedavi olabilirsiniz. 
Bunun dışında eğer Avrupa dışında medikal 
standardı kötü olan bir ülkede olacaksanız 
veya ağır bir hastalık söz konusu ise bunun 
haricinde özel seyahat sağlık sigortası 

yaptırmak faydalı olabilir. Bu sigorta 
 sadece yerinde aldığınız tedavinin 
 maliyetlerini değil, aynı zamanda ülkenize 
geri getirilmenizin maliyetini de karşılar. Sık 
seyahat edenler için bir yıllık sözleşme 
yaptırmak daha makul olabilir. 

 •Seyahat iptal sigortası. 
Uzun süre önceden rezervasyon yapılan 
pahalı gezilerde yararlıdır. Ancak 
sözleşme koşullarına dikkat edin, zira 
birçoğunda sadece kaza ve hastalık 
durumlarında geri ödeme kabul ediliyor.
 •Yurt dışı sağlık sigortası. 
Sağlık hizmetleri pahalı olan ülkeler için 
önerilir, zira kendi sağlık sigortanız 
 sadece, yurt içinde de ödeyeceği 
meblağı iade eder.
 •Seyahat kaza sigortası. 
 Sadece belli koşullarda geçerlidir, 
karşılama bedelleri düşüktür. Bireysel 
serbest zaman sigortası yaptırmak daha 
faydalı olabilir (bkz. sayfa 15ff).
 •Bagaj sigortası. Burada da bir 
takım kapsam dışı tutma gerekçeleri 
mevcut. Değerli eşyalarınızı evde bırakın 
ve “mütevazı“ bir yolcu olun. Bu sayede 
kafanız daha rahat olacaktır.
 •Dünya genelinde mâli 
sorumluluk sigortası. Eğer 
sık ve uzun süreli olarak yurt dışında 
bulunuyorsanız, bireysel mâli sorumluluk 
sigortanızın dünya çapında koruma 
sunmasına dikkat edin (bkz. S. 8f).

Hiçbir şeye kafa yormadan biraz değişiklik ve yeni izlenimler edinmek, sonra da akşam üzeri yine 
alıştığınız kendi evinize dönebilmek… Birçok yerel otobüs şirketi işte tam da bu konsepti emeklilerin 
beğenisine sunuyor, rağbet artıyor. Elbette haklı olarak son derece olumsuz bir imaja sahip olan 
reklam amaçlı gezileri ayrı tutmak gerekir. Bu tür kısa gezilere katılan yaşlılara sunulan aşırı pahalı 
ürünlerle paraları adeta ceplerinden çekiliyor. Söz konusu geziler 2012’den itibaren yasa ile 
yasaklanmıştır. Buna rağmen yasağın ihlal edildiği vakalar mevcut. Örneğin benzeri turlar artık ödül 
turları olarak adlandırılıyor. Aman bunlardan uzak duralım! Sonuçta yine, sizi ikna ederek birşeyler 
satmaya çalışan hanutçularla karşılaşırsınız! AK Avusturya’nın internet sitesinde 
(https:// noe.arbeiterkammer.at, Suchbegriff „Hände weg von Werbefahrten!“) bu şaibeli firmalardan 
oluşan, sürekli güncellenen uzunca bir liste bulacaksınız.

Günübirlik Otobüs Gezileri



“İşleyen demir pas tutmaz“ ve “Yaşam 
Boyu Spor!“ içinde gerçeklik payı olan en 
bilinen deyimlerdir: Zihinsel ve bedensel 
olarak daima zinde kalmaya özen 
 gösterenler, yaşı olgunlaşmış olsa bile 
akranlarına göre onyıllarca daha genç 
 gösterecektir. Halk dilinde öteden beri 
 bilinenler artık bilim dünyası tarafından da 
defalarca ispatlandı: Düzenli olarak hareket 
etmek; kas gücüne, kişinin kilosuna ve kemik 
yoğunluğuna, bunun yanında tansiyon ve 
kan yağına olumlu etki yapar. Bunun 
yanında belli ölçüde diabetes,  kalp-dolaşım 
hastalıkları, omurga hasarları veya artroz 
gibi rahatsızlıkları da belli ölçüde önler. 
Bununla birlikte yaşam kalitesini ve yaşam 
sevincini de olumlu etki yapar. 
Bunun için aşırı bir efor sarfetmek veya 
pahalı fitness cihazları satın almak 
 gerekmez. Sadece sabahları bir dizi esneme 

ve streç çalışmaları Pazartesi sabahı için 
yeterlidir; hafta içi ise, uyandıktan hemen 
sonra uzun ve tempolu bir yürüyüş. Önemli 
olan tek şey, düzenli olarak, mümkünse 
günde birkaç kez, hareket etmektir. Sırt 
ağrıları, diz ağrıları ve diğer sağlık sorunları 
bulunuyorsa, hedefe odaklı olarak, doktorun 
önerdiği hareket terapisi fayda sağlar. Bu 
kapsamda doktorun order ettiği hareket 
terapileri de olabilir.

Hareket Önerileri

Sağlığı iyileştirmek ve korumak için yaşlı 
insanlara önerilenler şöyledir:
•  Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta 

hareket (örn. hızlı yürüyüş, rahat bir  
bisiklet turu, bahçe işleri, yüzme) veya 
haftada 75 dakika yüksek yoğunlukta 
 hareket (örn. dağ yürüyüşü, top oyunları, 

koşu, tempolu bisiklet turu);
•  Haftanın iki veya daha fazla gününde tüm 

kas gruplarının katılımını gerektiren kas 
geliştirici hareketler (örn. jimnastik, 
ağırlık egzersizleri);

•  Düşme olasılığını azaltmak için denge 
sağlama kabiliyetini koruyucu veya 
geliştirici bedensel aktivite.

Kaynak: https://www.gesundheit.gv.at

Birlikte Fit Kalın

Grup halinde hareket etmenin olumlu yan 
etkileri de bulunuyor. Her şeyden önce 
başkaları da olunca, rahatlığınıza yenilerek 
her iki günde bir antrenmanı 
atlatamıyorsunuz. Öte yandan böylece 
 düzenli olarak başkalarıyla sosyalleşilebilir, 
yalnızlık duygusu önlenebilir. İleri yaş 
kuşak için zaten geniş bir yelpazede 
 hareket olanakları sunuluyor: örn. jimnastik 
grupları, yakında bulunan yüzme 
havuzlarına otobüs turları, Nordic-Walking 
grupları ve su jimnastiği. En güzel çağlarını 
yaşayanların çok rağbet gösterdiği bir 
diğer aktivite ise, birlikte çıkılan yürüyüş 
turlarıdır. Turlar bazen emekli dernekleri, 
bazen de doğa dostları, dağcılık dernek 
grupları veya bireysel organizasyonlarla 
düzenleniyor.

Sağlık, Hareket ve Beslenme
BEDEN VE YAŞAM
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DÜZENLİ HAREKET

 • Yeterli miktarda güvenli hareket etmek
 • Doğru beslenme
 • Bireysel sağlık ve kaza sigortaları
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Spor Sırasında ve Öncesinde

Kötü sürprizlerle karşılaşmamak için tüm 
serbest zaman aktivitelerinde bazı 
 konular dikkat gerektirir. Tecrübeli 
 sporcular gibi yeni ve yeniden spora 
başlayanlar için aynı husus geçerlidir, 
çünkü vücut zaman içinde değişiyor.
Checkup muayenesi. Koruyucu 
önlem muayenelerinden yararlanın, 
 düzenli olarak kendinizi iyice muayene 
ettirin. Özellikle spora yeni ve yeniden 
başlayanların aile hekimlerine görünmeleri 
ve temel bedensel işlevlerini kontrol 
 ettirmeleri gerekir. 
Az oksijenli dağ havası. Sizin 
için en uygun spor türünü ve nelere dikkat 
edeceğinizi doktorunuza danışın. Yüksek 
tansiyon, kalp sorunları, diabetes ve baş 
 dönmesi gibi durumlar örneğin dağ 
yürüyüşlerinde ölümcül sonuçlara yol 
 açabilir. 
Kendini olduğundan dayanıklı 
görme. Belki geçmişte bisiklet 
turlarında, yürüyüşlerde ve aerobic 
 saatinde en önde olmuş olabilirsiniz. Artık 
daha az iddialı olmalısınız. Önemli olan 
 aktiviteden keyif almaktır, gücü tamamen 
tüketmek değildir.

Yanlış yerden tasarruf 
yapmayalım. Aktif olarak 
geçireceğiniz birkaç yıl daha en ucuzundan 
bir bisikletle ve eskimiş spor ayakkabılarıyla 
idare edebileceğini düşünenler ancak 
 yaralanma risklerini artırırlar: İleri yaşlarda 
kaslar, kemik, sinir ve eklemler artık genç 
yaşta olduğundan daha farklı bir yapıdadır. 
Bu nedenle ayaklarınızı dıştan sağlam 
 tutan, güvenli ve dayanıklı bir biçimde 
 destek sağlayan ayakkabılara ihtiyacınız 
olacak. Bunun için tutuş gücü yüksek kali-
teli ayakkabılar veya iyi bir yay sistemi olan, 
sağlam bir bisiklete ihtiyaç vardır.

Olur Da Bir Aksilik Çıkarsa

Macera, risk alma ve hayatta her şeye karşı 
yenilmez olma duygusu ileri çağlardan 
 itibaren gençlere bırakılan bir şeydir. Olgun 
yaşta olanların çoğu rafting ve ejderha 
uçurtması gibi sporlardan çok doğada 
yürüyüş ve bisiklete binmeyi tercih ederler. 
Bu tür aktivitelerde istenilen tempo ve risk 
düzeyi kişinin kabiliyetine ve isteğine göre 
gayet iyi uyarlanabilir. Fakat tüm  öngörü ve 
dikkatlere rağmen ufak tefek sakarlıklar  
veya uzun vadeli sonuçlara yol açabilen 
çarpışmalar herkesin başına  gelebilir.

Genel sağlık ve kaza 
sigortasının karşıladığı 
 durumlar

Geçirilen bir kaza sonrası doğan medikal 
tedavi maliyetleri için ülkemizde hiç 
 kimsenin endişelenmesi gerekmiyor: 
Bir emekli veya kendisiyle birlikte sigortalı 
olan bir yakını kaza geçirdiğinde, genel 
sağlık ve kaza sigortasının hizmetleri tedavi 
ve iyileştirme giderlerini üstlenmekle sınırlı 
değildir. 
Bunun yanında sonradan gereken tedaviler 
de finanse edilir. Örneğin rehabilitasyon 
kliniklerinde doğan tedavi maliyetleri, 
 tekerlekli sandalye veya kol değneklerinin 
maliyeti, ayrıca ayaktan sunulan ergoterapi 
giderleri kapsanmaktadır.

Meslek hayatında olan, örneğin aile  reisinin 
kaza geçirmesi sonucunda gelir kaybı 
 nedeniyle aile bütçesine ciddi bir darbe 
vurulmuş olur. Emeklilerde ise kazaların 
mali sonuçları o kadar dramatik değildir: 
Yine alışkın oldukları gibi yaşlılık aylıklarını 
almaya devam ederler. Fakat kalıcı 
 bedensel bir engellilik durumu doğarsa bir 
takım mali sıkıntılar doğabilir. Zira bu 
 durumda oturdukları dairenin veya müstakil 
evlerinin bir kısmının kısa süre içinde 
 engelsiz ve bariyersiz erişim için uygun hale 
getirilmesi için bazı adaptasyonlar 
 gerekebilir.

Eşler ve tescilli yaşam partnerleri, en az on yıl 
boyunca aynı haneyi paylaşan hayat 
arkadaşları, ayrıca bakımı üstlenen veya ev 
işlerinden sorumlu olan aile bireyleri belirli 
koşullar altında ilgilinin sağlık ve kaza sigortası 
kapsamında sigortalanabiliyor. Bunun için 
gereken koşulları sağlık sigortanızdan 
öğrenebilirsiniz.

Birlikte Sigortalılık
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 durumlarda doğan  giderleri karşılar. 
 Fakat bireysel bir kaza sigortası devreye 
girerek, masrafları karşılayabilir.

Sigorta Olacaksa Tam 
Olsun

Birçok dernek üyelerine üyelikleri 
kapsamında, temel tarifeli serbest 
 zaman kaza sigortası güvencesi sunuyor. 
Fakat bu güvence genelde dernek 
 üyelikleriyle bağlantılı olan belli alanlar 
ve aktivitelerle sınırlıdır veya düşük 
miktarlı tazminat  bedelleri öngörülüyor 
olabilir. Bu durumda kişi kendini ve 
partnerini yeterince sigortalı hissetse 
de, kaza durumunda ancak  minimal bir 
ödenek yapılır. “Gerçek“ bir  kaza 
sigortası yapıldığında ise bütün aile bir 
yıl boyunca dünyanın her yerinde 

aralıksız sigortalıdır. Başta çok seyahat 
edenler için seyahat kaza sigortasına 
göre bu iyi bir alternatif olabilir. Ancak 
burada sadece kazaların kapsandığını 
unutmayın. Yurt dışında hastalanma 
olasılığına karşılık ayrıca yurt dışı 
sağlık sigortası gerekebilir.

Yaş Sınırları

Bazı sigorta kuruluşlarında yeni bireysel 
kaza sigortaları sadece belirli bir yaşa 
göre akdedilebiliyor. Hatta devam eden 
 poliçelerde dahi sağlanan güvenceye 
yer yer yaş haddı uygulanabiliyor. 
Sigortalılık bedelinde tasarruf 
yapılabilir. Aktif meslek hayatına göre, ileri 
yaşlarda bu sigortalılık bedeli artık çok 
 yüksek  tutulmak zorunda değildir.

Ek Olarak: Bireysel Kaza 
Sigortası

Bu durumda bireysel serbest zaman ve 
kaza sigortası faydalı olabilir. Bir kaza 
sonrasında sigorta kuruluşu, poliçede 
 belirlenen sigorta bedelini bir defaya 
mahsus olarak öder. Dolayısıyla kaderin 
bir cilvesiyle karşılaştıktan sonra, 
 gereken  tadilatlar ve benzeri giderler 
için kişinin eline yüklü bir meblağ geçer. 
Sonuçlar o kadar dramatik olmasa bile, 
genel sağlık ve kaza sigortasının 
karşılamadığı giderler olabilir. En sık 
örnek şudur: Yürüyüş sırasında bir 
zaafiyet geçirdiniz, devam etmeniz 
mümkün değildir ve helikopterle 
kurtarılma  gereksinimi doğmuştur. 
Böylesi durumlarda sağlık sigortaları 
sadece medikal  gereksinim olduğu 

BESLENME VE SAĞLIĞA DİKKAT
Düzenli ve yeterli miktarda hareket edenler 
buna uygun  olarak enerji almalıdır, ki bu 
çoğu insan için sorun teşkil etmez, tam 
tersi: 65 ila 84 yaş grubunda olanların 
yaklaşık üçte birinin enerji alımında hafif bir 
fazlalığı bulunuyor ve bunun sonucunda 
obezitenin vücut için doğurduğu zorluklarla 
mücadele ediyor. 
Henüz çok yaşlı olmayanlarda daha çok 
fazla kilolar ön planda iken, yaş ilerledikçe 
yetersiz ve eksik beslenme sık bir sorun 
olabiliyor. Buna bağlı olarak çoğunlukla; 
hareketlilik, solunum ve sindirimi olumsuz 
etkileyen bir kas gücü azalması meydana 
gelebiliyor. Protein, Vitaminen, besin ve 
mineral maddeleri yetersiz kaldığında, 
çeşitli (enfeksiyon) hastalıklarının riski artar, 
hastalık sonrası nekahat süresi uzar, yara 
iyileşmeleri daha fazla zaman alır, hatta 
beyin dahi tepki verir ve hafıza kesintileri ve 

algılama sorunları meydana gelebilir. Yaşlı 
insanlar için hafif veya orta düzeyli bir kilo 
fazlalığının avantajlı olduğu yürütülen 
güncel araştırmalarla ispatlanmıştır. Böyle 
olunca kişinin enerji ihtiyacı, hastalık halinde 
veya yetersiz beslenme olduğunda mevcut 
yağ depolarıyla da karşılanabilir.

Yaşlılara Özgü Beslenme 
Tüyoları 

 •Genel olarak şu geçerlidir: 
Kırmızı et yerine daha sık balık tüketmeli, 
daha az yağ ve sucuk, bunun yerine sebze 
gibi garnitürler tercih edilmeli, ayrıca 
 düzenli olarak meyve tüketilmelidir. 
Başta yaşlılarda genelde eksik kalan, 
ama son derece önemli olan değerli 
 protein ihtiyacı, süt ürünleriyle, tahıllar ve 
baklagillerle karşılanabilir. Öğünlerde 

beslenme piramidi rehber edinilirse, 
 tansiyon ve kolesteröl değerlerine olumlu 
bir etki elde edilir (www.bmg.gv.at/home/
Schwer punkte/Ernaehrung).
 •Beslenme danışmanlığı. 
Beslenme alışkanlıklarınızı bireysel 
ihtiyacınıza göre düzenleyin. Kanda 
 yüksek bir yağ oranı, diabet, kemik erimesi, 
tutulması, sıkça tekrarlanan geniz 
yanması ve diğer kronik rahatsızlıklarda 
beslenmede minik uyarlamalarla 
çoğunlukla ciddi etkiler elde edilebilir. 
 Uzmanlardan danışmanlık alın.  Örneğin 
bazı sağlık sigortaları beslenme konulu 
ücretsiz danışmanlıklar veya konuşmalar 
sunuyor.
 •Bolca baharat. Tat alma duyusu 
zamanla azalır. Yine de yemeklerin “bir 
şeye benzemesi“ için (tuz yerine) çeşitli 
baharatlar, köri, hardal veya limon işe yarar. 
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 •Küçük lokmalar. Yaşlı insanlarda 
midenin esneme kabiliyeti geriler, tokluk 
duygusu daha çabuk oluşur. Bu nedenle 
gün boyu birden fazla küçük (ara) 
öğünler, öğlen ve akşam yenilen büyük 
bir porsiyona göre tercih edilmelidir. 

Küçük atıştırmalıklar. Çiğneme 
ve yutma sorunlu olduğunda, çatal bıçak 
kullanmak giderek zorlaşıyorsa, küçük 
küçük doğranmış meyve ve sebze dilim-
leri, ekmek kareleri, peynir köşeleri, minik 
et, balık, sebze porsiyonları, kolayca kesi-
lebilen gratenler, kuru meyveler ve meyveli 
barlar tercih edilebilir. 

Susama Duygusunun 
Azalması

Susama duygusu yaş ilerledikçe çoğunlukla 
geriler. Hatta bazen bilinçli  olarak öğleden 
sonradan itibaren akşama kadar artık sıvı 
alınmaz ki, gece tuvalete kalkma ihtiyacı 
olmasın. Fakat yeterli miktarda sıvı alımı 

 bedensel ve zihinsel zindeliğin önemli bir 
önkoşuludur. Yüksek tansiyonu olmayan tüm 
yaşlılar gün boyu takriben 1,5 litre sıvı 
almalıdır. Su eksikliğ dolaşım ve böbrek 
yetmezliğine, bilinç azalmasına ve bilinç 
kaybına neden olabilir. Alınan ilaçlar da  
vücut sıvı dengesini  olumsuz etkileyebilir, 
örneğin eğer fazla miktarda su atılmasına yol 
açıyorsa. Zira genelde sıvıyla birlikte vücut 
için önemli olan kalium ve natrium da yüksek 
 miktarlarda dışa atılır, bunun sonucunda ise 
vücudun kuruması tetiklenir.
Sıvı alma alışkanlıkları ve kendini 
 “susamadan içmeye“ alıştırmak, gün boyu 
yeterli miktarda sıvı alımını sağlayabilir.

„Bolca Sıvı Alımı“ 
Alıştırmaları

 •Uyandıktan hemen sonra bir bardak su 
için.
 •Her öğünle birlikte bir bardak su, su ile 
karıştırılmış meyve suları veya çay için.
 •Boş fincan ve bardakları derhal yeniden 
doldurun.
 • İçeceklerinizi görebileceğiniz bir yerde 
konumlandırın.

İlaç Alımları

Yaşlı insanların birçoğu için, tabağın 
yanında peçetenin bulunması kadar doğal 
olarak günlük hapları da orada durur. İster 
trombozdan korunma için olsun, tansiyonun 
düzenlenmesi veya diğer kronik 
hastalıkların tedavisi için. Çoğunlukla günde 
bir kez alınan bir tek ilaç değil de, adeta bir 
ilaç koleksiyonu söz konusu olur. İlaçların 
karışmasını önlemek için farklı çeşitlerde 
satılan ilaç düzenleme kutucukları önerilir. 
Bu kutuların bölmelerinde günlük ve 
haftalık alınacak ilaçlar düzenli tutulabilir ve 
tüm ilaçların alındığından emin olunabilir. 
Bazı eczaneler ilaçlarınızın ilaç kutularına 
yerleştirilmesini hizmet olarak sunuyorlar. 
Görme ve hafıza sorunu olanlar için bu 
faydalı olabilir.

Yaşlı insanlar için başta gelenler şöyledir: 

Önemli Besin Maddeleri

•  Protein: kas ve kemik yapısı ile bağışıklık 
sistemini (süt ürünlerinde, balık, et, yumurta, 
tahıllarda ve baklagillerde bulunur); 

•  Folik asit: kan ve yeni hücre üretimini 
sağlar, ama aynı zamanda arteryosklerozun 
bir risk ögesi olan, homosistein miktarını 
azaltır (tam tahıl ürünleri ve buğday 
tohumlarında, patates, ıspanak, lahana, 
salatalık, rezene ve marulda bulunur);

•  D vitamini: kemikler ve bağışıklık sistemi 
içindir, kan şekeri dengesini düzenleyen 
insülinin salgılanmasını sağlar (somon, 
uskumru, ton balığı gibi yağlı balık türlerinde, 
ayrıca yumurtanın sarısında bulunur; açık 

havada bulunarak da D vitamini üretimi 
 desteklenir;)

•  B12 vitamini: kan üretimi ve yağ 
 asitlerinin azaltılması içindir (karaciğer, et, 
balık, süt ürünleri, yumurta ve lahana 
turşusunda bulunur);

•  Kalsium: kemik ve diş sağlığı, kas ve kan 
pıhtılaşması için faydalıdır (süt ürünlerinde, 
bazı maden sularında, brokoli, yeşil lahana 
veya rezenede bulunur); 

•  Magneziyim: enerji metabolizması için 
yararlıdır (tam tahıl ürünlerinde, yeşil 
 sebzelerde, ayrıca fındık ve fasulyede 
bulunur).
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İlaçların Saklanması ve Alımı

 •Sıcak ortamda olmamalı. 
Çoğu ilacın oda sıcaklığında muhafazası 
istenir, hatta bazıları buzdolabında 
tutulmalıdır. Sıcak iklimli bölgelere 
 seyahat ettiğinizde, tablet ve şurupların 
etkisini kaybedebileceğini unutmayın.
 •Kullanma kılavuzlarını 
saklayın. İlaçlarınızı mümkünse 
 orjinal ambalajında ilaç broşürüyle birlikte 
saklayın. Böyle olunca kullanım bilgi ve 
uyarıları ile yan etkileri bilgilerini gerekirse 
sonradan tekrar okuyabilirsiniz. Ayrıca 
bakıcılar, hemşire ve doktorlar da ihtiyaç 
halinde ilaçlarınıza dair güvenli bir 
 kaynaktan bilgi edinebilirler.
 •Kullanım uyarılarına uyun. 
İlaçlarınızı alırken dozaj ve alım şekli 
 konusunda mutlaka doktor ve eczacıların 
verdiği uyarılara uyun. Bazı ilaçlar aç 
karnına alınırken, bazılarıysa süt 
 ürünleriyle birlikte alınmamalıdır.
 • İstenmeyen yan etkiler. Bazı 
ilaçlar ağız kuruluğu, mide bulantısı veya 
iştahsızlık gibi sonuçlara neden olabilir. 
Bu konuyu doktorunuzla konuşun. Söz 
konusu rahatsızlıkları hafifletici doğal 
preparatlar olabilir, belki de ilaç değişimi 
gerekebilir.
 •Her şeyin bir fazlası vardır. 
Halsizlik, bitkinlik, baş dönmesi veya 
hafıza kesintileri bazen yaşlılığa 
bağlanabiliyor. Halbuki ilaçların diğer 
 ilaçlarla etkileşimi veya yan etkileri söz 
konusu olabilir. Yan etkiler iler yaş 
 hastalarda gençlere göre yedi kat daha 
sık ortaya çıkar. Böylesi durumlarda azı 
karardır: Doktorunuza, bu ilacı size neden 
verdiğini, alternatif tedavi seçeneklerinin 
bulunduğunu, ilacın etkilerini, yan etkilerin 
nasıl önlenebileceğini ve zaten aldığınız 
diğer ilaçlar veya bitkisel ürünlerle birlikte 
alabileceğinizi sorun.
 • İlaçları istiflemeyin. Artık 
ihtiyacınız olmayan, açılmış ilaç paketlerini 

eczaneye iade edin. Doktorunuzun 
geçmişte size verdiği ilaçları, semptomlar 
yeniden ortaya çıktığı için haftalar veya 
aylar sonra kendi kararınızla yeniden 
 almaya başlamayın. 
 •Son kullanma tarihi. Her ilacın 
son kullanma tarihi bildirilmek zorundadır. 
Tüm ilaçlarınızda bu tarihi yılda bir kez 
kontrol edin, tarihi geçmiş ilaçları 
 eczaneye iade edin. İhtiyacınız olan 
 ilaçlar bitince derhal yenisini alın, 
diğerlerini ise ihtiyaca göre yenileyin.

Bireysel Ek Emeklilik 
Sigortası

Avusturya’da bütün emeklilerin sağlık 
sigortası bulunmaktadır. Bu sayede  
sağlık sigortalarının finanse ettiği tıbbi ve 
terapi hizmetlerinin tamamından e-card 
uygulamasıyla yararlanabilmekteler (bkz. 
sayfa 16, “Sağlık ve Kaza Sigortasının 
Karşıladığı Hizmetler“ başlığı). Bunun 
yanında özel sigorta kuruluşlarıyla sağlık 
sigortası kapsamındaki hizmetler için örn. 
belli hizmet sınıflarında daha fazla  
konfor için ek hizmet satın alma olanağı 
mevcut. İlave sağlık sigortasının prim tutarı 
diğer kriterlerin yanında başta, hastanın 
sözleşme tarihindeki yaşı ve sağlık 
 durumuna göre belirlenir. Dolayısıyla, 
başlangıçta ne kadar genç ve zinde ise, o 
kadar iyi. Elbette prim tutarları yıllar içinde 
yükselir. Ek sigortalı olup, emekli olduktan 
sonra primleri ödeyemeyenler, poliçeyi iptal 
etmeden önce diğer seçeneklerini kontrol 
etsinler. Belki de hastane günlük ücret 
sigortası gibi bazı kısımlarına daha sonra 
ihtiyaçları olmayabilir. Bazı durumlarda ise 
(düşük miktarlı doktor faturaları için) 
 öngörülen kişisel ödeme payı belirleyerek 
primlerini düşürebilirler. Bu konularda 
 sigorta danışmanınızdan bilgi almanız 
 tavsiye olunur, zira ileri yaş nedeniyle 
 sonradan yeniden sigorta yapmak mutlaka 
daha pahalı olacaktır, sonradan ortaya 

çıkan belirli hastalıklar durumunda ise 
mümkün olmayabilir de. 
Bu arada: Taşıt araçları mâli mesuliyet 
sigortasından farklı olarak ek sağlık 
sigortası sigorta kuruluşu tarafından iptal 
edilemez. Ancak sigorta sözleşmesi 
akdedildiğinde doğru bilgiler vermiş 
olmalısınız ve sigorta primi borcunuzun 
bulunmaması gerekir.

Kişinin geçici veya kalıcı olarak bakıma 
muhtaç olması hâlinde bakım sigortası 
kapsamında harcamaların bir kısmı iade edilir 
veya belirli bir aylık ödenir. Yine aynı kural 
geçerlidir: Sözleşme tarihinde ne kadar ileri 
yaşta olursanız, sigorta priminiz o kadar 
 yüksek olur. Sigorta şirketlerine bağlı olarak 
sözleşme yapmak için en üst yaş sınırı 60 ila 
70 arasıdır. Bakım sigortasının yürürlüğe 
 girmesi için bazı sigorta şirketlerinde bir yıla 
kadar bekleme süreleri bulunurken, başka 
şirketlerde sigorta derhal yürürlüğe girer. 
Bağlanan aylığın tutarı bakıma muhtaçlık 
düzeyine bağlıdır. Bakım ihtiyacı ise  genelde, 
devletin bakım ödeneği bağlama kademelerine 
göre belirlenir.

Bu sigorta ürününde sigorta şirketleri 
arasında, ama aynı zamanda bakım 
basamağına göre farklı hizmet kapsamları 
sunuluyor. Sözleşmeler bu konuda çok sayıda 
madde ve kapsam dışı tutma düzenlemeleri 
içeriyor. Bu yüzden, böylesi bir poliçe ile 
 ilgilenirseniz, etraflıca bilgi alınız!

Bakım Parası Sigortası
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 • Kişisel belgelerin düzenli 
tutulması

 • Güvenilir kişilere danışmak
 • Vekâletname ve tasarruf 
 bildirimleri

Yaşlanmanın güzel bir deneyim olduğunu 
yaşını almış insanlardan sıkça duyarız: Artık 
kendinize veya başkalarına herhangi bir şey 
ispatlamanıza ihtiyacınız yoktur, hayatın güzel 
şeylerine ayıracak vaktiniz vardır, belki de 
“aktif“ yıllarınızda bir türlü vakit ayıramadığınız 
şeyleri telafi edebilirsiniz. Fakat çoğu insan 
için, bedensel rahatsızlıklar ve unutkanlıklar 
başlayınca, giderek daha fazla diğerlerinin 
yardımına muhtaç olunca ve bağımsızlıklarını 
kaybettikleri zaman sorunlar başlar. Ansızın 
gündeme gelen konular şöyledir: Hafiften 
zorlanmaya başlayınca ticari konuları kim 
düzenleyecek? Kişi kendisi (artık) 
yapamadığı zaman, bakım ve tedavi 
uygulamalarına kim karar vermeli? Sonra bir 
de, insanların önemsediği mal varlığı 
 kalemlerinin ne olacağı belirsizliği eklenir. 
Ölümünden sonra beslediği hayvanına kimin 
bakacağı, uygun defin işlemlerine paranın 
yetip yetmeyeceği konuları da bazı yaşlı 
insanların uykularını kaçırıyor. 

Finansal İşleri Düzene Koymak

Bu konuları açmak zor olsa da, partneriniz 
veya kendi çocuklarınız ana-babanın da 
sonsuza dek yaşamayacaklarını genelde 
duymak istemeseler de, onlarla konuşmalı 
ve sizi meşgul eden tüm konuları gündeme 
getirmelisiniz. Kendi finansal düzenlemeleriniz, 
miras konuları ve diğer hukuksal 
meseleleriniz de buna dahildir. 
Partnerinize ve çocuklarınıza; önemli 
 belgelerin, kıymet evrakların, sigorta 
 poliçelerinin, tasarruf defterlerinin, banka 
kutusu ve safe anahtarlarının nerede 

bulunduğunun bildirilmesi önemlidir. Tüm 
rakam kombinasyonlarını, banka hesap 
no.ları ile erişim kodları ve saireyi bir yere 
not etmek de faydalı olacaktır. Ancak bu tür 
bilgi notlarını evinizde saklamayın, zira  
herhangi bir hırsızlık vakasında istenmeyen 
kişilerin eline geçebilir. Bu tür bilgileri bir 
banka kasasında, noterlik veya avukatlık 
 bürosunda muhafaza etmek en iyisidir. Sır 
katibi olarak çocuklarınıza bilgi vermeyi 
öngörüyorsanız eğer, güvenle saklamak 
üzere birer suretin kendilerine verilmesi de 
faydalı olacaktır. 

Biraz Şüphe Sağlıklıdır

Eğer yakın akrabanız bulunmadığı için bu 
mümkün değilse, güvenebildiğiniz diğer 
kişilere konuyu açabilirsiniz. Belki de 
bankanızda uzun yıllar işlem yaptırdığınız 
ve finansal işlerinizde yardımcı olabilecek 
bir müşteri danışmanınız vardır. Yardım 
edebileceğini söyleyen bir arkadaşınıza 
veya güvenilir bir komşuya da 
danışabilirsiniz. 
Böylesi bir düzenlemeyle, dolandırıcıların 
tuzağına düşmeniz dahi engellenebilir. Örnek 
vermek gerekirse, doğrudan adınıza (ve 
aynı zamanda binlerce kişiye) gönderilen 
„ödül bildirimleri“nden bahsedilmelidir. Bu 
tür sözde ödüllerde her defasında kişiden, 

ödülünü alması için bir ödeme yapması 
istenir. Bu açık bir dolandırıcılık girişimidir! 
Sıkça yaşanan bir diğer örnek ise, yalnız 
yaşayan yaşlı insanların, tanımadıkları 
kişiler tarafından telefonla aranmasıdır. Bu 
kişiler kendilerini, “yeğen“ veya “torun“ olarak 
tanıtarak yüklü miktarlarda para talep 
 edebiliyorlar. Hatta, eğer evde o kadar 
 nakitleri bulunmuyorsa, kendileriyle birlikte 
bankaya kadar gitmeyi teklif edebiliyorlar. 
Bu durumda dikkatli davranan banka 
çalışanları, yüklü miktarda para çekme 
girişiminden kuşkulandıkları için, kötü 
sonuçları önleyebilirler.
Bazı dolandırıcılarsa doğrudan kapıya kadar 
gelerek, kendilerini sahte kontrolör olarak 
tanıtıyor veya bir bardak su ve benzeri 
isteklerde bulunuyor. Bu kişilere eve sokan 
mağdurlarsa oyunu başından itibaren 
kaybetmiş sayılmalıdır, zira dolandırıcılar 
bir yolunu bulup, ev sahibinin ilgisini 
dağıttıktan sonra tek başına veya suç 
ortaklarıyla birlikte ışık hızıyla evin içinde 
arama yapıp, para ve ziynet eşyalarının 
peşine düşerler. 
Teşekkür amaçlı bir sarılma da pahalıya 
mal olabilir: Son zamanlarda küçük bir 
bağışta bulunmaları karşılığında “teşekkür“ 
amaçlı abartılı bir sarılmayla karşılaşan 
 birçok emeklinin cüzdanlarının çalındığı da 
kaydedildi.

Zamanında Alınacak 
Önlemler

FİNSANSAL VE HUKUKSAL İŞLER
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Hukuksal İşler Yazılı 
Olmalıdır

Sözlü olarak bildirilen istekler, verilen  sözler 
ve vaatler kişilerin gerçek ve ciddi isteklerini 
yansıtıyor olsa bile, sonradan çoğunlukla 
ciddiye alınmazlar. Resmî  dairelerde, 
 hastane ve bakım yurtlarında görev yapan 
yetkililerse sadece, kendilerine yazılı olarak 
sunulanlara istinaden işlem yapabilirler. İşte 
bu yüzden, kesin olarak yapılmasını 
istediğiniz tüm işlemlerinizde, herhangi bir 
pürüz ihtimali doğmayacak şekilde ve yazılı 
biçimde düzenlenmiş olduğuna dikkat ediniz. 
Buna zamanında başlamak önemlidir, zira 
yazılı evrakların hukuken geçerli olması, 
 düzenleme  tarihinde sizin (henüz) temyiz  
ve kavrama kabiliyetinizin eksiksiz olarak 
bulunuyor olmasına bağlıdır. Emin 
olamadığınız  durumlarda; mal varlığınızı, 
mirasçılık işlemlerinizi ya da kendiniz 
hakkında tedbir amaçlı tasarruflarınızı 
 ilgilendiren  konularda, bir notere, avukata 
veya ilgili bir uzman kuruluşa başvurmanız 
önerilir. Bu kuruluşlardan bir tanesi örneğin, 
hasta hakları avukatları birliğidir.

Hasta Tıbbî Müdahale Vasiyeti:  
Medikal İşlemler İçindir

Hekimler belirli bir tedaviye başlamadan 
önce mutlaka hastanın ilgili girişime onayını 
almak zorundadılar. Fakat bazı  durumlarda 
ağır bir yaralanma veya hastalık nedeniyle 
bu artık mümkün  olmayabiliyor. Böylesi 
 durumlarda hasta yakınları veya doktor; 
 belki de hastanın  iradesine rağmen 
 ömrünün yapay olarak uzatılmasına yol 
açan müdahalelerin uygulanmasına karar 
vermek zorunda  kalabiliyorlar. “Hasta Tıbbî 
Müdahale  Vasiyeti“ ile henüz genç yaşlarda 
iken tedbir almak, ileride karar verebilme 
kabiliyeti ortadan kalkmış olsa bile, kişinin 
kendi  iradesini kullanması sağlanabilir. 
Burada bağlayıcı ve yönlendirici nitelikteki 
müdahale vasiyeti arasında bir fark 

•  ”Yoksa beni hatırlamadın 
mı?“ ya da “Bil bakalım ben kimim!“ gibi 
tuzak sorularla, sizin bir isim vermeniz ve 
devamında arayan kişinin bu ismi 
 kullanabilmesi hedefleniyor. Siz bu oyunu 
 tersine çevirin ve arayan kişinin kendiliğinden 
adını  söylemesinde ısrar edin. 

•  Numarayı kontrol edin. Arayan 
kişinin hangi numaradan aradığı ekranda 
görünmüyorsa size numarasını bildirmesini 
isteyin. Akabinde kişinin kimliğini kontrol 
etmek için bu numaradan kendisini arayın.

•  Polise başvurun. Eğer arayan kişiye 
yardım sözü verdiyseniz, fakat sonradan 
şüphe duymaya başladıysanız, 133 veya  
112 numaralarından polisi arayınız. 
Memurlar size nasıl davranmanız 
gerektiğini anlatacaktır.

•  Kapı güvenlik zinciri şart. 
Yabancı kişilere kapıyı asla derhal 
açmamalısınız – kapı güvenlik zincirini kapalı 
tutunuz. Yabancı kimseler sizden bir bardak 
su, kağıt kalem veya benzeri şeyler istese bile 
kapıyı asla tamamıyla açmayınız. İstenen şeyi 
almaya giderken de kapıyı kapatınız, akabinde 
güvenlik zinciri aralığından kişiye uzatınız. 

•  „Acil durumlar“. Yabancı birisi sağlık 
sorunu ya da sözde acil durum nedeniyle 
sizden yardım istediğinde siz, kurtarma 
görevlilerini (144) veya polisi (133) aramayı 
teklif edebilirsiniz. Fakat kişilerin evinize veya 
binaya girmelerine asla izin vermeyin.

•  Kapıda kalan komşular. Eğer 

sizin tanımadığınız bir komşunuz 
anahtarını unutup kapıda kaldığını iddia 
ediyor ve sizin evinizden telefon görüşmesi 
yapmayı talep ediyorsa, kapı açma servisini 
onun adına siz arayınız.

•  Tamirci, usta ve kontrolörlerin eve 
 girmelerine sadece, önceden sizinle veya 
konut idaresiyle randevu yapılmışsa izin 
verilmelidir

•  Resmî görünümlü kişiler (üzerinde 
üniforma olsa bile), gaz veya elektrik 
sayaçlarını okuma yetkilileri, bağış toplayanlar 
vs. kişilerden daima görev belgelerini 
 göstermelerini isteyiniz. Kişinin adını ve görev 
sicil no.sunu isteyiniz. Şüphe duyuyorsanız 
kişinin hizmet yerinden teyit isteyiniz.

•  Güvendiğiniz bir kişiye 
başvurunuz. Emin olmadığınız 
durumlarda telefonla bir komşunuza, 
yakınınıza veya tanıdığınıza telefonla 
ulaşın. Kapıya gelen kişinin daha sonra, 
güvendiğiniz bir kişinin yanınızda olduğu 
saatte, gelmesini isteyiniz.

•  Kişinin eşgali. Sizi ziyaret eden 
kişiye dikkatle bakınız. Konuşmasında, 
giyim kuşam ve görünümünde dikkat çekici 
ayrıntılara dikkat ediniz. Böylece ileride 
gerekirse polis nezdinde kişiyi olabildiğince 
ayrıntılı tarif edebilirsiniz.

•  Polise bilgi verilmesi. Bir 
dolandırıcılık suçunun kurbanı olduğunuzu 
fark ettiğinizde, derhal polisi şu numaralardan 
aramanız rica olunur: 133 veya 112.

Dolandırıcıları Böyle Oyuna Getirin
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bulunmaktadır. Bağlayıcı nitelikteki Tıbbî 
Müdahale Vasiyeti düzenlemek için, doktor 
ayrıntılı bir görüşmenin yapılması ve 
 vasiyetin bir avukat, noter veya hasta 
avukatları birliğinin bir temsilcisi önünde 
imzalanması zorunludur. Hangi uygulama 
ve müdahalelerin katiyen istenmediği somut 
olarak adlandırılmalıdır. Hekimin ise daha 
sonra buna aynen uyması zorunludur. 
Yönlendirici nitelikteki müdahale vasiyeti 
ise daha genel bir belge olup, hekim  
tedavisini düzenlerken bir tür rehber niteliği 
taşımaktadır. Bunun için kişinin isteklerini 
bir sayfa üzerinde yazması yeterlidir.
Her iki durumda da, “Hasta Tıbbî Müdahale 
Vasiyeti“nin düzenlendiği tarihte kişinin 
 temyiz ve kavrama kabiliyetinin bulunması 
koşulu aranır. İlgili eğer fikrini değiştirirse, 
dilediği zaman söz konusu tıbbî müdahale 
vasiyetini iptal edebilir. Diğer durumlarda, 
bağlayıcı nitelikteki “Hasta Tıbbî Müdahale 
Vasiyeti“ düzenlendiği tarihten itibaren beş 
yıl boyunca geçerli kalır.

“Tedbir Vekâletnamesi“: 
Her Şeye Hazırlıklı

Gelecekte kendisinin fiil veyah karar 
 ehliyetinin bulunmaması olasılığına karşılık 

önlem almak isteyenler, güvendikleri bir 
veya birden fazla kişiye (örneğin farklı görev 
alanları için) tedbir vekâletnamesi verebilir. 
Böylece örneğin banka işlemlerinin, konut 
işlemlerinin, sigorta konularının veya 
bakım ve gözetim konularının yabancı bir 
kişi tarafından yürütülmediğinden emin 
olabilirler. 
Tıpkı vasiyetnamede olduğu gibi bu 
vekâletname de kişi tarafından el yazısıyla 
düzenlenerek imzalanabilir. Daha ciddi 
kapsamlı kararlar içinse (örneğin, organ 
alımı gibi riskli bir ameliyatın yapılmasına 
muvafakatname, konut yerini tayin  
etme, riskli bir ameliyatın yapılmasına 
 muvafakatname gibi, büyük çaplı mali 
işlemler, konut alımı ve satışı ve benzeri 
işlemler için) noter, avukat ve mahkeme 
onayı gereklidir.
Tedbir vekâletnamesi şu bilgileri içermelidir:

 •Vekilin adı, adresi, doğum tarihi 
 • Tedbir vekâletnamesinin tarihi ve geçerlilik 
süresi 
 •Vekilin / vekillerin hangi görev alanları 
için yetkili olacağının belirlenmesi
 • İlgilinin kişisel istekleri (örn. medikal hizmet 
ve uygulamalar, bakım, yaşlılar ve huzur 
evi seçimi vs. konularda)

Tedbir vekâletnamesinin düzenlenmesinin 

önkoşulu, vekil edenin düzenleme tarihinde 
fiil ehliyetinin bulunmasıdır. Ayrıca temsil 
alanları yeterli açıklıkta belirlenmiş 
olmalıdır. (“Tüm hususlarda geçerlidir“-
denilen) Genel vekâletname yeterli değildir.
Bu vekâletnamenin dilendiği zaman iptal 
edilebileceği ise vekil eden açısından 
 müsterih edici bir durumdur. Yani yaşam 
koşullarının değişmesine bağlı olarak ya 
da başka birine vekâlet vermek isterse bir 
kez verdiği vekâletnameyi dilediği zaman 
iptal edebilir.

Hibe, Miras, Vasiyetname
Zamanında Bilgi Alın ve 
Paylaşın

Bilinçli ana babalar, büyükanne ve dedeler, 
çocukların ve torunlarının genelde gençlik 
çağlarında maddi desteğe ihtiyaçlarının 
olduğunu bilirler. İşte bu yüzden 
çocuklarına ve torunlarına kendileri henüz 
hayattayken yüksek miktarda paralar  
verirler veya hibe edenlerin yaşamlarının 
 sonu kadar kullanım hakkına sahip oldukları 
taşınmazların mülkiyet haklarını devrederler. 
Böylece, onyıllar boyunca borcu ödenen 
mal varlığının birden kaybolması da 
engellenmiş olur. Bazı eyaletlerde ise eğer 
hibeyi yapan kişi muhtaç duruma düşer ve 
örneğin bir bakım yurduna yerleştirilirse, 
hibeden yararlanan kişinin masrafları 
karşılama yükümlülüğü doğabiliyor – 
örneğin (eyaletine göre yardıma muhtaç 
olduğu tarihten 3 ila 5 yıl önce, muhtaç 
olduğu süre boyunca ve 3 yıl sonrasına 
kadar). Bazı durumlarda istenen masraf 
tazminatı, kendisine devredilen mal 
varlığının değerinin tamamını da 
 kapsayabiliyor. 

Vergilendirme Değil, Bildirim 
Zorunludur

Burada somut olarak söz konusu olan 
akrabalar arasında, yılda 50.000 Euro 

Cenaze masrafları 5.000 Euro ve daha fazla olabilir. Bu konuda “çocuklara yük olmamak için“, ayrıca 
güzel ve onurlu bir mezar ve cenaze için tedbirli olmak için ölüm ödeneği sigortalarına prim ödenebilir. 
Bunun için tasarruf modelinde düzenli prim ödemeleri de mümkün, bir defaya mahsus ödeme yapmak 
da mümkün, ancak oldukça pahalıdır. 

Bir diğer alternatifse, bu amaçla bir tasarruf defteri açmaktır. Hatta bazı durumlarda bunun maliyeti 
biraz daha düşük olabilir, zira sigorta payı ortadan kalkar. Ancak bu model için güvendiğiniz bir kişinin 
olması gerekir. Alternatif olarak, tasarrufun amaca bağlı olup, sadece cenaze masrafları için 
kullanılacağı şeklinde şerh düşebilirsiniz.

Merhumun mezarına bakacak yakınları bulunmuyorsa veya bakabilecek durumda değillerse, mezar 
bakım sigortası tercih edilebilir. Sigortalının ölümü hâlinde söz konusu tutar ödenir. Bu modelde ise, 
ilgili sigorta alacaklı olarak belirlenebilir. Sigorta kuruluşu ise, söz konusu sigorta bedelinin tükendiği 
tarihe kadar mezarın bakı mını organize eder.

Ebedî İstirahat İçin Tedbir
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sınırını geçen hediye ve hibeler, akraba 
 olmayanlar arasında ise beş yılda 15.000 
Euro sınırını geçen hediyelerdir. Bu işlemler 
bildirilen değer sınırı aşıldığı tarihten itibaren 
üç ay içinde ilgili vergi dairesine veya 
 maliyeye bildirilmek zorundadır. Bazı 
 istisnalar bulunabiliyor: örn. eşler arasında 
acilen bir yerleşim yerinin oluşturulması, 
arsalar, sayısal oyunlardan elde edilen 
ikramiyeler, ve bir dizi istisna daha.
Devletin belli durumlarda talep edebilecekleri 
bundan ibarettir.
Fakat birine hibe yapan kişi, mirasçılık 
 hukukunu da gözardı edemez: Eğer hibe 
yapan kişinin mal varlığında hak sahibi 
olan birden fazla mirasçı bulunuyorsa, 
kişinin hayattayken yaptığı hibeler sonuçta 
bir miras kavgasına yol açabilir. Bu riski 
olabildiğince düşük tutmak için mutlaka, 
miras hukuku konularında uzmanlaşmış bir 
avukata veya notere başvurulması önerilir. 
Bu uzman, vasiyetnamenin hazırlanmasındaa 
da yardımcı olabilir.
Düzenlenen bir vasiyetname ile herkes, 
ölümünden sonra o tarih itibarıyla mevcut 
olan mal varlığından kimin yararlanmasını 
istediğini bizzat belirleyebilir. Miras bırakan 
vasiyetnamesini bizzat el yazısı ile yazabilir 
ve imzalamalıdır. Bilgisayarda düzenlenen 
bir metin ise ek olarak, miras bırakanın 
yakın akrabası olmayan üç tanık tarafından 
da imzalanmalıdır. Sözlü vasiyetnameler 
ise sadece belli acil ve tehlikeli durumlarda 
ve iki şahit huzurunda yapılmışsa geçerli 
olarak kabul edilir.

Hayat Sigortasından 
 Yararlanma Hakkı

Yaşam veya ölüm halinde ödeme 
yapılması öngörülen hayat sigortalarından, 
sigortalının ölümü halinde belirlenen 
alacaklı yararlanır. Belirli bir alacaklının 
belirlenmediği durumlarda ise, sigorta 
ödeneği de kişinin terekesine dahil olur  
ve mirasçılık davasının sonuçlanmasıyla 
mirasçılar arasında pay edilir. Hayat 
sigortası sözleşmenizin içerdiği 
 yararlanma düzenlemesinin sizin kişisel 
isteklerinizi hâla yansıtıp yansıtmadığını 
kontrol ediniz. Eğer geri dönüşü mümkün 
olmayan bir  düzenleme belirlenmemişse, 
bu  düzenlemeyi dilediğiniz zaman 
değiştirebilirsiniz. Geri dönüşü mümkün 
olmayan sigorta alacağı düzenlemelerinde 

ise, sigorta bedelinden yararlanan  
kişinin istenen değişikliği onaylaması 
zorunludur.

Vasiyetname düzenlemeden veya bir notere 
başvurmadan önce kafanızda bu soruları 
netleştirin:
•  Ölümünüz hâlinde kimlerin yararlanmasını 

istiyorsunuz?
•  Önceden devretmek istediğiniz, örneğin bir 

ev, daire veya yüklü parasal bir meblağ var mı?
•  Ailevi ilişkileriniz ne durumdadır? Kimler 

mirasçı olabilir (eşiniz, çocuklarınız, 
torunlarınız)?

•  Belirli kişilere bırakmak istediğiniz belirli 
eşyalar bulunuyor mu?

Kaynak: 
www.notar.at/dienstleistungen/testament

Kime Neyin Bırakılacağı?

Künye 
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