
ELLE KALDIRMA VE TAŞIMA İLE İLGİLİ DERS PLANI  
 

HEDEFLER 

KATILIMCI KAZANIMLARI 

(DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ) 

 Elle kaldırma ve taşıma işlerinden kaynaklanabilecek 

tehlikeleri sıralar. 

 Elle doğru yük kaldırma ve taşıma yöntemlerini açıklar 

 Kaldırma, taşıma, istifleme vb. işlerde kullanılan kaldırma 

araçlarına örnekler verir. 

 Kaldırma, taşıma, istifleme vb. işlerde kullanılan kaldırma 

araçlarda alınacak güvenlik tedbirlerini sıralar. 

 Sapan çeşitlerini sıralar. 

 Halatların özelliklerini sıralar. 

 Hasarlı Halatların özeliklerini açıklar. 

 Halat çapının doğru ölçümünü belirler. 

 Halat bağlantı elamanlarını ayırt eder. 

 Sapanlarda doğru kaldırma tekniklerini açıklar. 

 Kaldırma açılarının sapan koluna etkisini açıklar. 

 Sapan renklerini açıklar 

 Sapan etiketlerinde bulunan bilgileri sıralar. 

 Sapanların depolanma ve saklanma koşullarını sıralar. 

 

YARDIMCI MALZEMELER 

 Örnek sapanlar 

 Değişik tipte elle kaldırılması gereken malzemeler 

 Fabrika 360 0 çekimleri 

 Bağlama açılarını gösteren görseller 

 Sapan seçim tablosu 

 Yıpranmış sapan, zincir vb. kaldırma ekipmanları 

 Magnetik sapan renklerine göre yük eşleştirme tablosu 

oyunu 

 Magnetik sapan açıları oyunu 

 Halat kontrolü nasıl yapılır uygulaması 

 Sapan kontrolü nasıl yapılır uygulaması 

 

    

1.GİRİŞ BÖLÜMÜ [ 5 ] DAKİKA    

 

1.1. İLGİ (DİKKAT) ÇEKME  Kaldırma kazası ile film kullanılacak. 

      

1.2. KONUNUN ADI VE AMACI 

Her katılımcı, elle yük kaldırma ve sapanlarla emniyetli çalışma kurallarının bilecek. 

 

1.3. İSTEKLİ KILMA 
Kaldırma operasyonlarında güvenliğin önemi anlatılacak.  

Yaşanmış kaza örneği verilecek. 

 

 

 

 



   

   

1.4. KONUNUN ANA BAŞLIKLARI 

ANA NOKTA MDK (Malzemeyi Doğru Kaldırma) Teknikleri 

ANA NOKTA 

Sapanlar: 

 Doğal lifli sapanlar  

 Polyester sapanlar  

 Çelik sapanlar  

 Zincirler 

ANA NOKTA Kaldırma açısı hesabı 

ANA NOKTA Çimento Fabrikasında kaldırmada kullanılan ekipmanlar 

 
2.GELİŞME BÖLÜMÜ                     [ 120 ] DAKİKA 

 

ANA NOKTALAR EĞİTMEN /USTA EĞİTİCİ ETKİNLİKLERİ SÜRE 

MDK (Malzemeyi Doğru 

Kaldırma ) Teknikleri 

 Beş genel kural anlatılacak. 

 Kaza örnekleri anlatılacak. 
20 

Doğal lifli sapanlar  Doğal lifli sapanların özellikleri anlatılacak 10 

Polyester sapanlar  
 Polyester sapanların özellikleri anlatılacak. 

 Etiket ilgili uygulama yapılacak 
10 

Çelik sapanlar ve özellikleri  Çelik sapanların özellikleri anlatılacak. 10 

Zincirler  Zincirlerin özellikleri anlatılacak. 10 

Kaldırma açısı hesabı 
 Kaldırma açılarının hesabı anlatılacak. 

 Örnekler yapılacak. 
20 

Sapanlama metotları  Sapanlama metotları anlatılacak. 20 

Çimento Fabrikasında 

kaldırmada kullanılan 

ekipmanlar 

 Çimento Fabrikasında kaldırmada kullanılan 

ekipmanlar da güvenlik kuralları anlatılacak 
20 

 
 

 

3.SONUÇ BÖLÜMÜ                     [ 5 ] DAKİKA 

 

3.1 ÖZET Tüm ana noktalar özetlenecek. 

3.2 TEKRAR İSTEKLİ KILMA Kaldırma tekniklerinin yararını tekrar vurgulanacak. 

3.3 KAPANIŞ 
Kaldırma ekipmanlarının yanlış kullanılması sonucu oluşan kaza örneği 

verilerek ders kapatılır. 

 


