
Elle Kaldırma ve Taşıma



ELLE TAŞIMA İŞLERİ

• Kaldırma

• Tutma

• Çekme

• Kaydırma 

• İndirme

• Ya da bunların kombinasyonu



YÜKLE İLGİLİ 

RİSK 

FAKTÖRLERİ



YÜKÜN ÖZELLİKLERİ

Aşağıda belirtilen özelliklere sahip yüklerin elle taşınması sırt ve

bel incinmesi riski oluşturabilir;

- çok ağır veya çok büyükse,

- kaba veya kavranması zor ise,

- dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa,

-vücuttan uzakta tutulmasını/vücudun eğilmesini/bükülmesini

gerektiren bir konumda ise,

- çarpma halinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve

şekilde ise.





FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ

İş;

- çok yorucu ise,

- mutlaka vücudun bükülmesi ile yapılabiliyorsa,

- yükün ani hareketi ile sonuçlanıyorsa,

- vücut dengesiz bir pozisyonda iken yapılıyorsa,

bedenen çalışma şekli ve harcanan güç, özellikle sırt ve

bel incinmelerine neden olabilir.



ÇALIŞMA ORTAMI ÖZELLİKLERİ

- yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise,

- zemin düz değilse, engeller bulunuyorsa veya düşme veya

kayma tehlikesi varsa,

- yükleri güvenli bir yükseklikte veya uygun bir vücut pozisyonunda

taşımasına uygun değilse,

- seviye farklılıkları varsa,

- zemin veya üzerinde durulan yer dengesizse,

- sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değilse





İŞİN GEREKLERİ

Aşağıda belirtilen işler sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilir.

- özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık 

veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar,

- yetersiz ara ve dinlenme süresi,

- aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri,

- işlemin gerektirdiği, işçi tarafından değiştirilemeyen çalışma 

temposu.



Doğru Kaldırma Yanlış Kaldırma



Çalışanın;

Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapısının uygun olmaması,

- Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar 

kullanması,

- Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmaması,

durumunda çalışanlar risk altında olabilirler.



Yaralanmaya neden olan kazaların 

%34’ü Elle Taşımadan kaynaklanır.

KAZA İSTATİSTİKLERİ
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• Günlük rutin işlerde bile omurganın “S” biçimini 

koruması basit temel hareketler ile sağlanabilir.

OMURGANIN S BİÇİMİNİ KORU



YÜK KAVRARKEN, KALDIRIRKEN VE 

TAŞIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

• Yükün tek başınıza kaldırılamayacak kadar ağır olup 

olmadığından emin olun.

• Yükün üzerinde size zarar verebilecek ya da kesiğe neden 

olabilecek çıkıntıları, çapakları, tırnakları, keskin 

yüzeyleri vb olup olmadığını iyice kontrol edin.



• Yükün tam karşısına geçin – vücudun başka bir yöne 

dönük halde belinizi döndürerek yükü almaya 

çalışmayın.

• Ayaklarınızı dengeli ve rahat bir konuma getirin

• Dizlerinizi çömelme pozisyonunda bükün.



• Sırtınızı dik tutun ancak kasmayın,

dimdik ve rahatsız bir şekilde olmasın

• Yükü güçlü olan bacak kaslarınız ile

kaldırın, zayıf olan sırt kaslarınızla

değil.

• Yükü mümkün olduğunca

vücudunuza yakın tutun.



• Yükü yukarı rahat bir şekilde kaldırın,

sürüklemeyin; sürüklediğinizde yük

ağırlaşacaktır.

• Eğer yük tek başınıza kaldırabileceğinizden

ağır görünüyorsa yardım istemekten

çekinmeyin.

• Yükü indirmek için ise aynı temel kuralları

tersten uygulayın.



6 NOKTA KURALI






