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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Eve Taşınma modül eğitiminin amacı eşyaları paketleme, kolileme, nakliye koşullarını
araştırma ve seçmede yardımcı olma ve piyasada bulunan bu tür firmaların hizmet kalitesine
göre ayırt edilebilmesini sağlamaktır.
İnsanlar doğaları gereği yaşadıkları ortamın güvenli olmasını isterler. Bu ortamı
sağlamanın en iyi yolu elbette ev ortamıdır. Zaman içinde de çeşitli sebeplerden dolayı
evlerinden farklı bir eve taşınmak zorunda kalabilirler. Taşınma durumunda eşyalarının zarar
görmemesi ve zamanında ulaştırılması nakliye şirketlerinin önemini daha da artırmaktadır.
Eve taşınmada nakliye şirketlerinin hizmet kalitesinin, fiyatının ve personel niteliğinin
önemli rolü vardır. Bu nedenle tüketicilerin bu konularda gerekli bilgilere ulaşabilmesine
yardımcı olunmalıdır. Böylece gerekli donanıma sahip nakliye şirketlerine ulaşılabilecektir.
Bu modül de edindiğiniz bilgilerle eve taşınma hakkında gerekli bilgileri
araştırabilecek, inceleyebilecek ve hizmet türlerini gözlemleyebilecek; alanda hizmet veren
kuruluşların, personelin, taşınmada kullanılan tüm malzeme ve araçların özelliklerini
öğrenebilecek, nakliye şirketlerinin görevlerini inceleyebileceksiniz.
Kişi veya kişilerin eve taşınma sırasında eşyalarını nasıl toplayacakları, nakliye
şirketlerine nasıl ulaşabilecekleri, ne tür taşınma şekillerinin olduğu ve hangisinin tüketici
şartları açısından uygun olduğu, nakliye şirketlerini araştırırken nerelerden
yararlanılabileceği ve taşınma kalite standartlarının yükseltilmesini öğreneceksiniz
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ

–1

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve koşullar
sağlandığında eşyaları uygun kolileyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Eşyaları toplama, paketleme ve kolileme işlemlerini araştırınız.
Eşyaları taşımada aile bireylerine düşen görev ve sorumlulukları araştırınız.
Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. EŞYALARI TOPLAMA
Eve taşınmadan önce gerekli olan malzemelerin hazırlanması önem taşır. Yeterince
koli, paket ipliği, koli bandı, makas, kalem, tornavida, kontrol kalemi (elektrik tesisatı için),
gazete veya ambalaj kâğıtları vb. önceden hazırlanmalıdır.
Bu işlem, taşınacak bireylere vakit kazandırmak ve eşyaların yıpranmasını önlemek
için gereklidir.

1.1. Toplama
Eve taşınma işinde öncelikle eşyaların kim tarafından, nasıl ve ne şekilde toplanarak
kolileneceğine karar verilmelidir. Böylece bir nakliye firmasının mı yoksa kişi veya kişilerin
kendilerinin mi taşınma işlemini yapacağı belirlenerek işlemlere başlanmalıdır.
Eşyaları toplamadan önce yapılması gereken en önemli iş, evdeki eşya tespitidir. Eşya
tespiti; eşyanın detayının net olarak saptanması ve buna bağlı olarak kullanılacak malzeme,
kamyon ölçüleri ile taşımanın kaç personelle gerçekleştirileceği gibi önemli hususların
belirlenmesi için gereklidir.
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Resim 1.1: Eşyaların toplanması ve paketlenmesi

Resim 1.2: Eşyaların toplanması ve sarılarak paketlenmesi

Taşınma her ne sebeple olursa olsun sıkıntılı bir durum oluşturabilir. Sorunsuz bir
taşınma için taşınma öncesi eşyaların uygun şartlarda planlı bir şekilde paketlenerek kolilere
yerleştirilmesi gerekir.
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1.2. Paketleme
Eşyaları taşımada en önemli husus iyi paketlemedir. Özenle ve dikkatle yapılmış
paketleme ile eşyaların zarar görmeden taşınması sağlanır. Paketleme, bir veya birkaç eşyayı
kâğıt vb. ile sararak veya kutulara koyarak yerleştirme işlemine denir. Paketleme işlemi ile
hem ürün korunmakta hem de kalite artmaktadır.
Ev değiştirme aynı zamanda eşyaların düzenlenmesine ve gereksiz eşyaların
elenmesine fırsat vermektedir. Özellikle kırılacak eşyaları sarmak için kâğıt, gazete, vakumlu
torbalar vb. malzemeler hazırda bulundurulmalıdır. Eşyalara uygun her boyda kutular,
ambalajlar, marketlerden ve dükkânlardan temin edilebilir.
Paketleme işlemi için uzun zaman ve emek harcanması gerekir. Bunun için erkenden
işe başlanılması uygun olmaktadır. Eşyaların nasıl paketlenebileceğini bilmek yapılacak
işlerin kalitesini yükselteceği gibi zamanın ve enerjinin de verimli kullanılmasını
sağlayacağından yorgunluğu azaltmaktadır.
Kitapların toplanması, taşınması ağırdır. Değerli eşyalar ise hassas paketleme
gerektirir. Bazı mobilyaların da sökülmesi gerekebilir bu farklılıklar dikkate alınarak
paketleme ve kolileme işlemleri yürütülmelidir.

Resim 1.3: Eşyaların paketlenmesi

Paketlemede kullanılan malzemelerin tipi eşyalara göre seçilir ve hava alması sağlanır.
Aksi takdirde yanlış yapılacak bir paketleme eşyaların hem kırılmasına hem de hava almayıp
nemlenerek rutubetlenmesine sebep olmaktadır.
Bilinçsizce yapılan paketleme taşıma esnasında da eşyaların zarar görmesine neden
olabilir. Nakliye sırasında oluşabilecek sarsılmalardan veya sallanmalardan dolayı herhangi
bir hasar almaması için özel olarak eşyalar için tasarlanmış kaliteli paketleme malzemeleri
üretilmektedir.
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Paketleme yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar

















Dolaplar, şifoniyerler, çekmeceler vb. eşyaların içleri boşaltılabileceği
gibi boşaltılmadan da taşınma için hazırlanabilir. Ancak boşaltmadan
taşımak ağırlık oluşturacağı için taşınma sırasında zorluklar
yaşanabilir. Kırılacak eşyalar mutlaka çıkarılmalı ve sarılmalıdır.
Ağır çanta, valiz vb. eşyaların açılmasını engellemek için etrafının
iple sarılması ve etiketlenmesi gereklidir.
Mümkünse paketleme yapılan eşyaların kolilenmesinde aynı
özellikteki koliler kullanılmalıdır. El alışkanlığı oluşacağı için
açılmasında pratiklik sağlanır. Kolilerin kapatılmasında koli bandı
tercih edilmelidir.
Aynalı ve mekanik eşyalar çok hassas olduğu için onları paketlerken
sararken ve açarken dikkat edilmelidir. Vakumlu torbalar ve hatta
köpükler de kullanılarak tüm eşyalar güvenle paketlenebilir.
Tüm eşyalar uzunluklarına ve kısalıklarına göre hesaplanmalı,
gerekirse metreyle her yeri ölçülmeli ve tam yerleşmesi sağlanmalıdır.
Böylece taşırken de yerleştirirken de kolaylık sağlanmış olur.
Unutulmamalı ki her taşınma eşyaları biraz hırpalar bunun için
özellikle paketleme aşamasında çok dikkatli olunmalı ve her ihtimal
düşünülmelidir.
Kıyafetler kırılacak eşyaların arasına konularak siper görevi
yaptırılabilir.
Paketlenen eşyalar açılmadan önce monte edilmesi gereken eşya veya
araç gereçle ilgili kitapçıklar kolay ulaşılabilecek yere konulmalıdır.
Kolilerin üstüne büyükçe rakamlar yazılarak paketlenen eşyalar
listelenmelidir. Böylece yapılacak işler planlanır ve aranan eşyaların
kaybolmaları engellenebilir.
Taşınılacak gün kesinleştikten sonra yeme içme ile ilgili ihtiyacın
karşılanması için tek kullanımlık bardak ve tabakların kullanılması
gereksiz bulaşıkla uğraşmayı ortadan kaldıracaktır.
Paketleme işi bittikten sonra çıkarken odalar temizlenmelidir.

Resim 1.4: Battaniye, oluklu köpük ve baloncuklu naylon
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Resim 1.5: Naylon streç, elbise koruyucuları, koliler

Resim 1.6: Koli bantları, elbise koruyucu askıları, streç

Resim 1.7: Eşya sarma kâğıtları, oluklu koruyucu köpükler ve strecin uygulanışı

1.3. Kolileme
Taşınmaya karar veren bireylerin sahip oldukları eşyaları nasıl kolileyeceklerini
düşünmeleri yapacakları işlerin sıraya konulması açısından önemlidir. Kolileme işleminin az
gerekli olanlardan erken başlanarak yapılması zamanın etken kullanılması ve işin kaliteli
olması açısından gereklidir. Çünkü kolileme ve toplanma tahmin edilenden daha uzun sürer.


Kolileme işlemini yaparken dikkat edilecek hususlar






Kolilenecek eşyaların önceliklerini gösteren bir liste yapılmalıdır.
Gereksiz ve bir daha kullanılmayacağına karar verilen eşyalar
ayrılmalıdır.
Yaklaşık kaç tane koli yapılacağı önceden hesaplamalı ve değişik
boyutlarda kutular temin edilmelidir.
Büyük kutular sonuna kadar doldurulmamalıdır (Ağır olacağı için
taşımada güçlüğe neden olabilir.).
Kırılabilecek eşyalar balonlu köpüklere sarılarak aralarına gazete
kâğıtlarından raflar yapılarak kolilere yerleştirilmelidir.
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Yastık ve yorganlar kolilenirken lekelenmemeleri için kutuların altına
temiz bezler ya da kâğıt mendiller konulmalıdır.
Özellikle ağır eşyalar için sert kartondan yapılan kalın ve kaliteli
kutular tercih edilmelidir.
Kimyasal olarak solunması zararlı eşyalar (boyalar, asetonlar, çamaşır
suları vb.) ayrı bir koliye yerleştirilmeli ve bu koli diğer eşyalardan
ayrı tutulmalı dır.
Her bölüm kendi içerisinde kolilenerek diğer bölümlere geçilmeli, her
bir kolinin üzerine hangi bölüme ait eşyaların olduğu yazılmalıdır.
Ağır eşyalar yerleştirilirken kolilerin en altına denk gelmesine dikkat
edilmelidir.
Doğum sertifikaları, evlilik cüzdanı, kira kontratları vb. önemli
dokümanlar birlikte kolilenmeli ve güvenli bir yere konulmalıdır.
Mümkünse tüm çamaşırlar yıkanıp ütülenerek kolilenmelidir.
Taşınılan ilk gün tüm kutuları açmak ve tam olarak yerleşmek
mümkün değildir. Bu yüzden ilk gece ihtiyaç duyulabilecek kahve,
çay, atıştırmalık yiyecek, birkaç su ve kahve bardağı, su ısıtıcısı, bir
iki tabak ve çatal, bıçak, diş fırçası, sabun, pijama, çorap, temiz iç
çamaşırı vb. önemli eşyaların olduğu koli ayrıca hazırlanmalıdır.
Taşınılan ilk gün el altında bulunması için fener, ilk yardım kutusu,
ağrı kesiciler, kalem, kâğıt gibi diğer şeyler için de bir koli
hazırlanmalıdır.

Kolileme işlemi ile eşyaların korunabilmesi, taşınabilmesi, sürüklenebilmesi ve
kullanımlarının kolaylaştırılabilmesi sağlanmış olur.
Bakkallardan veya marketlerden alınan kolilerin temizliğine dikkat etmek gerekir.
Ecza depolarından temin edilen koliler daha hijyeniktir.
Taşınma günü yaklaştıkça tüm kolileri belli bir yerde depolamak taşınma işleminde
rahatlık sağlayacaktır. Böylelikle mobilyalar ve diğer ağır eşyaların evden kolay ve kısa
sürede çıkartılması mümkün olabilir. Araca ilk olarak büyük eşyaların yerleşeceği
düşünülerek planlama yapılmalıdır.
Eşyaları yerleştirirken açarken çekerken ve de tutarken iş eldiveni veya bahçıvan
eldiveninin kullanılması uygun olur.
Her odanın ayrı bir yerde paketlenmesi ve kolilenmesi gerekir. Her odaya ayrı bir
numara veya renk verilmesi ya da etiketlenmesi karışıklığın önlenmesi açısından uygun bir
yöntemdir. Küçük kolilerden başlamak ve etiketlemek eşyaları yerleştirmede kolaylık
sağlaması açısından yardımcı olacaktır. Koliler dikkatlice paketlenmeli ve koli bandıyla
bantlanarak taşınırken açılma riskine karşı önlem alınmalıdır.
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Aile bireyleri için taşınmanın gerçekleşeceği gün bir çanta ya da valiz hazırlamak
gerekir. Çünkü koli açmak ve paket açmak birkaç gün sürebilir. Bu nedenle günlük
kullanılması gereken eşyalara ulaşılabilecek bir valiz hazırlamak ihtiyaçları giderme
açısından yardımcı olacaktır. Bu valizde gömlekler, penyeler, kişisel bakım setleri, diş
fırçaları, havlular, pijamalar ve iş kıyafetleri gibi aile üyelerini birkaç gün idare edebilecek
eşyalar yer almalıdır.
Eşyaları kolilerken pek çok malzeme kullanılmaktadır. Koli, koli bandı, lastikler,
vakumlu torbalar, battaniyeler, alet çantası vb.

Resim 1.8: Etiketlenmiş koliler
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Resim 1.9: Nakliye kolilerinden örnekler

Etiketleme işleri bitince koliler sıraya dizilmeli, odanın bir köşesine üst üste konularak
taşınma gününe kadar muhafaza edilmelidir.
Uzatma kabloları ve diğer elektrikli uzantılar bir yere konulmalı, vidalar ve cıvatalar
bir yerde toplanmalı ve hangisi nereye ait ise yine etiketlenerek belirtilmelidir. Bu şekilde
cıvata ve vidaların yeri bilinirse tüm sökülen ev aletleri ve eşyaları kurmada kolaylık
sağlanmış olur. Etiketleme işleminin yapılması kişilerin zaman ve enerjilerini verimli
kullanmaları açısından yararlı olacaktır.

1.4. Taşınmada Aile Bireylerinin Görev ve Sorumlulukları
Ev taşıma işi, bazı bilgi ve becerileri gerektirir. Yapılacak işler planlandıktan sonra
işin niteliğine ve aile bireylerinin bilgi, beceri ve zamanına göre kimlerin hangi işi
yapacağına karar vermek gerekir. Bütün aile bireylerine sorumluluk vermek ve gerekli iş
bölümü yapmak işleri daha kolay ve kısa zamanda bitirmek açısından önemlidir. Aynı
zamanda gençler, böyle bir deneyimden geçme imkânı bulur.
Ev taşıma konusunda tecrübeli olan arkadaşlardan da yardım istenebilir. Bir işi tek
yapmaktansa işten anlayan 3–4 kişi ile yapmak arasında fark vardır. İyi organize edilmiş
birkaç insanla işler kısa zamanda halledilebilir. Yükleme ve kolileme işleri aile bireylerinin
destekleriyle gerçekleştirilebilir.
En büyük sorumluluk elbette ebeveynlerindir. Diğer aile bireylerine yaş, sağlık ve
beceri düzeylerine göre görevler verilebilir.
Yaşlı bireylere güçlerinin yetebileceği hafif görevlerin verilmesi uygun olacaktır.
Paketleme ve taşımada neler yapabilecekleri listelenerek organize edebilir.
Küçük çocuklar varsa yeni taşınılan evde ilk gece korkulu geçebilir. Boş oda, yeni
sesler, birçok karmaşık durum çocuklar için ürkütücü olabilir. Yeni taşınılan evde bu yüzden
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gece lambasının hazır bulundurulması iyi olur. Ayrıca battaniyelerin de ulaşılabilecek
yerlerde olmasına özen gösterilmesi gerekir.
Telaş ve gerginlik olabilir. Bu nedenle bir takım tatsızlıkların ve kazaların olabileceği
düşünülerek anlayışlı olmaya eş ve çocuklara kızmamaya her zamankinden daha fazla özen
göstermek gerekir. Çünkü o ortamda aynı iş yükünü paylaşmak için bulunulmaktadır. Yeni
bir hayata mutlu başlamak için aile bireylerinin birbirlerine hoşgörülü davranarak kırıcı
olmamaları taşınma yoğunluğunu kolay atlatmaları bakımından önemlidir.
Çocuklar arasında iş paylaşımı yaparak taşıyabileceklerinden daha fazlası
verilmemelidir. Yaşları uygunsa kendi odalarında bulunan oyuncak, kitap, aksesuar gibi
eşyaları toplayabilirler. Gerekirse yardım da edilerek üzerlerine içinde bulunan eşyalar not
edilebilir. Yaşları daha küçük olanlara boş koliler taşıtılabilir.

Resim 1.10: Aile bireylerinin iş paylaşımı

Hırdavat kolisi, herkesin ulaşabileceği şekilde ortada bırakılabilir. Böylelikle herkes
yardım edebilir. Küçük detaylarla işler kolaylaştırılabilir.

Resim 1.11: Küçük eşyaların bir arada kolilenmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bulunduğunuz yere yakın bir nakliye şirketine giderek taşınma işlemini nasıl
yaptıklarını öğreniniz. Edindiğiniz bilgilerle pano hazırlayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Nakliye şirketlerinin kullandığı ambalaj
materyallerini araştırınız.

 Nakliye şirketlerine giderek ambalaj
materyallerini araştırabilirsiniz.

 Nakliye şirketlerinin kullandığı ambalaj
materyallerini türlerine göre
sınıflandırınız.

 Nakliye şirketlerinin kullandığı ambalaj
materyallerini dikkatli bir şekilde
sınıflandırabilirsiniz.
 Nakliye şirketinden randevu
alabilirsiniz.
 Zamanı önceden belirleyebilirsiniz.
 Gözlem sırasında küçük notlar
alabilirsiniz.

 Hizmet anlayışına göre nakliye
şirketlerinde gözlem yapınız.

 Araştırdığınız bilgileri ve gözlemlerinizi
liste hâline getiriniz.

 Gözlemlerinizi doğru araç ve gereçlerle
kaydedebilirsiniz.

 Dokümanlarınızı görsel materyallerle
destekleyiniz.

 İzin alarak fotoğraf çekimi
yapabilirsiniz.
 İnternetten yararlanabilirsiniz.

 Araştırma ve gözlem sonuçlarından elde
ettiğiniz dokümanları pano hâline
dönüştürmek için düzenleyiniz.

 Panoyu oluştururken renkli fon
kartonlarından faydalanabilirsiniz.
 Resimlerin konuya uygun olmasına
dikkat edebilirsiniz.

 Hazırladığınız panoyu arkadaşlarınızın
hazırladığı panolarla
karşılaştırabilirsiniz.

 Panolardan en güzel olanı seçebilirsiniz.

 Seçilen panoyu uygun bir yere asınız.

 Pano yeri belirlerken herkesin
görebileceği bir yere asmaya özen
gösterebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1

…………………. bir veya birkaç şeyi kâğıt vb. ile sararak veya kutulara koyarak
yerleştirme işlemine denir.

2

Paketlemede …..… …………… kullanılmalıdır, başka uygun olmayan bantlar
kullanılmamalıdır.

3

Vakumlu torbalar ve hatta ………………. kullanılarak tüm eşyalar güvenle
paketlenebilir.

4

Ağır eşyalar ……………. kolilere konulmalıdır.

5

Paketlemede ağır eşyalar ………… hafif eşyalar üstte olmalıdır.

6

………………
işlemi
ile
eşyaların
korunabilmesi
taşınabilmesi
sürüklenebilmesi ve kullanımlarının kolaylaştırılabilmesi sağlanmış olur.

7

Kolileme işleminde ….…, …… .………, ….……. ………., …….…..
…………, ….…….., ………… …..…….., …….…. …..………, …..…….,
………………, ……………. …………. vb. malzemeler kullanılır.

8

Taşınmada en büyük sorumluluk ……………….dir.

9

Taşınmada yaşlılara ………… görevler veriniz.

10

Çocukların …………… uygunsa kendi odalarında bulunan oyuncak, kitap,
aksesuar gibi eşyalarını toplayabilirler.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun
ortam ve koşullar sağlandığında nakliye koşullarını belirleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Nakliye koşullarını ve şirketlerini araştırma, seçme ve taşınma ile ilgili
olanakları araştırınız.
Elde ettiğiniz bilgilerin dokümanlarını dosyalayınız.
Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. NAKLİYE KOŞULLARI
Nakliye koşulları araştırılmadan hangi yöntemle taşınılacağına karar verilmemelidir.
Hangi taşınma şekli olursa olsun kişi veya kişilerin imkân ve şartları göz önüne alınmalıdır.

2.1. Nakliye Şirketlerini Araştırma
Nakliye şirketlerini farklı şekillerde araştırmak mümkündür. Ancak günümüzde en
etkin araştırma yöntemi İnternet ortamıdır. Yaşanılan şehirdeki e-firma rehberi veya Ticaret
ve Sanayi Odası’na bağlı firma adreslerine bakılarak iletişim bilgilerine ulaşılabilir.

2.1.1. Yazılı Basından Araştırma
Ulusal ve yerel gazetelerdeki ilanlar incelenebilir. Reklam panoları, el ilanları gibi
kaynaklardan nakliye şirketlerine ulaşmak mümkündür.

2.1.2. Firmalarla Birebir Görüşme
Adresleri bilinen nakliye şirketlerine bizzat gidilerek bağlantı kurulabilir. Taşıma
koşulları yüz yüze konuşularak şirket yetkililerinden öğrenilebilir.

2.1.3. Telefon
Telefon rehberi, İnternet ortamında bulunan reklamlar ve ilanlardan telefonla
şirketlere ulaşılabilir.
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2.1.4. Diğerleri
Arkadaş tavsiyesi, yakın tarihte taşınan kimselerden alınan tavsiyelerle de şirketlere
ulaşılabilir. Ayrıca İnternet, faks gibi yöntemlerle de nakliye şirketlerine ulaşmak çok tercih
edilen ve kolay bir yoldur.

Resim 2.1: Ev taşımacılığı

2.2. Nakliye Koşullarını Seçme
Nakliye şirketlerinin koşullarını araştırırken güvenilir olması, personel niteliği, şirket
imajı ve iş kalitesi, taşınmada kullanılan malzemelerin yeni, kaliteli ve hijyenik olması,
nakliye ücretinin uygun olması ve eşyaların sigorta işlemleri gibi konulara çok dikkat etmek
gerekir.
Firmaların taşıma koşulları, kullandıkları araç, ambalaj çeşitleri, taşımada yardımcı
olacak kişi sayısı ve özelliklerine göre belirleyecekleri fiyatlar da farklılıklar gösterebilir. Bu
nedenle şirketlerle görüşürken taşınma ile ilgili detayları şirket yetkilileriyle önceden tüm
ayrıntıları konuşularak seçilecek şirketin vereceği hizmetler doğrultusunda tercih yapmak
gerekir. En ucuz fiyatı veren şirket (firma) tercih edilme olasılığını arttırsa da hizmet
kalitesinin yeterli olacağı anlamına gelmez.
Bu nedenle eşyaların sağlıklı bir şekilde taşınmasını sağlayacağı garantisini veren,
ekonomik ve alanında uzman şirketlerin tercih edilmesine dikkat edilmelidir.

2.2.1. Kapıdan Kapıya Taşıma
Eşyalarınızın tamamen sökülüp paketlenmesi ve sigortalı, güvenilir şekilde nakliyesi
sağlanır. Taşınacak ev, ekspertiz elemanı tarafından görülerek bütün eşyalar tespit edilir. Bu
tespitteki amaç eşyaları alabilecek aracı, eleman sayısını ve ambalaj-paketleme için gerekli
olan malzemelerin belirlenmesidir.
Bütün mobilyalar özel olarak ambalajlanır. Ambalajlı olarak kamyona yüklenir.
Taşınılacak yeni adreste de merdivenlerden veya asansör sistemiyle ambalajlı olarak
çıkarılır. Yerleşmesi gereken odalara yerleştirildikten sonra ambalajlar sökülüp alınır.
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Bu taşınma şekli daha güvenilir ve daha az enerji sarf etmeye neden olan bir
yöntemdir. Günümüzde kolay ve yaygındır. İnsanların daha az stresle taşınmasını sağlar.
Kapıdan kapıya taşınmada tüm toplanma, paketleme, kolileme, dolapları sökme,
taşınma, kolileri boşaltma ve açma, yerleştirme, mobilyaların montajı gibi tüm aşamalar
şirket elemanlarınca yapılır. Ev sahipleri hiçbir taşınma işlemine karışmaz.
Özellikle çalışanların zamanlarının kısıtlı olması ve yoğun iş temposu nedeniyle tercih
edebilecekleri bir taşınma şeklidir. Çünkü taşınanların çok az enerji sarf ederek ve daha az
gerginlik yaşayarak eşyalarının güvenle taşınmasına yardımcı olunur. Kişilerin belirlediği
gün ve saatte eşyaların bir seferde yüklenip indirilmesi ile işlem gerçekleştirilir.
Bazen taşınma, bir günden birkaç güne kadar toplanma, paketleme vb. işlemler
nedeniyle sürebilir. Bu evin büyüklüğü, eşyaların çokluğu vb. gibi durumlara göre değişir.
Bu yöntem ile taşınıldığında yeni ev, taşınma şirketi yetkililerince çok kısa sürede
ihtiyacı karşılayacak hâle getirilir.

Resim 2.2: Evden eve taşımacılık

2.2.2. Hazırlanmış Koli ve Eşyaları Taşıma
Evden eve taşınma şekli kadar rahat olmasa da günümüzde özellikle titiz kişilerce
veya daha ekonomik olması nedeniyle de çok tercih edilen bir taşınma yöntemidir.
Bu taşınma yönteminde eşyalar taşınmak isteyen kişi veya kişilerce toplanır,
paketlenir, kolilenir, nakliye şirketi eşyaları araca taşır, taşınılacak eve taşır ve ev sahipleri
paketleri açar, eşyalarını yerleştirir.
Eşyaların güvenli bir şekilde taşınması nakliye şirketinin sorumluluğundadır.
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Resim 2.3: Aile bireyleri tarafından eşyaların toplanması

2.2.3. Diğerleri
Tüm aşamaları taşınacak kişi veya kişiler yapar. Kolileri bulur. Toplanma, paketleme,
kolileme, taşınma, araç bulma, eşyaların yerleştirilmesi gibi tüm aşamaların kişilerin kendisi,
arkadaşları veya aile yardımı ile yapılması söz konusudur.
Bunun dışında kolileme ve araca taşıma taşınacak kişi ve kişiler tarafından yapılırken
ulaşım aracı kiralanarak da taşınma yöntemi seçilebilir.

Resim 2.4: Ulaşım aracı kiralayarak ev taşıma

2.3. Eşyaları Taşıma
Herkes yeni bir eve taşınmayı sever. Yeni arkadaşlar, yeni bir çevre ve dekorasyonu
yapılacak yeni alanlar ve yeni yerler heyecan vericidir. Ancak taşınma gerçekten zor bir iştir,
yorucudur. Düzenli olunursa taşınma sorunsuzca hallolacaktır.
Arkadaşların yardımıyla yapılacak bir taşınma işlemi kolaylık sağlar, aynı zamanda
gereksiz zaman ve enerji kaybını önler. İl dışına taşınılacak ise veda partisi düzenlenebilir.
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Eşyaları taşırken birden fazla insana ihtiyaç vardır. Yükleme ve paketlemede bu işleri
iyi organize etmek işlerin aksamadan yürümesini sağlaması açısından önemlidir.
Taşınma işlemi kişisel olarak yapılacaksa öncelikle uygun bir araç kiralamak gerekir.
Kiralanan araç eşyaların tamamını bir seferde götürecek kadar büyük değilse birkaç sefer
yapması gerekebilir bu da zaman ve enerji kaybına neden olur.

Resim 2.5: Eşyaları taşıma

Eşyalar çok olduğu zaman taşınmaya yardımcı olması için uzman nakliyat şirketleri
aranabilir. Taşıma ve taşınmada sıkıntı yaratmayacak bir seçim yapmak önemlidir.
Düzenleme taşınan kişinin tercihlerine göre yapılacağı için sorumluluk da kişiye aittir.
Bazı paketler taşınan kişiler tarafından yapılsa da ağır eşyaların paketlenmesi ve taşınması
mutlaka uzman kişilere bırakılmalıdır.

Resim 2.6: Eşyaların araca taşınması
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Resim 2.7: Eşyaların araca yerleştirilmesi

Resim 2.8: Eşyaların nakliye aracına yerleşmiş hâli



Taşınma öncesi bazı öneriler

Taşınmadan iki hafta önce nakliyat firması kiralanmalıdır.

Güven veren tecrübeli nakliyat şirketleri tercih edilmelidir.

Karar vermeden önce piyasa araştırması yapılmalı ve en az üç
firmadan fiyat alınmalıdır.

Şirketin hafta içi indiriminin olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Kaza ve kırılmalara karşı sigortası olan şirketler tercih edilmelidir.

Taşınma listesi hazırlanmalı, taşıma şirketine istekler açık ve net
şekilde bildirilmelidir.

Ortalama olarak kaç kutuya ihtiyaç varsa firmaya bildirilmelidir.

Ekibin geliş saati konusunda firmayla konuşulmalıdır.

Taşınma aracı için uygun park yeri ayarlanmalıdır.

Taşıma firmasına hangi mobilyaların ya da hangi eşyaların kapıdan
geçemeyeceği söylenmelidir.

Yeni evde eşya ve mobilyaların nereye konulacağı planlanarak eşyayı
taşıyan elemanlara yol gösterilmelidir.

Binadan ayrılırken eşyalar taşındıktan sonra ev temizlenerek
bırakılmalıdır.

Elektrik, su, gaz çıkışları kontrol edilmelidir.

Demirbaşlar sağlam ve temiz olarak bırakılmalıdır.
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Taşınırken “kimlere haber verilmeli” listesi

Servisler ve şirketler
o
Su
o
Doğal gaz
o
Elektrik
o
Kablo/uydu ve İnternet servisi
o
Telefon

o
o
o
o
o
o
o
o


Mali durumlar
Bankalar
Üye olduğunuz yerel dernekler
Kredi kartı şirketleri
Muhtar
Patronunuz
Sigorta şirketiniz
Avukatınız
SSK veya BAĞKUR gibi bağlı bulunduğunuz emeklilik fonu

Sağlık
o
Doktorunuz
o
Diş hekiminiz
o
Gözlükçünüz


o
o
o
o
o
o

Araç ruhsat bilgileri
Araba servisiniz
Kaza sigortası şirketiniz
Şoför ve araç ruhsat bilgileri
Arızalar
Araç kayıt
Taşıt sigortası

o
o
o
o
o
o
o

Diğer bilgiler
Arkadaşlar ve akrabalar
Okul/üniversite
Sütçü
Gazeteci
Spor kulübü
Kütüphane
Abone olunan dergi ve katalog şirketleri



Titiz organizasyonlar ve ilerisi için düşünülen planlamalar, ev taşınma sıkıntılarını en
aza indirir.
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Taşınmadan önceki altı hafta yapılması gereken işlerin planı:


Taşınmadan önceki altı hafta

Taşınma tarihi belirlenmelidir.

Kiracı olarak ikamet eden kişiler, ev sahibine taşınacağı günü haber
vermelidir.

Ev kaskosu veya sigorta poliçesi varsa tarihleri kontrol edilmeli ve
gerekli işlemler yapılmalıdır.

Birkaç nakliye firmasından fiyat alınarak en uygun olanı
belirlenmelidir.

Referanslı firmalar tercih edilmelidir.

Uzman şirketler araştırılmalı, bilen kişilerden konu ile ilgili yardım
alınmalıdır.

Taşıma firmalarının teknik olanaklarına bakılmalı sağladığı
kolaylıklar

incelenerek ona göre karar verilmelidir.

Fazla eşyalar için gerekiyorsa depo kiralanmalıdır.

Seçilen firmaya taşınılacağı bildirilmelidir.

İhtiyaç fazlası eşyalar ayıklanmalıdır.

Taşınılacak evle ilgili ihtiyaç duyulan eşyaların siparişleri taşınılacak
güne kadar temin edilmelidir.



Taşınmadan iki hafta önce

Gereksiz olan kitap ya da mevsimi olmayan kıyafetler gibi eşyalar
kutuların içine paketlenerek konulmalıdır.

Sütçü ve gazete dağıtan elemana gidilecek tarih söylenerek işlerini ona
göre ayarlamaları sağlanmalıdır.

Küçük çocuk varsa ya da evcil hayvan besleniyorsa taşınma sürecinde
bakması için birileri ayarlanmalıdır.

Tüm her şey bitirilip düzenleme yapıldıktan sonra ayarlanan şirkete
taşınma tarihi konusunda kesin bilgi verilmeli, yeni adres taşıyıcı firmaya
ayrıntılı şekilde anlatılmalıdır.

Ev emlakçıdan kiralandı veya satın alındıysa anahtarlar alınmalıdır.

Emlak vergisi, su, elektrik gibi evle ilgili otomatik ödemeler yeni adrese
yönlendirilmelidir.

Özel, değerli, kırılacak ve aile yadigârı eşyalar özenle kutulanmalı ve ayrı
taşınmalıdır.
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Resim 2.9: Sigorta değer listesi

22













Taşınmaya başlamadan önce
Öncelikli paketleme listesi hazırlanmalıdır.
Taşınmadan önce nelerin titiz paketlenmesi gerektiği bilinmeli, nelerin
kırılabileceği düşünülerek paketlemeleri uygun şekilde yapılmalıdır.
Eleme ve temizleme işlemi yapılmalı, eskiler elden çıkarılmalıdır.
Kaç koliye ihtiyaç olacağı hesaplanmalı ve temin edilmelidir. Her boyda koli
ayarlanmalı, nelerin gerekli olabileceği düşünülmelidir. Koli bantları,
battaniyeler, ipler, çantalar, somun ve cıvatalar hazırlanmalıdır.
Büyük kutular tamamen doldurulmamaya özen gösterilmeli çünkü çok ağır
olabileceği için taşınması güç olacak aynı zamanda dağılabileceği için kazalara
neden olabileceği düşünülmelidir.
Özellikle ağır eşyaların ve değerli eşyaların güvenle taşınması için sağlam koli
ve paketler kullanmaya özen gösterilmelidir.
Diğerlerine göre daha güçlü olacağı için marketlerden, depolardan,
perakendecilerden mukavva kutular temin edilmelidir.
Taşıma sigortasının içeriği kontrol edilmeli, neleri kapsayacağı önceden
bilinmelidir.
Tehlikeli, yanıcı ve patlayıcı maddeler diğerlerinden uzak muhafazalı şekilde
paketlenmelidir.
Taşınmadan önce mutlaka yeni taşınılacak ev temizlenmeli veya
temizletilmelidir.
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Resim 2.10: Taşıma listesi



Taşınırken dikkat edilecek noktalar




Taşınmadan sonra her şeyi paketinden ilk günden çıkarmaya çalışmak
karışıklığa yol açabilir. Öncelikle gerekli olabileceği düşünülen
eşyalardan başlanarak yerleştirme işlemi gerçekleştirilmelidir.
Yerleştirme işlemine mutfaktan başlamak en uygun yöntemdir.
Mutfak malzemeleri öncelik sırasına göre çıkartılıp yerleştirilmelidir.
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Resim 2.11: Mutfak eşyalarının yerleştirilmesi















Ailedeki herkes için kişisel bakım eşyalarının olduğu çantalar veya
kutular öncelikle yerleştirilmelidir.
Alet çantası, el feneri, ilk yardım çantası, kalem, kâğıt, çöp torbası
gibi yerleştirme işleminde gerekli olan araç gereçlerin el altında
bulunması önemlidir
Mutfak eşyalarının hepsi ortaya alınmalı, tüm çekmeceler kontrol
edilerek eşya kalmamasına dikkat edilmeli, bulaşık makinesinin de içi
kontrol edilmelidir.
Kolilerin üzerine içinde ne olduğu yazılmalıdır. Bu, açarken
kolaylıkla ulaşmak için yardımcı olacaktır.
Buzdolabı buzlarıyla birlikte tamamen boşaltılmalı, soğuk durması
gereken yiyecekler bir buz kovasına alınarak içi temizlenmelidir.
Her oda ayrı toplanmalı dolapların içleri boşaltılıp temizlenmelidir
Yakın bir yere taşınılıyorsa birkaç sefer yapılacağı düşünülerek
hareket edilmelidir. Ayrıca mola vererek daha verimli çalışılacağı
unutulmamalıdır. Bir an önce bitsin diye acele etmenin hatalara ve
kazalara sebep olacağı düşünülerek sakin ve planlı hareket
edilmelidir.
Eşyalar taşındıktan sonra ev son kez kontrol edilmeli camlar, varsa
balkon kapıları, su, elektrik ve gaz vanaları kapatılmalı ve tüm atıklar
temizlenip çöpler poşetlendikten sonra dışarı çıkartılarak evden
çıkılmalıdır.
Gidilen yeni evde su ısıtıcısı çalışmalı; prizler, elektrik düğmeleri
kullanılır vaziyette olmalı ve de her odanın ışığının yanıp yanmadığı
kontrol edilmelidir (Bu taşınmada kolaylık sağlayacaktır.).
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Resim 2.12: Taşınma sonrası son kontrol

Resim 2.13: Kapalı nakliye aracı

2.4. Eşyaların Montajı
Büyük eşyalar genellikle demonte (en az iki parçaya kolayca ayrılması) edilerek
taşınır. Amaç kolay, hasar vermeden ve rahat taşınmasını sağlamaktır. Eşyaların kimi zaman
kapılardan bütün olarak geçmesinin zor olduğu düşünülürse parçalara ayırma işlemi bir
gerekliliktir. Özellikle yataklar ve gardıroplar, vitrin, gümüşlük, masa gibi büyük ev eşyaları
demonte edilerek taşınır. Demonte edilen bu eşyalar taşındıktan sonra kendileri için
planlanmış olunan yerde bir araya getirilerek monte (ayrılan parçaların birleştirilerek bütün
hâle getirilmesi) edilir.
Montaj sırasında birleştirme yerlerinin iyi ayarlanmasına, orijinal vidalarının ve
aparatlarının kullanılmasına özen gösterilmelidir. Aksi takdirde bağlantı yerlerinde yalama
olacağı için mobilyaların ömrü kısalır, kısa zamanda deforme olarak kullanılmayacak
duruma gelebilir.
Bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi gibi aletlerin kurulabilmesi için uygun tesisatın
olması gerekir.


Mutfak: Bulaşık makinesi ve buzdolabı bağlantıları yapılır. Masa demonte
olarak taşınmışsa masanın montajı yapılır.
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Salon: Koltuk takımları ve mobilyalar olması gereken şekle göre yerleştirilir.
Vitrin ve gümüşlükler kurulup içindeki raflar varsa çekmeceler yerleştirilir.
Avizeler: Ambalajlarından açılıp yerlerine takılır.
Yatak odası: Gardırop monte edilir. Çekmeceler varsa iç aparatlar gardıroba
yerleştirilir. Yataklar planlanılan şekilde odaya kurulur.
Banyo: Çamaşır makinesi, tesisatın durumuna göre banyoda veya mutfakta
konumlandırılabilir, buna göre montajı yapılır.

Resim 2.14: Eşyaların montajı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Nakliye şirketlerinin hizmet alanları hakkında bilgi edinerek bir el broşürü
hazırlayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Çevrenizde bulunan nakliye şirketlerini
tespit ediniz.

 İnternet ortamından yararlanabilirsiniz.

 Nakliye şirketlerinden randevu talep
ediniz.

 Zamanı önceden tespit edebilirsiniz.
 Görüşme yapılacak yetkili kişilerden
randevu alabilirsiniz.
 Telefonla randevu alabilirsiniz.

 Bilgi edinmek istediğiniz konularla ilgili
görüşme formu hazırlayınız.

 Görüşmenin kısa ve öz olmasına dikkat
edebilirsiniz.

 Randevu aldığınız gün ve saatte nakliye
şirketinde bulununuz.

 Ulaşım olanaklarını araştırabilirsiniz.

 Nakliye şirketlerinin hizmet alanları
hakkında bilgi edininiz.

 Nakliye şirketlerinin ne tür hizmet
türlerini verdiği ile ilgili sorular
hazırlayabilirsiniz.

 Yaptığınız gözlem ve inceleme
sonuçlarını yazılı olarak kaydediniz.

 Resim ve fotoğraflarla
destekleyebilirsiniz.

 Elde ettiğiniz bilgi, resim ve fotoğrafları
el broşürü hâline dönüştürünüz.

 Renkli fon kartonları ve el işi
kâğıtlarından faydalanabilirsiniz.

 Hazırladığınız broşürü arkadaşlarınızın
hazırladıkları broşürlerle karşılaştırınız.

 En güzel broşürü seçerek uygun bir
duvara asınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1

Nakliye şirketlerini farklı şekillerde araştırmak mümkündür. Ancak günümüzde en
etkin araştırma yöntemi ………… …..……..dır.

2

…………. …….…… ………… tüm toplanma, paketleme, kolileme, dolapları
sökme, taşınma, kolileri boşaltma ve açma, yerleştirme, mobilyaların montajı gibi tüm
aşamalar şirket elemanlarınca yapılır.

3

Eşyaların güvenli bir şekilde taşınması nakliye şirketinin ………………..….dır.

4

Güven veren tecrübeli …..…….. şirketleri tercih edilmelidir.

5

Eşyalar çok olduğu zaman taşınmaya yardımcı olması için …….…… nakliyat
şirketleri aranmalıdır.

6

Taşınırken her şeyi kontrol edip odanın tam anlamıyla ………………… emin
olunmalıdır.

7

Ailedeki herkes için ………. .……… ………..…. olduğu çantalar veya kutular
öncelikle yerleştirilmelidir.

8

Teknik olanakları bilinen araçlar ………..……. kolaylaştıracaktır.

9

Eğer yakın bir yerlere taşınılıyorsa ……….. ………… yapılacağı düşünülerek hareket
edilmelidir.

10

Büyük eşyalar genellikle demonte yani ….
……….…..

….

…… ………... …………

taşınır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Eşyaları toplamadan önce yapılması gereken en önemli iş evdeki eşya tespitidir.

2.

( ) Kolilerin üstüne büyükçe rakamlar yazılarak paketlenen eşyalar listelenebilir.

3.

( ) Ağır eşyalar üstte, hafif eşyalar altta olmalıdır.

4.

( ) Bütün eşyaların aynı yerde paketlenmesi ve kolilenmesi gerekir.

5.

( ) Taşınmada aile bireylerine yaş, sağlık ve beceri düzeylerine göre görevler
verilebilir.

6.

( ) Eşyalarınızın sağlıklı bir şekilde taşınmasını sağlayacağı garantisini veren,
ekonomik ve alanında uzman şirketlerin tercih edilmesine dikkat edilmelidir.

7.

( ) Kapıdan kapıya taşıma şekli güvenilir ve daha az enerji sarf etmeye neden olan bir
yöntemdir.

8.

( ) Eşyanız çok olduğu zaman kendi imkânlarınızla taşınmanız en güvenilir taşınma
şeklidir.

9.

( ) Taşınma sırasında değerli belgeleri diğer eşyaların arasına yerleştirmek (evlilik
cüzdanı, pasaport vb.) en iyi yöntemdir.

10.

( ) Eşyalar araca taşındıktan sonra tüm odalar ve kapıdan girişe, balkondan terasa
kadar tüm alanlar kontrol edilmelidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10

paketleme
koli bantları
köpükler
küçük
altta
kolileme
koli, koli bandı,
naylon streç,
oluklu koruyucu,
köpükler,
sarma kağıdı,
elbise koruyucu,
askılar,
battaniyeler,
baloncuklu naylonlar
ebeveynlerde
hafif
yaşları

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

İnternet ortamı
kapıdan kapıya taşıma
sorumluluğunda
nakliye
uzman
boşaltıldığından
kişisel bakım
eşyalarının
taşınmayı
bir kaç sefer
en az iki parçaya
kolayca ayrılarak
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
D
Y
Y
D
D
D
Y
Y
D
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


Ev İdaresi, 2. Sınıf Ünite Anlatımlı ve Örnek Çözümlü Yardımcı Ders
Kitabı, Açık Öğretim, Murat Yayıncılık Limitet Şirketi, 2008.
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