
Kendinden kaideli ve istediğiniz her yere taşıyabileceğiniz İnsan Sapanı 
projemiz. İnsan Sapanıyla hayatınızın en heyecan verici ve adrenalin dolu 
anlarından bazılarını yaşamanın tadını çıkarabilirsiniz. İnsan sapanı 
Sadece heyecan verici ve eğlenceli değil aynı zamanda %100 güvenli bir 
sportif aktivitedir. Fırlatma esnasında ulaştığınız  en yüksek noktada 
vücudunuzda ağırlıksızlık hissini  ve hemen  ardından aşağı doğru hafif  
bir düşme hissini yaşayacaksınız.

Cemer Human Slingshot project has its own platform so that it is a 
mobile system that can be relocated to anywhere you want. Human 
Sling offers you some of the most exciting and adrenaline-filled mo-
ments of your life. The human sling is not only exciting and fun but 
also a 100% safe sporting activity. At the highest point you reach 
during the launch, you will experience the feeling of weightlessness 
in your body and then a slight feeling of free-fall.
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Ürün Bilgisi / Product Information

Age / Yaş :

:Capacity / Kapasite

İNSAN SAPANI   /  HUMAN SLING

1:Görevli / Stuff



Bungee cord tires used to sling the user have 
a diameter of min. 10mm and min. 135% 
stretching ability. In each column of the 
system min. 12 bungee cord tires are used.

Kullanıcıyı fırlatmak için kullanılan bungee cord 
lastikler min. 10mm çapında ve min. %135 
esneme kabiliyetine sahiptir. Sistemin her bir 
kolonunda min. 12 adet bungee cord lastik 
kullanılır.
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The equipment is fixed with tensioning elements 
with a minimum breaking strength of 2.3 tons 
that can work in both directions. 10 of these 
tensioning elements are used to fix the 
load-bearing posts to the surface.

İnsan sapanının sabitlemesinde kopma mukavemeti 
min. 2.3 ton olan her iki yöne çalışabilen gerdirme 
elemanları kullanılır. Taşıyıcı direklerin zemine 
sabitlenmesinde bu gerdirmelerden min. 10 adet 
kullanılır.

Fittings of steel ropes used in Human Sling 
project is according EN-13411 standard. Any 
rope fitting can bear 80% of the tensile 
strength of the steel rope as specified by the 
manufacturer. The rope fitting with 80% of the 
tensile strength of the steel rope in accordance 
with EN 13411 standard is given in the sample 
image above.

İnsan sapanı projesinde kullanılan çelik halatların 
sonlandırmaları için EN 13411 standarttı referans 
alınır. Her türlü halat sonlandırması, imalatçının 
belirttiği gibi çelik halatın kopma mukavemetinin 
%80'ini taşıyabilmektedir. EN 13411 standartına 
uygun çelik halatın kopma mukavemetini %80 ve 
üzerinde koruyan halat sonlandırması yukarıda 
örnek görselde verilmiştir.  
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Gösterilen ölçüler cm cinsindendir / Dimensions shown are in cm*Maksimum Düşme Yüksekliği / Maximum Fall Height
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İtme, bir öğeyi bir veya iki eliniz ile ya da 
tüm vücudunuz ile kendinizden uzağa itme 
eylemidir.

To push is the act of pushing an item 
away from you with one or both hands, 
possibly with the entire body.

İTME / PUSH
Süzülme, bir noktadan diğerine oturarak, 
yatarak veya ayakta durur pozisyonda 
ayakları oynatmadan yatay veya dikey yönde 
yerçekimini kullanarak hareket etme 
eylemidir.

To glide is the act of moving from one 
point to another without shifting the 
feet, in a horizontal or vertical 
movement in a seated, lying or standing 
position, letting gravity do the work.

SÜZÜLME / GLIDE

HAZIRLAYAN / PREPARED BY: CANSU SEZGİN

Kayma; kaydırak üzerinden hızla aşağı 
doğru hareket etme eylemidir.

To  slide  is  the  act of moving fast   
downwards  stead  on  a slide.  

Salınım; yaylı vb bir ekipman üzerinde ileri 
geri veya yana sallanma eylemidir

To rock is the action of rocking back  and  
forth,  or  sideways, on e.g. a piece of 
spring equipment. 

Emekleme; düz ya da hafif eğimli yüzeylerde 
kol ve bacakları koordine ederek ileri ya da 
geri ilerleme hareketidir.

To crawl  is  the  movement  of moving 
forwards or  backwards, cross - 
coordinating arms and legs, on a 
horizontal or slightly incline surface

Çocukların otururken hem dinlenebileceği 
hemde eğlenceli vakit geçirebileceği alandır.

It is an area where children can rest 
while sitting and have fun.

Çocukların dokunarak, hissederek oyun 
grubuyla etkileşime geçmesidir.

It is children's communicating with the 
play group by touching and feeling.

Çevirme, vücudun bir ekipman yardımıyla 
dikey eksende veya daha yavaş tempoyla 
yatay eksende dönüşünü ifade eder.

To rotate involves a vertical or horizon-
tal slower paced turn of the body, facili-
tated by a piece of equipment.

Sosyalleşme, sosyal etkileşimi teşvik eden 
ve kolaylaştıran bir faaliyet vasıtasıyla 
buluşma, iletişim kurma veya iş birliği 
yapma eylemidir.

To socialize is the act of meeting, 
communicating or cooperating in an 
activity that stimulates and facilitates 
social interaction.

Rol yapma, belirli rollere bürünmeyi ve rol 
yapmayı davet eden yer ve ortam öğeleri ile 
rol yaparak oynama teşvik edilir.

Role play is motivated through play items 
that stage a frame, place or environment 
for acting out make believe or role play 
scenarios.

Çekme, bir nesneyi bir veya iki elinizle veya 
muhtemelen tüm vücudunuzla kendinize 
veya başka bir şeye doğru çekme eylemidir.

To pull is the act of pulling item towards 
you or you towards an item with one or 
both hands, or possibly with the entire 
body.

Denge; zorlu    yüzeylerde   dik durma, ya 
da yürüme eylemidir.

To  balance  is  to stay upright when  
walking or standing on a surface    that    
makes    this challenging.     

Engelli çocukların engelsiz bir biçimde 
kendilerini farklı hissetmeden 
oynayabilecekleri özel alanlardır.

These are special areas where children 
with disabilities can play and have fun 
and without feeling different.

Koşma, çocukların oyun grubuyla etkileşime 
girerek koşmasını teşvik edecek şekilde 
fiziksel gelişim sağlama aktivitesidir.

Running is an activity that encourages 
children to interact with the playgroup 
by running and develop physically.

Eşitlik, cinsiyet farketmeksizin tüm 
çocukların ilgisini eşit miktarda çekme 
aktivitesidir.

Equality is the feature of the playgroup 
to attract the attention of all children, 
regardless of gender.

Tırmanma; eğimli ya da dikey yüzey ve ip 
ağlar üzerinde el ve ayak kaslarını koordine 
ederek kendini yukarı çıkarma eylemidir.

To climb is the act of moving upwards, 
cross coordinating arms and legs, on a  
vertical or inclined surface or net.   

Kollarla asılma; eller ve kollar ile vücudu 
taşıma ve diğer platform veya oyun 
gruplarına geçiş yapma eylemidir.

To  hang  in  arms is the act of carrying   
the   body  with  the hands  or  arms,   
possible   to traverse  to  another 
platform or play item.

 

Dönüş; sosyal etkileşimi kolaylaştıran bir 
oyun ekipmanı üzerinde vücudun yatay veya 
dikey olarak hızla döndürülmesini içerir.

To spin involves a fast, repeating 
horizontal or vertical turn  of  the body 
on a piece of equipment that facilitates 
social interaction.   

ETKİLEŞİM / INTERACTIONENGELLİ / ACCESSIBLEKOŞMA / RUNNING

KAYMA / SLIDE DENGE / BALANCE SALINIM / ROCK OTURMA / SITTING

SALLANMA / SWING ASILMA / HANGING DÖNÜŞ / SPIN TIRMANMA / CLIMBING EMEKLEME / CRAWLING

ÇEVİRME / ROTATE EŞİTLİK / EQUALITY

SOSYALLEŞME / SOCIALIZE ROL YAPMA / ROLE PLAY ÇEKME / PULL

Zıplama; esnek,  elastik  veya gerili  bir 
yüzey üzerinde zıplama eylemidir.

To   bounce   is    the   act   of   bouncing   
on   a    responsive,  flexible,    elastic    or    
tensile surface.    

ZIPLAMA / BOUNCING

Sallanma; otururken, ayakta ya da 
uzanarak ile ileri geri ya da dairesel hareket 
ile yay çizerek sallanma eylemidir.

To swing is the movement of swinging 
back forth, of in circular movement, 
seated, standing or lying, in a unhindered 
arc.      
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