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1. AMAÇ  

Bu talimat, DADAŞ METAL İNŞ. VE OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İş Sağlığı ve Güvenliğinin teminini, kazaların en alt düzeye 
indirilerek can ve mal emniyetinin sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.    

 
2. SORUMLULUK 

                 İşyerinde görevli mobil vinç operatörleri, bu talimatta belirtilen hususlara, kullandığı cihaz ve malzemeyi mutlaka özel 
kullanma ve çalışma talimatına uygun olarak kullanmaktan, bu talimatta belirtilen hususlara aykırı göreceği durumları amirine 
bildirmekten sorumludur. 

 
3. TALİMAT 

• Vinci yetkili operatör dışında başkasının kullanması yasaktır. 
• Araç içerisinde tam dolu ve kontrolü yapılmış yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunludur. 
• Vincin, belirlenmiş yük kapasitesi dışında yük kaldırılması yasaktır. 
• Yüksek gerilim hatları altında/yakınında vincin çalıştırılması yasaktır. 
• Malzeme sepeti veya başka bir şekilde insan taşınması yasaktır. 
• Operatörün, mesai saatlerinde bağlı bulunduğu amirine haber vermeden vincin çalışma bölgesini terk etmesi yasaktır. 
• Vincin çalışması sırasında operatör, işaretçiden başka kimseden gelen komutları dikkate almamalı, sadece işaretçiden gelen 

komutlara uymalıdır. Ancak kimden gelirse gelsin DUR komutuna hemen uymalıdır. 
• Vinçle kaldırılan yükler kesinlikle çalışanlar üzerinden geçirilmemelidir. Zorunlu olmadıkça yük bir araç ya da makine üzerinden 

geçirilmemelidir. Aynı zamanda vinçle kaldırılan ya da indirilen bir yükün altında kimse bulunmamalıdır. 
• Operatör, çalışmanın güvenli olduğunu bildiği takdirde çalışmasına devam etmeli aksi takdirde güvensiz ve tehlikeli bir çalışma 

yapmamalıdır. 
• Operatör, vincin çalıştırılması sırasında tehlike yaratabileceğini düşündüğü bir durumla karşılaşırsa çalışmayı derhal 

durdurmalı ve yetkili amire haber vermelidir. 
• İlave uzatma bom kullanılması durumlarda yetkili makamdan onay alınması gerekmektedir. Onay alınmadan ilave uzatma ile 

çalışmak yasaktır. 
• Aracı çalıştırmadan önce motor yağı ve soğutma sistem sıvısı kontrol edilmelidir. 
• El freninin çekilmiş olduğu kontrol edilmelidir. 
• Çalıştırmadan önce vites boşa alınmalıdır. 
• Araç uzun süre çalışmamış ise önce yakıt otomatiğinden yakıt pompalanmalıdır. 
• Gerektiğinde motoru çalıştırmadan önce ön ısıtma yapılmalıdır. 
• Motor çalıştıktan sonra 3 dakika yavaşlatılmış konumunda beklenmelidir. 
• Motor çalıştıktan sonra göstergeler kontrol edilmelidir.. Göstergelerde olumsuzluk görülürse aracın çalışması durdurulmalıdır. 

Yetkili amire haber verilmelidir. 
• Vinç ile kaldırma işlemlerine başlamadan önce vincin çalışacağı yer ve zemin kontrol edilmelidir. 
• Çalışma bölgesinde gerekiyorsa etkin aydınlatma olması sağlanmalıdır. 
• Araç teraziye alınmalıdır. 
• Kanca emniyet mandalı kontrol edilmelidir. 
• Halatlar kontrol edilmeli, herhangi bir halatta deformasyon veya tel kopuklukları varsa amire haber verilmeli ve halat 

değiştirilene kadar vinç çalıştırılmamalıdır. 
• Vincin kumandaları ve frenleri kontrol edilmelidir. 

 


