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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 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 

• Vinç operatörleri belli zamanlarda “Vinçler-Asansörler Periyodik Kontrol Formu” ile kontrolü yapılan vinçleri kullanmalıdırlar. 

• Tüm vinçlerin geri vites ikaz sesli uyarı sistemi olmalıdır.  

• Vinçler ehliyetsiz operatörler tarafından kullanılmamalıdır. 

• Yükler kesinlikle düşey olarak kaldırılıp, indirilmelidir. Yükler çektirilerek kaldırılmamalıdır. 

• Vincin kaldırılacağı yük tamamen serbest durumda olmalı, herhangi bir yerde sıkışmış veya bağlı olmamalıdır. 

• Yük kaldırılırken veya indirilirken kimse altında bulundurulmamalıdır. 

• Vinçle insan taşımak yasaktır. 

• Yüklerin dengeli kaldırılmasına azami dikkat ve itina gösterilecek, sapanların kancadan kaymaması için gerekli önlemler 

alınmalıdır. 

• Sapanla kaldırılması mümkün olmayan yükler özel sepet veya özel kancalar vasıtası ile emniyetli şekilde kaldırılmalıdır. 

• Vinç aracı ile yapılan taşıma, montaj ve de montajlardan sorumlu elemanın talimatı ve işareti olmadan vinç hareket 

ettirilmemelidir. 

• Ağırlığı bilinmeyen yükler yüklenmemeli ve kaldırılmamalıdır. 

• Yükün kaldırılması sırasında kaldırma kancasının her istikamette düşey hareket edeceği kontrol edilmeli, yana çekmeye 

müsaade edilmemelidir. 

• Kancada yük asılı iken vinç terk edilmemelidir. 

• Rüzgârlı havalarda rüzgâr hızının 50 km/h' den fazla olmaması halinde çalışma yapılmamalıdır. 

• Yapılan tüm çalışmalarda kişisel koruyucular (bar et, eldiven, çizme vb.) kullanılmalıdır. 

• Tüm vinçlerin aydınlatma ve fren sistemleri tam olmalıdır. 

• Yük indirilirken, kaldırılırken, yüklenirken yönlendirme halatları kullanılmalıdır. 

• Tüm vinçlerin üstüne uyarı ve ikaz levhaları asılmalıdır. ( Asılı yüklerin altında kalma, vinç çalışma sahasına yaklaşma, 

maksimum kaldırma ağırlığı) 
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• Vinçlerin ayaklarının yere düzgün basması için her ayağın altında uygun kalınlık ve uzunlukta tahta takoz olmalıdır. Yumuşak, 

alt desteği olmayan, elektrik akımı ve devrilme tehlikesi bulunan yerlere ayak yerleştirmemelidir. Vincin ayakları açılmadan 

bomu uzatılmamalıdır. 

• Makine ve ekipmanlarının yağ sızdırması durumunda hemen önlem alınmalıdır. 

• Sızan yağlar temizlenmeli, tüm atık yağlar inşaat sahası dışarısına çıkarılmalıdır. 

• Demir taşıma işlerinde kendir halat kullanılmamalı, yerine uygun zincir ya da çelik kullanılmalıdır. Her gün işe başlamadan 

halatların fiziki muayeneleri operatörler tarafından yapılmalıdır.  Eskimiş görülen halatlar hemen yenisi ile değiştirilmeli 

değiştirilen tüm halatlar iş güvenliği sorumlularına teslim edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Değiştirilen halatların değişim 

tarihi ve cinsi belirtilmelidir. Çelik halatların boyu %5 den fazla uzamışsa, kalınlığı ¼ den fazla yıpranmış ise hemen yenisi ile 

değiştirilmelidir.  

• Tüm vinçler her çalışmaya başlamadan önce çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik devre 

kesici operatörleri tarafından kontrol edilmelidir (maksimum yükseklik ayarına geldiğinde sistemin durması gerek aksinde yük 

salınma ve gerilme yapacağından düşecektir). 

• Tüm vinçlere ait teknik yeterlilikler akredite kuruluşlarca 3 ayda bir kontrol edilmeli alınan kontrol belgelerinden bir örnek ise 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINA teslim edilmelidir. Orijinal örnek iş yerindeki özel dosyasında saklanmalıdır. 

 


