
 

 

1. Gırgır vinç ile yapılan çalışmalarda emniyet kemeri kullanılacak, kemer vinç elemanlarının dışında 

biryere bağlanmalıdır. 

2. Kalas, uzun tahta, demir ve benzeri malzeme veya eşya gırgır vince uygun ve emniyetli şekilde 

bağlandıktan sonra taşınmalıdır. 

3. Kovanın veya malzemenin yukarıya çekilmesi sırasında alt tarafta hiçbir işçi bulunmamalı, kova veya 

malzeme uzaktan gözlenmelidir. 

4. Gırgır vincin tabanda durduğu alanın ön yüzünde parmaklık (bariyer) şeklinde bir kapısı bulunmalı, 

diğer tarafları ise en az 110 santimetre yüksekliğinde bir korkulukla çevrilmiş olmalıdır. 

5. Hareketi sırasında katlar arasında kovaya takılacak herhangi bir engel bulundurulmamalıdır. Kova 

katlar arasında herhangi bir engele takıldığı takdirde kova aşağı indirilmeli ve engel alındıktan sonra 

kova tekrar yukarıya çıkarılmamalıdır.  

6. İçine konacak her türlü malzemenin yüksekliği kova üst düzeyini aşmamalıdır. 

7. Kancanın kovadan kurtulmaması için, mandal, kilitli mandal veya bağlama gibi uygun tertibat 

bulunmamalıdır. 

8. Vincin tespit edildiği kolon ahşap ise, kesiti 20X20 santimetreden küçük olmayacak ve kolon, sağa 

sola yalpa yapmayacak şekilde tespit edilmelidir. 

9. Ek bulunduğu hallerde, kolonun dört bir yüzünde, ekleme şartlarına uygun saplama yapılmalıdır. 

10. Vincin elektrik motoru topraklanmış olmalıdır. 

11. Vincin şalteri otomatik olmalı, vinç kovasının belirli bir yüksekliğe çıkması halinde otomatik şalter 

devreyi kesmelidir. 

12. Vinç tanbur yuvası çelik telin uzunluğu ile orantılı olarak seçilmiş olmalıdır. 

13. Çelik halatın tanburdan dışarı fırlaması önlenmelidir. 

14. Kullanılacak çelik halatın çapı 12 milimetreden az olmamalı, sağlam ve özürsüz tellerden yapılmış 

olmalıdır. 

15. Kova kancasına takılacak çelik halatın uç kısmı yüksüklü olarak kancaya takılmalı ve serbest kalan uç 

kısmı uzun kısma en az 3 adet u klemensi ile uygun şekilde tespit edilmelidir. 

16. Hareket sırasında alabora olmaması için kova sapı kenarında kilitli mandal kullanılmamalıdır. 

17. Gırgır vinç her yer değiştirmede ve devamlı kullanırken en az haftada bir kez kontrol edilmelidir. 

18. Vincin taşıyacağı maksimum yük kapasitesi üzerine asılmalıdır. 

 

Her işçi kendi emniyetini almakla yükümlüdür. Yapılacak işin gereğine uygun olarak iş güvenliği ile 

ilgili her türlü gereç ve vasıtaları ilgililerden isteyip kullanmak zorundadırlar. Aksi takdirde meydana 

gelebilecek kaza ve neticelerden ve iş güvenliği talimatlarını bilmemekten dolayı geçireceğiniz veya 

sebep olacağınız bir kazadan dolayı sorumlu olacağınızı unutmayınız.  

 

Yukarıdaki maddeleri tamamen okudum. İş güvenliği ile ilgili eğitimi aldım, işim ve ilgili hususlarda 

tatbiki gerekenlerin tatbikini yapacağım, eğer yetkim dışında ise derhal yetkilisine ve işyerine 

müracaat edeceğim. Bu talimat tutanağını tamamen okuyup anlayarak ve iş güvenliği kaidelerine 

ve talimatlarına harfiyen riayet edeceğimi bildirerek imza ediyorum.  
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