1. Kule vinçleri yetkili operatör dışında başkasının kullanması yasaktır.
2. Vinçlerin görebilecek bir yerinde yük çizelgesi asılacaktır. Bu çizelgede belirlenmiş yük kapasitesi
dışında yük kaldırılması yasaktır.
3. Vinçle kaldırılan yükler kesinlikle çalışanlar üzerinden geçirilmemelidir. Aynı zamanda vinçle
kaldırılan ya da indirilen bir yükün altında kimse bulunmamalıdır.
4. Operatör vinçle çalışmaya başlamadan önce vincin kumandalarını, frenlerini ve kollarını kontrol
etmelidir.
5. Yüksek gerilim hatları yakınında vinç ile çalışmak gerekiyorsa gerilim hattı ile en az 5 mt. uzaklık
olmalıdır. Bu mümkün olmuyorsa havai enerji tamamen sıfıra getirilmelidir.
6. Vinçler üzerindeki limit şalteri kesinlikle iptal edilmemelidir.
7. Frenlere yavaş basılmalı ve vinç ani durdurulmamalıdır.
8. Operatör kabininde tam dolu ve kontrolü yapılmış yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.
9. Ağır yükler kaldırılmadan önce vinç halatları kontrol edilmeli, deforme ve kopukluk varsa halat
değiştirilmelidir.
10.Çalışmalar sırasında operatör işaretçiden başka kimseden gelen komutları uygulamamalı, yalnızca
işaretciden gelen komutlara uymalıdır. Ancak her kim olursa olsun DUR komutu uygulanmalıdır.
İşaretciler diğer çalışanlardan baret, flaşörlü yelek, kolluk vb. uyarıcılarla ayrılmalıdır.
11.Vincin her demontajından sonra tekrar kurulduğunda yetkili servis tarafından kontrol edilip
kullanılabilir raporu alındıktan sonra çalıştırılmalıdır. Yetkili servis tarafından tutulan formun bir
nüshası SEÇ departmanında bir nüshası makine grubunda şantiye süresince saklanmalıdır.
12.Vincin montajı ve demontajı çalışmasına başlanılmadan önce vinç sahası etrafı emniyet şeridiyle
çevrelenmeli ve saha içinde işçi çalışması olmamalıdır. Bu önlemler alındıktan sonra çalışmaya
başlanmalıdır.
13.Vinçlerin halatları, kancaları, frenleri ve otomatik durdurucuları (swiçhleri ) yetkili bir teknik elman
tarafından her üç ayda bir bütünüyle kontrol edilerek periyodik kontrol raporu düzenlenmelidir.
14.Vinçlerde iş bitiminde ve mesai saatleri içerisindeki vincin çalışmadığı zamanlarda vinç burnu
serbest salınıma müsait duruma getirilmeli ve yük kancası kabinden10 mt uzaklıkta olmalıdır.
15.Vinçle çalışmaya başlanılmadan önce fırtına ve rüzgâr hızı kontrol edilmelidir. Rüzgâr ölçme
sisteminin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli ve eğer rüzgâr hızı vinçler için 50 km/saat ve üstü ise
vinçle çalışma yapılmamalıdır.
16.Vince inip çıkma merdiveni günlük olarak kontrol edilmelidir. Kontrol formuna kayıdı yapılmalıdır.
17.Vinç operatörlerinde bulunan telsizler devamlı şarjları dolu olmalıdır.
18.Operatör vinci mesai saatleri içinde bağlı bulunduğu kısım şefine haber vermeden terk
etmemelidir.
19.Vincin elektrik ve mekanik arızası durumunda yetkili birimlere haber verecek ve kesinlikle arızaya
operatör müdahale etmemelidir.
20.Vincin malzeme sepetiyle insan taşınması yapılmamalıdır.
21.Vinç operatörü en küçük rahatsızlığını dahi doktora bildirmelidir.
22.Vinç ile bir yük daima yatay doğrultuda kaldırılmalı, dik olarak kaldırılmamalıdır.
23.Sepetle malzeme alımlarında dörtlü halatlarla sepete bağlanılması suretiyle çalışma yapılmalıdır.
24.Vinç yük kancasının emniyet mandalı daima çalışır durumda olmalıdır.
25.Vincin tepe ikaz lambası çalışır durumda olmalıdır.
26.Vincin çalışma bölgesinde çalışmanın güvenli şekilde yapılmasını sağlayacak aydınlatmaların
yapılması sağlanılacak, yeterli aydınlatma olmadan çalışmaya başlanmamalıdır.

27.Yükü önce az bir miktar kaldırılmalı, güvenli olduğuna karar verdikten sonra kaldırmaya devam
edilmelidir.
28.Operatör çalışmanın güvenli olduğunu bildiği takdirde çalışmasına devam etmeli aksi takdirde
güvensiz ve tehlikeli bir çalışma yapmamalıdır. Çalışmalarda tehlike hissettiği anda ilk
formen/amirine haber vermeli ve çalışmasını durdurmalıdır.
29.Operatörler işaretçiyi
durdurulmalıdır.

görmediklerinde

stopa

geçmeli,

anlaşılmayan

işarette

hareket

30.Çalışma sisteminde tespit ettiği tehlikeli durum ve davranışları ilk amirine bildirilmeli, ilk amirde
şantiye SEÇ departmanına yazılı olarak tebliğ etmelidir.
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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