
1. Mobil vinçleri yetkili operatör dışında başkasının kullanması yasaktır. 

2. Vinçlerin 3 aylık periyodik kontrolleri olmadan çalışma yapması kesinlikle yasaktır. 

3. Bütün mobil vinçlerde yük kaldırma kapasitelerini belirten çizelge bulunacak, bu çizelgede 

belirlenmiş yük kapasitesi dışında yük kaldırılmamalıdır. 

4. Vinçle kaldırılan yükler kesinlikle çalışanlar üzerinden geçirilmemelidir. Zorunlu olmadıkça yük bir 

araç ya da makine üzerinden geçirilmemeli, vinçle kaldırılan ya da indirilen bir yükün altında kimse 

bulunmamalıdır. 

5. Operatör vinçle çalışmaya başlamadan önce vincin kumandaları, frenleri ve kolları kontrol 

edilmelidir. 

6. Yüksek gerilim hatları yakınında vinç kurulmayacak, emniyetli çalışma mesafeleri korunmalıdır. 

7. Araç içersinde tam dolu ve kontrolü yapılmış yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır. 

8. Ağır yükler kaldırılmadan önce yükün ağırlığı öğrenilmeli, vinç halatları kontrol edilmeli; deforme 

ve kopukluk varsa halat değiştirilecek ve halat donanımı yük kapasitesine göre ayarlanmalıdır. 

9. Vinç operatörü yükün güvenilir şekilde bağlandığını, uygun sapanın kullanıldığını kontrol edecek, 

uygunsuzluk tespit ettiğinde yükü kaldırmamalıdır. 

10.Çalışmalar sırasında yalnızca işaretçiden gelen komutlara uyulmalıdır. Ancak her kim olursa olsun 

DUR komutuna uyulmalıdır.. 

11. Operatör vinç mesai saatlerinde ilgili kısım şeflerine haber vermeden vincin bölgesini terk 

etmemelidir. 

12. Vinç ile çalışırken aynı anda iki kancayı kullanmak, askıda yük varken fren ayarı yapmak, kabini 

aniden döndürmek, kanca ile malzeme çektirmek kesinlikle yasaktır. 

13. Vinç ile kaldırma işlemlerine başlamadan önce vincin çalışacağı yer ve zemin kontrol edilmelidir. 

14.Malzeme sepeti veya başka bir şekilde insan taşınması yasaktır. 

15. Operatör en küçük rahatsızlığını doktora bildirmelidir. 

16. Vincin yük kancasının emniyet mandalı daima çalışır durumda olmalıdır 

17.Vinç çalışma bölgesinde etkin aydınlatma yapılmalıdır. 

18. Vinç hareket halindeyken bakım ve yağlama yapılmamalıdır. 

19. Vincin limit şalterleri(switcler)  kesinlikle el ile kontrol e (manuel) alınmamalıdır. 

20. Operatörler işaretçiyi görmediklerinde stopa geçmeli, anlaşılmayan işarette hareket 

durdurulmamalıdır. 

21. Yükü önce az bir miktar kaldırın, güvenli olduğuna karar verdikten sonra kaldırmaya devam 

edilmelidir. 

22. Operatör çalışmanın güvenli olduğunu bildiği takdirde çalışmasına devam etmeli aksi takdirde 

güvensiz ve tehlikeli bir çalışma yapmamalıdır. Çalışmalarda tehlike hissettiği taktirde ilk amirine 

haber vermeli ve çalışmasını durdurmalıdır. 

VİNÇ ENERJİ HATTIYLA TEMAS EDERSE MERDİVENİ KULLANMAYIN ATLAYIN. 



 
 
 
 
 

 

Bu talimat tutanağını tamamen okuyup anladım. İş güvenliği kaidelerine ve talimatlarına harfiyen 

riayet edeceğimi bildirerek imza ediyorum. 

Yukarıdaki yazılı olan talimatlarına göre çalışacağımı, aksi durumda tarafıma uygulanacak olan cezai 

işlemleri kabul edeceğimi beyan ederim. 
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