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a) Kimsenin vinçin yük veya kaldırma mekanizmasının altından geçmesine ya da durmasına izin 
verilmeyecektir. Yük düşebilir yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. 

b) Yük, çalışma yerleri veya çalışanların üzerinden geçirilmeyecektir. 

c) Operatör işaretçiyi ve operasyon noktasını rahat görebilmelidir. 

d) Güvenli olmayan ve güvenli bağlanmayan yükler kaldırılmayacaktır.  

e) İş öncesi ve sonrasında halatlar, mapalar, sapanlar, kancalar kontrol edilecektir. 

f) Kaldırılacak yükün ağırlığına uygun kapasitede sapan kullanılacaktır. 

g) Küçük cisimlerin kaldırılmasında taşıma sepeti kullanılmalıdır. Sepet kapasitesi kesinlikle 
aşılmamalıdır. 

h) Yükün kaldırılmasında gerekmesi durumunda dört kollu zincir sapan kullanılacaktır. 

i) Vinç hareketi sırasında hareket güzergahı önünde ve arkasında insan bulunmamalıdır. 

j) Yükleme ve boşaltma esnasında yük üzerinde, indirilen düzlemde veya yüklenen düzlemde insan 
bulunmayacaktır. 

k) Halat ve sapan sarımlarında meydana gelen açılmalar hemen bildirilecek ve tekrar kullanılmadan 
hurdaya ayrılacaktır. 

l) Kaldırılan parçanın ağırlığına göre kaldırma noktaları yük eşit olacak şekilde dağıtılarak en fazla 
noktadan bağlanacaktır. 

m) Vinçle çalışma yapıldıktan sonra güvenli bir şekilde park edilecektir.  

n) Yükler dik olarak kaldırılacaktır. Bunların eğik olarak kaldırılması zorunlu olduğu hallerde 
manevralar, sorumlu bir işaretçinin gözetiminde yapılacak ve yük sallanmalarına ve yükün kötü 
durumuna karşı çevre boşaltılacaktır. 

o) Hareket halindeki vinç kabinleri içinde veya vinç arabaları üzerinde, yalnız görevli kimseler 
bulunacak ve vinç operatörleri, hiç bir kimsenin yük üzerine binmesine veya boş halat veya 
kancalara asılmasına izin vermeyecektir. 

p) Aynı yükü kaldırmak için, iki vincin birlikte çalıştırılması halinde, her iki vinç operatörüne, yalnız bir 
işaretçi tarafından kumanda verilecek ve vinçlerin hareketlerinde ahengi sağlanacaktır. 

q) Parçanın çevrilmesi işleminde zıt kenarlardan iki halat bağlanıp kullanılarak çevirme işlemi yapılacak, 
parçanın çevrilmesi esnasında altına girilmesi önlenecektir. 

r) Makineyi bakıma almadan önce bütün güvenlik tedbirleri alınmalıdır. (Park frenini kilitle, lastiklere 
takoz koy vb.) 

s) Makinede asılı yük varken veya uzatma grubu açık iken operatör makineden ayrılmayacaktır. Makina 
yük altında iken makina stop edilmemelidir. Uzatma grubu araç üzerine indirip motor stop 
ettirilmeli, park konumuna alınmalı ve o şekilde terk edilmelidir. Kontak anahtarı üzerinde 
bırakılmamalıdır.  

t) Çelik halatların ve sapanların kaldırılacak yüke uygun ve istenilen standartlarda olduğundan emin 

olun. Çelik halatlar ve sapanlar aşınmamış olmalıdır. Kullanılmayacak durumdaki çelik halatlar ve 

sapanlar başkalarınında kulanmasını önlemek amacıyla imha edilmelidir. 

u) Çelik halatlarla çalışarken her zaman eldiven kullanılmalıdır. 
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v) Yük yere güvenli şekilde indirilip kaymasını önleyici tedbirler alınmadan halatlar ve sapanlar vinç 

kancasından ayırılmayacaktır. 

w) Vinç bomunun ulaşılamadığı durumlarda yük kesinlikle çekilmeyecektir. 

x) Yükü yönlendirmek ve salınım hareketini durdurmak için yönlendirme ipi dikkat edlilerek 

kullanılacaktır. 

y) Yükün yeri değiştirilirken yükün mümkün mertebe yere yakın olmasını sağlayınız. 

z) Çelik halatlarda keskin bükülmeler veya gam var ise kullanılmamalıdır. 

aa) Yük kancaya sapanlar aracılığıyla bağlanacaktır. 

bb) Sapanlar düğüm atarak veya civata ile kısaltılmayacaktır. 

cc) Yük kaldınlırken yük, sapan ve halat arasında el ve parmak sıkışmaması için dikkat edilecektir. 

İşaretçiden kaldırma komutu gelmeden yük kaldırılmayacaktır. İşaretçi yükün güvenli bağlandığına 

dair onay almadan kaldırma komutu vermeyecektir. 

dd) Çalışmaya başlamadan önce ayakların sağlam zemin üzerine basması sağlanmalıdır ve sonra 

çalışmaya başlanmalıdır.  

 


