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1. AMAÇ
Tersanede görevli vinç operatörlerinin vinçle yapılan çalışmalarda dikkat etmeleri gereken
kuralları ve vinçlerin bulunduğu çalışma alanındaki diğer personelin güvenliğini sağlamak, güvenli
bir kaldırma ve taşıma işlemi gerçekleştirmektir.
2. UYGULAMA
2.1 Operatör sertifikası olmayanlar vinç kullanamaz. Vinci kullanacakların VİNÇ operatörlük
belgesi almış olması gerekmektedir.
2.2 Vinç çalışmaya başlamadan önce günlük kontrolü yapılacaktır.
2.3 Vinç maksimum kaldırma kapasitesinden fazla yük yüklenmeyecektir.
2.4 Vincin yakın çevresinde ve yük altında kimsenin olmaması sağlanacaktır.
2.5 Yük korumasız çalışma yerleri ve işçilerin üzerinden geçirilmeyecektir.
2.6 Operatör işaretçiyi ve operasyon noktasını rahat görecektir.
2.7 Kim tarafından verilirse verilsin DUR ihtarına uyulacaktır.
2.8 Çalışma sırasında sesli ve ışıklı ikazlar kullanılacaktır.
2.9 Güvenli olmayan ve güvenli bağlanmayan yükler kaldırılmayacaktır, tüpler tüp sepeti ile
taşınacaktır.
2.10 Vinç sapanlarına bağlı asılı yük varken operatör yerinden ayrılmayacak, yükü
bekletmeyecektir.
2.11 İş öncesi ve sonrasında halatlar, mapalar, sapanlar, kanca kontrol edilecektir.
2.12 Vinç çalışması sırasında hareket güzergâhı boşaltılacak, insan ve herhangi bir engel
bulunmayacaktır.
2.13 Halat ve sapan sarımlarında meydana gelen açılmalar hemen bildirilecek ve tekrar
kullanılmadan hurdaya ayrılacaktır.
2.14 Kaldırılan parçanın ağırlığına göre kaldırma noktaları, yük eşit olarak dağıtılacak şekilde en
fazla noktadan bağlanacaktır.
2.15 Yükler dik olarak kaldırılacaktır. Bunların eğik olarak kaldırılması zorunlu olduğu hallerde
manevralar, sorumlu bir elemanın gözetiminde yapılacak ve yük sallanmalarına ve yükün
kötü durumuna, karşı çevre boşaltılacaktır.
2.16 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 ya da
kancalara asılmasına izin vermeyecektir.
2.17 Aynı yükü kaldırmak için, iki raylı vincin birlikte çalıştırılması halinde, her iki vinç
operatörüne, yalnız bir işaretçi tarafından kumanda verilecek ve vinçlerin hareketlerinde
ahengi sağlanacaktır.
2.18 Parçanın çevrilmesi işleminde zıt kenarlardan iki halat bağlanıp kullanılarak çevirme işlemi
yapılacak, parçanın çevrilmesi esnasında altına girilmesi önlenecektir.
2.19 Kreynler ile çektirme ve sürükleme kesinlikle yapılmayacaktır.
2.20 Kazan, sepet ve benzeri üstü açık ekipmanlarda malzeme kaldırılması sırasında kazan
veya sepete havaleli yük yüklenmeyecek, kazan veya sepet yüksekliğinin üstünde yük
olmayacaktır.
2.21 İşaretçiye (Armador) Uyum: Bir kaldırma makinesinde birden çok işçi görevli bulunduğu
hallerde, kaldırma makinesi operatörü, bağlayıcı, sapancı veya diğer görevlilerden yalnız birinden
işaret alacak ve işaretçi, operatör tarafından kolayca görülebilecek yerlerde duracaktır.
2.22 Yüksüz Hareket: Kaldırma makinelerinin yüksüz hareket ettirilmeleri gerektiğinde, istifçi
veya sapancılar, işaretçiye hareket işaretini vermeden önce, denk veya sapan halatlarını
kancalara uygun bir şekilde takacaklar ve operatörler de kancaları, yeter bir yükseklikte
tutacaklardır.
2.23 Vinçle çalışma yapıldıktan sonra güvenli bir şekilde park edilecek, kilitlenecektir.
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