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SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ



Sıra No / 
Konu

24 / Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenli ği

Konunun 
genel 
amacı

Katılımcıların, işyerlerinde kullanılan kaldırma araçlarını 
ve bu araçlardan kaynaklanan riskleri, risklerin bertaraf 
edilmesini ve bu araçlar için gerekli olan periyodik 
kontrolleri öğrenmelerine yardımcı olmaktır.

Öğrenme 
hedefleri

Bu dersin sonunda katılımcılar;
• Kaldırma, taşıma, istifleme gibi işlerde kullanılan 
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hedefleri • Kaldırma, taşıma, istifleme gibi işlerde kullanılan 
kaldırma araçlarını belirtir.

• Kaldırma araçlarının kullanımı sırasında ortaya 
çıkabilecek riskleri değerlendirerek alınması gereken 
önlemleri açıklar.

Konunun 
alt 
başlıkları

• Kaldırma, taşıma, istifleme
• Kaldırma araçlarının sınıflandırılması ve elemanları
• Kaldırma araçlarının güvenli kullanımı
• Kaldırma araçlarında periyodik kontroller
• İlgili mevzuat
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Eski İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 486 :

Malzemenin kaldırılması, taşınması, istiflenmesi ve  depolanmasında genellikle mekanik 
araçlar kullanılması esastır.                                

www.bilgin.net
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İş makinaları:

� (Değişik: 17.10.1996 - 4199/1 md.) Yol inşaat makineleri ile 
benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli 
kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; 

� iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; 
� karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında 

kullanılamayan ,motorlu araçlardır. 
� (2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde:3 Tanımlar) 
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� (2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde:3 Tanımlar) 
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Herhangi bir yükü bulunduğu yerden kaldırıp yer değiştirerek 
bir başka yere  indiren veya istifleyen,gerektiğinde bu yükün 
yer değiştirme işlemini yükü kısa mesafelerde(sadece 
Forkliftler) taşıyarak gerçekleştiren, 
iş makinalarına KALDIRMA MAKİNALARI denir.

www.bilgin.net
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Kaldırma Makinalarının Sınıflandırılması
1. Vinçler

(Kule vinçler, mobil vinçler, oklu, raylı, köprülü, ayaklı köprülü, tek raylı, seyyar atölye vinçleri, gırgır
vinçler, tavan vinçleri,caraskallar vb.),

2. Platformlu kaldırıcı arabalar
(Forkliftler)

3. Palangalar
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(Elektrikli, pnömatik,

hidrolik, zincirli, halatlı)

4. Asansörler
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KÖPRÜLÜ 
GEZER 
VİNÇ
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MONORAY
VİNÇ
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ÇEKTİRME
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GIRGIR VİNÇ- İNŞAAT  VİNCİ
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CERASKAL



PORTAL VİNÇ
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SABİT VİNÇ
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PERGEL
VİNÇ
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MOBİL VİNÇ
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YÜK ASANSÖRLERİ
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Kaldırma Makineleri neden önemlidir?

1. İnsan gücü en pahalı enerjidir.ve insan gücü sınırlıdır.

2. Çalışan personelin daha az yorulur.

3. Zamandan kazanılır.
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3. Zamandan kazanılır.

(Günümüzdeki en değerli şey)

4. Üretim artar

5. Verim artar

6.Kazanç artar
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KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ

• Kaldırma araçları;

• İmalat ve montaj hatalarından dolayı, 

• Donanım eksikliklerinden dolayı, 

• Yetersiz kontrol ve bakımdan dolayı,

• Hatalı kullanımdan dolayı ,

www.bilgin.net
15

• Hatalı kullanımdan dolayı ,

iş kazalarına neden olurlar. 



FORKLİFT

KULE
VİNÇ
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FORKLİFT
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KALDIRMA ARAÇLARI 
DONANIMLARIDA HANGİ  ÖZELLİKLER 

OLMALIDIR
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TAMBURLAR

• Vinç halatı veya zincirlerinin üzerine sarıldığı dönen 
silindirik aksamlardır.

www.bilgin.net
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-TAMBURLAR:
1-Kaldırma
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1-Kaldırma
makinalarının üzerine halat sarılan tamburların yanları

flanşlı olmalıdır. Flanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı
olmalı, halat fırlamalarını önleyecek durumda olmalıdır..
2-Halatın ucu tambura iyi bağlanmış olmalı, yük tutma
elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman, yivli tambur

üzerinde en az iki sarımhalat kalmalıdır.
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3-Tambur yivleri ile halat çapı birbirine uymalıdır.. Aksi halde iyi bir sarım
olmaz, halat ömrü kısalır ve sarma işi düzensiz olur..

4-Elektrikle çalışan kaldırma makinalarında belirtilen alt ve üst noktalar
geçildiğinde, elektrik akımı otomatik olarak kesilmeli ve tamburun hareketi
durmalıdır. Aksi halde yük tutma elemanı şasiye çarpar ve yük kontroldan
çıkarak olumsuzluklara neden olur.

LİMİT SWİTCH’ leri
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LİMİT SWİTCH’ leri
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AŞIRI YÜK SWİTCH’i



ZİNCİRLER:

Kaldırma makinalarında kaldırma ve bağlama (sapan) elemanı olarak halkalı
ve levhalı zincirler kullanılır. En dikkat edilmesi gerekli elemanlardır.

Levhalı zincirlere GALL zincirleri de denilir. İki tip zincirde özel olarak
yapılmışlardır ve sertleştirilmişlerdir.Eklemelerine dikkat edilmelidir.En zayıf
noktaları ekleridir.

www.bilgin.net
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1- Zincirler kullanılacakları işin özelliğine ve kaldıracakları yükün ağırlığına
göre seçilmelidir. Zincirin baklalarında ezilme, aşınma veya çatlaklık varsa
zincir değiştirilmelidir. Zincir baklalarındaki aşınma bakla kalınlığının
dörtte birini geçmişse zincir kullanılmamalıdır.

2- Bir zincirin sağlamlığı, en zayıf baklasının sağlamlığı kadardır. Zincirler
kullanılmadan önce mutlaka gözle muayeneye edilmelidir.. Baklalardaki
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kullanılmadan önce mutlaka gözle muayeneye edilmelidir.. Baklalardaki
boyuna uzama %5’ i geçmişse zincir kullanılmamalıdır.
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3- Zincir baklaları hiçbir zaman cıvata ile birbirlerine
bağlanmamalıdır.. Cıvata çekme, eğilme ve kesilmeye maruz kalır
ve mukavemet sınırı üzerinde gerilmeler doğabilir. Zincirlerin
birbirine bağlanmasında özel olarak yapılmış kilitler, zincir kilitleri
ve zincir ekleme baklaları kullanılmalıdır.

Cıvata ile eklemeye izin verilmemelidir.

www.bilgin.net
23



4- Yüklerin kaldırılmasında kullanılan zincirlerde,
düğüm ve büklüm olmamalıdır. Sert ve köşeli yükler
kaldırılırken, köşelerle yükler arası uygun yastıklarla
beslenmeli ve kırılan bir kaldırma veya bağlama
zinciri, telle bağlanmamalıdır, kaynak yapılmamalıdır.
Bu tür hususlar özellikle işçiler arasında alışkanlık
haline gelmiştir. Kesinlikle önlenmelidir.
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haline gelmiştir. Kesinlikle önlenmelidir.
5- Zincirler kullanılmadıkları zaman, uygun kancalara
asılmalı ve bunların paslanması önlenmeli, ezilmelere
ve korozif maddelerin etkilerine karşı korunmalıdır.

6- Kaldırma zincirlerinin güvenlik kat sayısı en
az 5 olmalıdır..
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HALATLAR:

Kaldırma araç ve makinelerinde çok sık olarak kaldırma ve bağlama
(sapan) elemanı olarak muhtelif cins halatlar kullanılmaktadır.

Halatlar Kendir halat, naylon halat, fiber halat, demir halat, çelik halatlar ve
tel halat şeklinde sınıflandırılırlar.

www.bilgin.net
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1-İP (KENDİR-KENEVİR-sentetik elyaf) HALATLAR:
Parçalı yüklerin sarılmasında kolaylık ve sürat sağladığından ve ucuz

olmaları nedeniyle ip halatlar kullanılır. Çelik halatlara nazaran yük kaldırma
kabiliyetleri ve ömürleri daha azdır. Mutlaka hergün kontrol edilmelidir.Çok
fazla tercih edilmemelidir.

1-İşe ve yüke uygun olmalıdır.
2-Her kullanımdan önce kontrol edilmelidir.
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2-Her kullanımdan önce kontrol edilmelidir.
3-Islak ve gergin bekletilmemelidir.
4-Demir askılara asılmamalıdır.
5-Asit ve aşındırıcılardan korunmalıdır.
6-Keskin kenarlı yük köşelerinde özel tedbirler alınmalıdır.

ip halatların, güvenlik kat sayıları en az 3 olmalıdır.
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2-TEL-ÇELİK HALATLAR:

Tel halat endüstride yük çekme, yük kaldırma ve kuvvet transmisyonları
gibi işlerde kullanılır.

Avantajları;

1-Aynı ağırlık ve çapta oldukları halde daha mukavimdirler.,

2-Islak ve kuru halde mukavemetin aynıdır.

3-Değişik iklim şartlarında uzunluğunun çok önemli oranda değişmez,
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3-Değişik iklim şartlarında uzunluğunun çok önemli oranda değişmez,

4-Uzun ömürlü ve dayanıklıdır..

5-Temini kolaydır.
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ÇELİK HALATIN YAPISI

www.bilgin.net
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DEMET



Tel halatların kullanılmasında nelere dikkat edilmeli;

1-Tel halat yapılan işe ve kaldırılacak yüke uygun olmalıdır.

2-Keskin  kenarlı yük köşelerinde özel tedbirler alınmalıdır.

3-Belirli periyotlarla uygun yağ ile yağlanmalıdır.

4-Kaynak alev ve ısılarına maruz bırakılmamalıdır. 
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4-Kaynak alev ve ısılarına maruz bırakılmamalıdır. 

5-Güvenlik kat sayısı en az 6 olmalıdır.
6- Halat uç bağlantıları uygun yapılmalıdır.

7-Halat eklemeleri uygun yapılmalıdır.

8- Teli ayrılmış yıpranmış halat kullanılmamalıdır.
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TEL HALATLARIN MUAYENESİ NASIL 
YAPILMALIDIR.

Sadece muayene ile halatın değiştirilmesi gerektiğine karar 
verilebilir. 
Muayene edilirken aşağıdaki sorular sorulmalıdır.
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Muayene edilirken aşağıdaki sorular sorulmalıdır.

1-Halatın durumunda herhangi bir zayıflama belirtisi 
varmıdır.?

2-Halatın hasara uğrama ihtimali bir sonraki planlı 
muayeneye kadar halatın emniyetle hizmet vermesine 
yetecek uygunlukta mı? 
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KIRIK TELLER

a-Hareketli halatlarda, bir halat sarımında rasgele
dağılmış 6 ve daha fazla kırık tel varsa veya 1 kordonda 3 ve
daha fazla kırık tel varsa,

b-Askı veya duran halatlarda, bir halat sarımında 3 veya
daha fazla kırık tel varsa,

c-Bir bağlantının yakınında 1 veya daha fazla kırık tel
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c-Bir bağlantının yakınında 1 veya daha fazla kırık tel
varsa,

d-Hareketli halatlarda, kordonlar arasındaki çubuklarda
herhangi bir kırık belirtisi varsa halat değiştirilmelidir.
Kullanımdan kaçınılmalıdır.
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Halat çapı ölçümü nasıl yapılır.

Halat çapı, halat dış tel ve demetlerini çevreleyen ve tüm halat
kesitini içine alan çemberin çapıdır. Halat çapı ölçümünde ölçü cihazı
(Kumpas) uçlarının mutlaka en dış iki demete teması gerekli olup, genelde
birbirine dik iki ölçüm, birbirinden en az 1 metre mesafedeki iki noktada
yapılır ve bu dört ölçüm karşılaştırılır. Kayıpların toleranslar dahilinde
olması gerekir..

www.bilgin.net

yapılır ve bu dört ölçüm karşılaştırılır. Kayıpların toleranslar dahilinde
olması gerekir..
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HALAT ÇAPINDA AZALMA OLDUĞUNDA NE YAPMALIYIZ.

Bir halatın çapı, aşağıdaki değerlerin altına
indiyse, halat mutlaka değiştirilmelidir.
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indiyse, halat mutlaka değiştirilmelidir.
Bu gibi halatlarla çalışılmamalıdır.

a-19 mm’ye kadar çaplı halatlarda 1mm.,
b-22-28 mm arasında çaplı halatlarda 1,5 mm
c-32-38 mm arasında çaplı halatlarda 2mm.
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Halatlarda gamoluşumuna dair resim
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Halatlarda Sepetleşme ve Tellerin İplikleşmesi

www.bilgin.net
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KANCALAR

www.bilgin.net
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D-KANCALAR:

1- Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayısı
(taşıma gücü), taşıyacakları yükün en az; el ile
çalıştırılanlarda 3 katına, mekanik olarak çalışanlarda 4
katına, erimiş maden veya yakıcı, aşındırıcı (korozif)
maddeler gibi tehlikeli yükleri taşıyanlarda ise 5
katından fazla olmalıdır.
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katından fazla olmalıdır.

2- Bu araç ve makinaların yük kancaları; demir, çelik
veya benzeri malzemeden yapılmış olmalı, yüklerin
kurtulup düşmemeleri için güvenlik mandalı veya uygun
güvenlik sistemi olmalıdır. Güvenlik mandalı olmadan
çalışma yapılmamalıdır.
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C KANCA

BOBİN- RULO KANCASI
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SAPANLAR
• YÜKÜ BAĞLAMAK VE KALDIRMA ARACIDIR-YÜKÜ VİNCİN 

KANCASINA ASMAK İÇİN KULLANILAN ARA BAĞLANTI 
ELEMANLARIDIR.

www.bilgin.net
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• Bağlama (sapan) zincirlerinin güvenlik kat 
sayısı en az 5 olmalıdır.

• Eşit kollu sapanlarla uygun şekilde 
taşınamayacak yükler için,   kolları eşit boyda 
olmayan sapanlar kullanılmalıdır..                            
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• Birden fazla kollu sapanlar kullanıldığında, 
sapan kollarının başları, aynı    halkaya 
bağlanacak ve sapan kolları uygun açıklıkta 
olmalıdır. 
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• Sapan (bağlama) zincirleri, halatları 
kullanılmadıkları zaman, uygun  kancalara 
asılmalı ve bunların paslanması önlenmeli, 
ezilmelere ve korozif maddelerin zararlı 
etkilerine karşı korunmalıdır..

• Dokuma ve ip sapanlar da
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• Dokuma ve ip sapanlar da
düzenli şekilde, kuru, temiz 
tutulmalı, yıpranmış ve 
eskimiş olanları
Kullanılmamal ıdır..



KALDIRMA MAKİNALARINDA FRENLER
• Kaldırma makinaları, kabul edilen en ağır yükün en az …,… 

katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda 
tutabilecek güçte olacak ve  bunların bu yüke dayanıklı ve 
yeterli yük frenleri bulunmalıdır.. 

• Kaldırma araç ve makinalarında meydana gelen herhangi 
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• Kaldırma araç ve makinalarında meydana gelen herhangi 
bir aksaklık halinde, yükleri bulundukları durumda 
tutabilecek güçte frenler bulunmalıdır..
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• Açık havada ray üstünde çalışan vinçlerde, 
rüzgarın etkisi hesaplanacak ve bunlarda 
takozlama, bağlama yapılacak ve sürgü 
güvenlikli fren tertibatı bulunmalıdır..

• Tek raylı askılı vinçlerde askı milinin kopması 
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• Tek raylı askılı vinçlerde askı milinin kopması 
halinde , yükü    askıya alabilecek bir veya 
birkaç güvenlik bağlantısı bulunmalıdır..

• 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı 
vinçlerde, 2 elektrikli fren veya bir elektrikli ve 
bir mekanik fren olmalıdır..

44



KALDIRMA MAKİNALARINDA
OPERATÖR KABİNLERİ

Kabinler, operatörün bütün manevra alanını kolaylıkla  görmesini 
sağlayacak ve manevra için tehlikesizce dışarıya sarkabileceği şekilde 
yapılmış olmalıdır.. 

Kabinlerde, operatörleri yakıcı ve korozif maddelerin sıçramasına karşı 
koruyacak tedbirler alınacak ve bunlar, zararlı uçucu maddelerle, zehirli 
duman, gaz ve buharlardan en uygun ve etkili şekilde korunmalıdır..                     
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duman, gaz ve buharlardan en uygun ve etkili şekilde korunmalıdır..                     

Kabinler, titreşimleri önlemek için, iyi ve sağlam bir şekilde tesbit edilmiş 
olmalıdır. Ergonomik olmalıdır..                                                                      
Arıza halinde vinç operatörünün, kabini güvenlikle terk edebilmesi için; 
kabinde lüzumlu halat, ip merdiven veya diğer uygun bir inme aracı 
bulundurulmalıdır.. 
Operatörün rahat çalışması 
sağlanmalıdır.



AYDINLATMA DONANIMI

Açık havada çalışan raylı vinçlerde, yük kancasını 
sürekli olarak aydınlatabilecek ve vinç üzerine 
bağlanmış lambalar bulunacaktır.
Motorlu vinçlerin gece çalışmalarında farları ve 
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Motorlu vinçlerin gece çalışmalarında farları ve 
arkalarında stop lambaları yakılacak ve kabinler 
uygun şekilde aydınlatılmalıdır.
Uyarı ışığı olmalı sesli ikaz bulunmalıdır.



Kaldırma Araçlarının 
İşletim ve Kullanımında 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
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İş Sağlığı ve Güvenliği 
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İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği

Özel Risk Taşıyan ve Kendinden Hareketli İş Ekipmanları, 
sadece o ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen ve bu 
ekipmanların güvenli kullanımı ile ilgili uygun eğitim almış 
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ekipmanların güvenli kullanımı ile ilgili uygun eğitim almış 
ehil kişilerce kullanılacaktır. Demektedir.

Aynı yönetmeliğe göre ;

Operatör : İş ekipmanını kullanma görevi verilen çalışandır.
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Buna göre;
Kaldırma araç ve makinaları, bu konuda eğitim almış, belge sahibi 
elemanlar tarafından kullanılır..

Belgeler :

İş Makinası
Operatörlük 
Belgesi
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Belgesi

G sınıfı Sürücü Belgesi.
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1 Ağustos 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26954
MADDE 4 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
42 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü paragrafı aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

"G sınıfı sürücü belgesi kapsamındaki iş makinelerinin sürücülerinin ve 
operatörlerinin eğitimleri ve eğitimde başarılı olanların sınav başarı belgeleri 
Milli Eğitim Bakanlığınca veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen 
kurumlarca verilir. Bu kurumların işleyişine ilişkin usul ve esaslar ile 
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kurumlarca verilir. Bu kurumların işleyişine ilişkin usul ve esaslar ile 
uygulanacak öğretim programları Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir."

Buna göre:  Milli Eğitim Bakanlığından izin alan ve gerekli şartları yerine 
getiren Sürücü kursları ve Makine Mühendisleri Odası gibi kuruluşlar iş 
makinası operatörlük eğitimi verebilirler. 

Milli Eğitim Bakanlığından izin almayan özel veya kamu 
kuruluşları kesinlikle operatörlük eğitimi veremez.
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Kaldırma makinaları ve araçları her 

çalışmaya başlamadan önce,  operatörleri 

tarafından kontrol edilmelidir.
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Kaldırma makinalarında yüklerin kaldırılmaları, 
indirilmeleri  veya taşınmaları, yetiştirilmiş manevracılar 
tarafından verilecek el ve kol işaretlerine göre yapılacaktır.                                                 

Bir kaldırma makinasında birden çok işçi görevli bulunduğu 
hallerde, kaldırma makinası operatörü, bağlayıcı , sapancı 
veya diğer görevlilerden yalnız birinden işaret alacak 
(Önemli)ve işaretçi, 
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operatör tarafından kolayca 
görülebilecek yerlerde 
duracaktır.                                                     

Operatör, her kim tarafından 

verilirse verilsin, her dur
işaretini daima  yerine 
getirecektir.(Önemli)                                                           
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EK – IX
EL İŞARETLERİ İÇİN ASGARİ GEREKLER

2. Özel kullanım kuralları

2.1. İşaretçi : El–kol hareketleri ile İşaretleri veren kişi,

GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİGÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ**
(yeni*11/09/2013 (yeni*11/09/2013 tarih ve tarih ve 28762  28762  sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)
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Operatör : İşaretçinin talimatları ile hareket eden kişi

İşaretçi, operatöre manevra talimatlarını vermek için el–kol hareketleri
kullanacaktır.

2.2. İşaretçi, kendisi tehlikeye düşmeyecek şekilde, bulunduğu
yerden bütün manevraları görsel olarak izleyebilmelidir.

2.3. İşaretçinin esas görevi; manevraları yönlendirmek ve manevra
alanındaki işçilerin güvenliğini sağlamaktır.
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2.4. 2.2.’deki şart yerine getirilemiyorsa ek olarak bir veya daha fazla
işaretçi konuşlandırılacaktır.

2.5. Operatör, almış olduğu emirleri güvenlik içerisinde yerine
getiremeyeceği durumlarda yürütmekte olduğu manevrayı durdurarak yeni
talimat isteyecektir.

2.6. Yardımcı unsurlar:
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2.6. Yardımcı unsurlar:

- Operatör, işaretçiyi kolaylıkla fark edebilmelidir.

- İşaretçi, ceket, baret, kolluk veya kol bandı gibi ayırt edici eşyalardan bir
veya daha fazlasını giyecek ya da uygun bir işaret aracı taşıyacaktır.

- Ayırt edici eşyalar; parlak renkli, tercihen hepsi aynı renkte ve sadece
işaretçilere özel olacaktır.
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Anlamı Tarifi Şekil

BAŞLAT
Hazır ol
Başlama komutu

Avuç içleri öne bakacak 
şekilde her iki kol yere 
paralel

DUR Avuç içi öne bakacak 

A. Genel İşaretler

GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ*GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ*
(*23/12/2003 tarih ve 25325  sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)(*23/12/2003 tarih ve 25325  sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)
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DUR
Kesinti / ara
Hareketi durdur

Avuç içi öne bakacak 
şekilde sağ kol yukarı 
kalkık

TAMAM
İşlemin sonu

Her iki kol göğüs 
hizasında eller kenetli
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Anlamı Tarifi Şekil

KALDIR Sağ kol avuç içi öne 
bakacak şekilde yukarı 
kalkıkken yavaşça 
daire çizer

İNDİR Sağ kol avuç içi içeri 

B. Dikey hareketler
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İNDİR Sağ kol avuç içi içeri 
bakacak şekilde yere 
doğru indirilmişken 
yavaşça daire çizer

DÜŞEY 
MESAFE

Mesafe her iki elin 
arasındaki boşlukla 
ifade edilir
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Anlamı Tarifi Şekil

İLERİ Her iki kol avuç içleri yukarı bakacak 
şekilde bel hizasında bükülüyken 
kollar dirsekten kırılarak yukarı 
hareket eder

GERİ Her iki kol avuç içleri aşağı bakacak 
şekilde göğüs önünde bükülüyken 
kollar dirsekten kırılarak yavaşça 
gövdeden uzaklaşır

C. Yatay Hareketler
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gövdeden uzaklaşır

SAĞ
Manevracının sağı

Sağ kol avuç içi yere bakacak şekilde 
yere paralel sağa uzatılmışken sağa 
doğru yavaşça küçük hareketler

SOL
Manevracının solu

Sol kol avuç içi yere bakacak şekilde 
yere paralel sola uzatılmışken sola 
doğru yavaşça küçük hareketler

YATAY MESAFE Eller arasındaki boşluk mesafeyi ifade 
eder
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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, gerekli tedbirler alınacaktır. 
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• Operatörler, kaldırma makinalarında bir yük asılı 
bulunduğu  sürece makinalarının başından 
ayrılmayacaklardır. Makinada yük asılı bırakılamaz.

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

• Vincin veya kaldırılan yükün hareketi esnasında 
çalışanları uyarmak için operatör, sesi açıkca
işitilebilen zil, çan ve benzerleriyle işaret  verecek ve 
bunlar hareket halinde devamlı olarak çalacaktır.  
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• Her operatörün kendi makinasından sorumlu olduğu 
unutulmamalıdır. Operötörler kendi güvenlikleri yanında çevrede 
çalışanların da güvenliğini korumak zorundadırlar. 

• İşaretler, ilanlar, çalıştırma talimatları okunup, anlaşılmadan ve 
işaret veren kişi tarafından yapılan işaretlerin kodu hakkında bilgi 
sahibi olmadan hiç kimse vinci çalıştırmamalıdır. 

• Bütün vinçler görülebilecek bir yerinde yük çizelgesi taşırlar. Bu 
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• Bütün vinçler görülebilecek bir yerinde yük çizelgesi taşırlar. Bu 
çizelgede belirlenmiş kapasite dışında yük kaldırılmamalıdır. 

• Vinçle kaldırılan yükler kesinlikle çalışanlar üzerinden 
geçmemelidir. Zorunlu olmadıkça yük bir araç ya da makine 
üzerinden geçirilmemelidir. 

• Yük kaldırılmadan önce işaretci tarafından etrafta çalışanlar çalışma 
bölgesinden uzaklaştırılmalıdır. 



• Yüksek gerilim hatları yakınında çalışmak gerekiyorsa, araç aksamının 
gerilim hattına temas etmemesi  için gerekli dikkat ve özen 
gösterilmelidir. 

• Operatör vincini terk ediyorsa stop etmeli, vinci istenen değerler 
arasında çalışmıyorsa makinasını derhal durdurmalıdır. 

• Vinç çalışır durumdayken hiç bir nedenle yağlama yapılmamalı, 
operatör kabini daima temiz tutulmalıdır. 

• Frenlere yavaş basılmalı, vinç ani olarak durdurulmamalıdır. 
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• Frenlere yavaş basılmalı, vinç ani olarak durdurulmamalıdır. 

• Normalin üzerinde bir yük kaldırılıyorsa yük 3-5 cm kaldırıldıktan 
sonra frenler test edilmelidir.

• Ağır yükler kaldırılmadan öne vinç halatları kontrol edilmeli, tellerde 
kopukluk varsa halat değiştirilmelidir. 

• Dengeyi artırmak için, daha fazla denge ağırlığı ya da daha fazla 
tesbit tertibatı kullanılmalıdır.  

• Operatör mahallinde daima tam dolu ve kontrolü yapılmış yangın 
söndürme tüpü hazır olmalıdır. 



KALDIRMA ARAÇ VE 
MAKİNALARININ KONTROL VE 

BAKIMLARI
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1- Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan
önce operatörleri tarafından kontrol edilmeli,

Çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve
otomatik durdurucular, uygun branşta müh, tekniker veya
yük.Tekniker tarafından her her yıl bütünüyle kontrol edilerek bir
kontrol belgesi düzenlenmeli ve iş yerindeki özel dosyasında
saklanmalıdır.
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İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 
Şartları Yönetmeliğine göre;

Kaldırma araç ve makinalarının uzman kişilerce 
periyodik kontrolleri ve gerektiğinde testleri 
yapılacak,
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yapılacak,
Kontrol sonuçları kayıt altına alınacak, 
Yetkililerin her istediğinde gösterilmek üzere 
uygun şekilde saklanacaktır.
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1- Kaldırma araçlarının bakım işleri, ancak araçlar kapalı iken yapılmalıdır.
Bunun mümkün olmadığı hallerde, bakım işleri yürütülürken gerekli önlemler
alınmalı veya bu işlerin tehlike bölgesi dışında yapılması sağlanmalıdır.

Bakım Onarım Sırasında Güvenlik
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2- Bakım defteri bulunan makinalarda bakımla ilgili işlemler günü 
gününe bu deftere işlenmelidir.



3- Vinç üzerine ve uygun yerlere, onarım veya bakım
yapıldığına ilişkin uyarı levhaları konulmalıdır.

4- Aynı ray sistemi üzerinde başka vinçler çalıştığında, bunları
uygun uzaklıkta durduracak takozlar konulmalı veya aynı işi
görecek başka önlemler alınmalıdır.
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5- Halat tamburlarının ve millerinin veya motor
bobinlerinin sökülmesinden önce kaldırma halatları,
tamburlar üzerinden çıkarılmalıdır. Ancak, bunun
sağlanamadığı durumlarda, tamburun ani olarak dönmesi
önlenmelidir.

6- Raylı vinçlerde yapılan onarımın bitiminde,
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6- Raylı vinçlerde yapılan onarımın bitiminde,
bütün koruyucuları yerlerine takılmalı ve vinç harekete
geçirilmeden önce, onarımda kullanılan bütün araç, gereç
ve malzemeler kaldırılmış olmalıdır.
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Kaldırma Araçlarında Güvenlik-2
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Forkliftler
• Forklift (istif makinesi), bir yükü çatallı kolları
vasıtasıyla alıp kaldıran, belirli bir mesafeye taşımaya,
yüklemeye veya taşıyıp istif etmeye yarayan, elektrik
motoru ve/veya içten yanmalı motor ile tahrik edilen
hareketli kaldırma makineleridir.
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• Teknik Özellikleri

• Forkliftlerin yük kaldırma kapasiteleri 1,5–40 ton
arasında değişir. Genelde yük kaldırma yükseklikleri
3-4’m dir.

• Özel maksatla asansör sistemlerinde yapılan
değişikliklerle 9 m yüksekliğe yük kaldırabilir. Dolgu
veya şişme (pnömatik) lastik tekerlekli olur.
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veya şişme (pnömatik) lastik tekerlekli olur.

• Direksiyon donanımı arka tekerleklere müdahale
eder. Yani dönme işlemi arka tekerleklerden yapılır.

• Dizel, LPG, benzinli, akülü forkliftler bulunmaktadır.
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• Forkliftler

• İstif makinelerinin en çok kullanılanları forkliftlerdir.
Forkliftler olmadan günümüzün işletmelerinde
verimli çalışmak mümkün değildir. Büyük
işletmelerde depolamada maksimum verim
kazanmak için daha dar alanda çalışabilecek ve
daha yüksek istifleme yapabilecek şekilde
tasarlanmış taşıma ve istifleme makineleridir.
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daha yüksek istifleme yapabilecek şekilde
tasarlanmış taşıma ve istifleme makineleridir.

• Forklift kullanmak özel bir eğitim ve ehliyet
gerektirir. Ehliyetli forklift kullanıcısına forklift
operatörü denir. Forkliftler ürünü yerden alarak
istenilen yükseklikteki istife veya sevk edilecek
araca koyabilir.
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Forklift Kullanımında İş Kazası 
Riskleri ve Emniyet Sistemleri

• Forkliftlerde bazı emniyet sistemlerinin bulunması
zorunludur. Bunlar çarpma ve devrilmelere karşı
geliştirilen üst korkuluktur.

• Üst korkuluk devrilme anında operatörün forklift
altında ezilmesini engellemek amacıyla
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altında ezilmesini engellemek amacıyla
kullanılmaktadır.

• Ayrıca üst korkuluk kaldırılan yükün çatal üzerinden
düşmesi ihtimaline karşı operatörü korumaktadır.

72



• Forkliftlerde operatör emniyeti için emniyet
kemeri bulunmaktadır.

• Özellikle devrilme durumlarında operatörün
forkliftten dışarı düşmemesi için emniyet
kemeri kullanılmaktadır.
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kemeri kullanılmaktadır.

• Unutulmamalıdır ki çoğu kez devrilen bir aracın
içinde kalmak dışarı fırlamaktan daha iyidir.

• Emniyet kemeri ile operatörün forklift altında
kalması önlenmiş olur.
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• Forklift, sadece G ehliyetli kullanıcılar
tarafından kullanılmalıdır.

• Forkliftlerle insan taşınmamalıdır
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• Arızalı forkliftlerle çalışılmamalıdır.

• Aşırı yükleme yapılmamalıdır.

• Hatalı yükleme yapılmamalıdır (tek
bıçakla yük taşımak gibi)
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• Aşırı hız yapılmamalıdır

• Ani dönüşler yapılmamalıdır.

• Forkliftte kaldırılmış yük altına
girilmemelidir.

• Forklift dikkatli kullanılmalıdır.
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• Bu kurallara dikkat edilmediği
taktirde forklift devrilebilir, yük
düşebilir ve yaralanmalara
sebebiyet verebilir.

75



• Taşıyıcı Arabalar (Transpaletler)

• Transpalet: Kapalı alanlarda küçük yüklerin kaldırılıp

taşınmasında kullanılan, forklift gibi bıçakları bulunan,

ancak yürüme tahrik sistemleri olmayan sadece kaldırma

donanımları bulunan yardımcı iş makineleridir.
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• Bıçak kısımlarının altına yerleştirilmiş tekerlek
takımlarıyla insan gücü ile kolay hareket
ettirilebilir.

• Kaldırma sistemleri ayak pompalı olduğu gibi
akü ile çalışan elektro hidrolik donanımlı
olanları da vardır.
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olanları da vardır.
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• İşletmenin büyüklüğüne göre akülü ve taşıma
kapasitesine göre çeşitli tipleri vardır. Hidrolik
sistemiyle taşınacak yükü yerden kaldırarak paletli
ambalajların taşınmasında kolaylık sağlar. Hidrolik
kaldırma sistemi koldan veya ayak pedallı olan
çeşitleri mevcuttur.
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• Transpaletler yük taşımasında çekilerek
kullanılmalıdır. Taşıma sırasında çarpmamaya dikkat
edilmeli, üzerine hiçbir zaman binilmemelidir.
Taşınacak malzemeler dikkatlice dizilmeli, taşıma
sırasında üzerinden düşürülmemesine özen
gösterilmelidir.
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Mevzuat
• İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

EnÖnemli bilgi kaynağı: Eski İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 

• Kaldırma Makinalarında Alınacak Güvenlik Tedbirleri:

• - VİNÇ TAMBURLARI:

• Normal vinçler ile oklu, raylı, köprülü, ayaklı köprülü, tek raylı, motorlu seyyar,seyyar 
atölye vinçleri ve platformlu kaldırıcı arabalar, maçunalar,elektrikli,pnömatik,hidrolik
zincirli ve halatlı palangalar gibi kaldırma makinaları ve araçların tamburları, kaldıracağı 
yüke ve kullanılacak halatın çap, nitelik ve sargı sayısına uygun olarak yapılacak ve iki yanı 
gerekli yükseklikte faturalı olacaktır.  (Madde:373)

• - HALAT UZUNLUĞU:
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• - HALAT UZUNLUĞU:

• Kaldırma makinalarının çelik halat uçları,tambur içine sağlam bir şekilde bağlanacak ve 
halat üzerindeki kaldırma kancaları en aşağı seviyede olduklarında,tambur üzerinde en az 
iki tam devir yapacak boyda halat sarılı kalmış bulunacaktır. (Madde:374)

• - ÜST-ALT SINIR FREN TERTİBATI:

• Elektrikle çalışan kaldırma makinalarında, belirtilen üst ve alt noktalar geçildiğinde,elektrik 
akımını otomatik olarak kesecek ve tamburun hareketini otomatik şekilde frenleyecek bir 
tertibat bulunacaktır.   (Madde:375)

• - YÜK FRENLERİ:

• Kaldırma makinaları, kabul edilen en ağır yükün en az 1,5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde 
kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacak ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük 
frenleri bulunacaktır. (Madde:376) 79



• - HALAT DAĞINIKLIĞI:
• Elektrik veya basınçlı hava ile çalışan ve yerden kumanda edilen kaldırma makinalarının

manevra halatlarında, dolaşmaları önleyecek gerekli tedbirler alınacaktır.
• - KALDIRMA ARAÇLARININ PERİYODİK KONTROLÜ:
• Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından

kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar,kasnaklar, frenler ve
otomatik durdurucular, yetkili teknik bir eleman tarafından yılda birbütünüyle kontrol
edilecek ve bir kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır.

• - İŞARETÇİ:
• Kaldırma makinalarında yüklerin kaldırılmaları,indirilmeleri veya taşınmaları,yetiştirilmiş

manevracılar tarafından verilecek el ve kol işaretlerine göre yapılacaktır.
• - İŞARETÇİYE UYUM:
• Bir kaldırma makinasında birden çok işçi görevli bulunduğu hallerde,kaldırma makinası
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• Bir kaldırma makinasında birden çok işçi görevli bulunduğu hallerde,kaldırma makinası
operatörü, bağlayıcı, sapancı veya diğer görevlilerden yalnız birinden işaret alacak ve
işaretçi, operatör tarafından kolayca görülebilecek yerlerde duracaktır.

• Operatör, her kim tarafından verilirse verilsin, her dur işaretini daima yerine getirecektir.
• - YÜKLERİN DİK KALDIRILMASI:
• 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, gerekli tedbirler alınacaktır.

• - UYARMA ZİLİ:
• Kaldırma makinalarının operatörleri, özellikle eritilmiş maden potaları veya elektrikli

mıknatıslarla taşınan parçaları ve benzeri tehlikeli yükleri, çalışanlar üzerinden
geçirmeyeceklerdir. Bu gibi yükler taşınmadan önce, operatör tarafından sesli bir sinyal
verilecek ve işçiler tehlikeli bölgeden ayrılıncaya kadar, kaldırma ve taşıma işleri
durdurulacaktır. 80



• - SAPAN HALATI ÇEK İMİ:
• İndirilen bir yükün altından sapan halatının çekilmesi için kumanda 

vermeden önce işaretçi, işçilerin güvenliğini sağlayacaktır.(Madde:383)
• - YÜKSÜZ HAREKET:
• Kaldırma makinalarının yüksüz hareket ettirilmeleri gerekti ğinde, 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.(Madde:384)

• - YÜKLÜ MAK İNA BAŞINDAN AYRILMA:
• Operatörler, kaldırma makinalarında bir yük asılı bulundu ğu sürece makinalarının başından 

ayrılmayacaklardır. (Madde:385)
• - MIKNATISLI V İNÇLER:
• Elektrikli mıknatıslı vinç, dinlenme halinde iken, mıknatıslar vinç üzerinde asılı olarak 

yüksekte bırakılmayacak, bunlar ya doğrudan doğruya yere değdirilecek veya bu iş için 
yapılmış platformlar üzerine indirilecektir.
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yapılmış platformlar üzerine indirilecektir.
• Mıknatıslar kullanılmadıklarında, vinç üzerinden çıkarılacakt ır. (Madde:386)
• - VİNÇ KAB İNLERİ:
• Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olacak ve bunların operatöre en geniş görüş 

alanını sağlayacak şekilde yukarı kaldırılabilen sürgülü pencereleri bulunacak ve soğuk 
havalarda, uygun şekilde ısıtılacaktır. (Madde:387)

• - HAREKET HAL İNDEKİ VİNÇ KAB İNLERİ:
• 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. (Madde:388)

• - KANCALARIN GÜVENL İK KATSAYISI:
• Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik kat sayısı (taşıma gücü), taşıyacakları yükün en 

az; el ile çalıştırılanlarda 3 katına, mekanik olarak çalışanlarda 4 katına ve erimiş maden 
veya yakıcı veya aşındırıcı (korozif) maddeler gibi tehlikeli yükleri ta şıyanlarda ise, 5 katına 
eşit olacaktır.  (Madde:389)
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• - RAYLI VİNÇLERDE TAKOZLAMA:

• Açık havada ray üstünde çalışan vinçlerde, rüzgarın etkisi hesaplanacak ve bunlarda 
takozlama, bağlama yapılacak ve sürgü güvenlikli fren tertibatı bulunacaktır.(Madde:390)

• - GÜVENLİK BAĞLANTISI:

• Tek raylı askılı vinçlerde askı milinin kopması halinde,yükü askıya alabilecek bir veya birkaç güvenlik 
bağlantısı bulunacaktır. (Madde:391)

• - RAYLARDA SINIR TAKOZU:

• Ray üstünde çalışan vinçlerde, vincin ve vinç arabasının üzerinde gidip geldikleri rayların her iki 
başında ve en az tekerleklerin yarı çapı yüksekliğinde takozlar bulunacak, köprülü ve asma 
vinçlerin,köprü ve vinç arabası tekerleklerinde, uygun el, kol ve ayak koruyucuları bulunacaktır. 
(Madde:392)

• - TEK RAYLI VİNÇLERİN YOLU: Tek raylı vinçlerin geçtikleri yollar,serbest tutulacak ve bu yollar, çizgilerle 
açıkça belirtilecektir. (Madde:393)
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açıkça belirtilecektir. (Madde:393)

• - VİNÇ KÖPRÜ GEÇİDİ: Ray üstünde çalışan vinçlerde, vinç kabinine ve vinç köprü geçitlerine çıkmayı 
sağlayan sabit merdivenlerle vinç köprülerin her iki tarafında ve köprü boyunca en az 45 santimetre 
genişliğinde geçit veya sahanlıklar bulunacaktır.

• Vinç kabin geçitlerinin köprü üzerinde güvenle geçmeleri sağlanamadığı hallerde, vinç köprüsünün her 
iki başına ve köprü geçitlerine dikey vaziyette en az 40 santimetre genişliğinde sağlam yapılı,uygun 
şekilde korunmuş geçit veya sahanlıklar yapılacaktır.  (Madde:394)

• - GEÇİTLERİN SABİT TESİSLERE UZAKLIĞI:

• Vinç arabalarının geçit ve sahanlıkları ile bunların altına ve üstüne rastlayacak sabit tesisler arasında 
180 santimetreden az açıklık bırakılmayacaktır. (Madde:395)

• - KÖPRÜ AYAKLI VİÇLERİN YOLU:

• Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve rayların her iki tarafı sürekli olarak serbest tutulacak ve 
buralar en az 75 santimetre eninde olacaktır. (Madde:396) 82



• - KABİNLER:
• Raylı vinçlerde kumanda tertibatının ve operatörlerin bulunduğu kabinler, yanmaz 

malzemeden ve açık havada çalışanlarınki de ayrıca dış etkilere dayanıklı malzemeden yapılmış olacaktır.
• Kabinler,operatörün bütün manevra alanını kolaylıkla görmesini sağlayacak ve manevra için tehlikesizce 

dışarıya sarkabileceği şekilde yapılmış olacaktır.
• Kabinlerde,operatörleri yakıcı ve korozif maddelerin sıçramasına karşı koruyacak tedbirler alınacak ve bunlar, 

zararlı uçucu maddelerle, zehirli duman, gaz ve buharlardan en uygun ve etkili şekilde korunacaktır.
• Kabinler, titreşimleri önlemek için,iyi ve sağlam bir şekilde tespit edilmiş olacaktır.
• Arıza halinde vinç operatörünün, kabini güvenlikle terk edebilmesi için;kabinde lüzumlu halat, ip merdiven 

veya diğer uygun bir inme aracı bulundurulacaktır.(Madde:397)
• - KABİNLERDE YANGIN SÖNDÜRME ARACI:
• Raylı vinçlerin kabin kapılarının sahanlık veya geçit seviyesinden 30 santimetreden daha yüksekte bulunduğu 

hallerde, bu kapıların önüne uygun basamaklar yapılacak ve kabinlerde, kum dolu bir kova veya elektrik akımı 
iletmeyen madde ile doldurulmuş bir yangın söndürme aleti bulundurulacaktır.(Madde:398)

• - VİNCE İKİNCİ ANA ŞALTER:
• Raylı vinç kabinleri içinde bulunan ana şalterden başka,kabin damı üzerine ve geçitten kolay erişilir bir yere 
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• Raylı vinç kabinleri içinde bulunan ana şalterden başka,kabin damı üzerine ve geçitten kolay erişilir bir yere 
veya işyeri tabanının uygun bir yerine, yalnız vinci durduran ikinci bir ana şalter konulacaktır.(Madde:399)

• - ÜST SINIRLAYICI TERTİBAT:
• Raylı vinçlerin yükseltmeyi sınırlayıcı tertibatı, doğrudan doğruya vincin kasnağı veya kancası tarafından 

harekete geçirilecek uygun akım kesme tertibatlı ve yükün, beklenmedik bir anda inmesini önleyebilecek 
şekilde yapılmış olacaktır. Bu tertibat, vincin, fren tesisatına bağlı olarak çalışacak ve raylı vinç operatörlerin 
çalışmaya başlamadan önce ve çalışmanın bitiminde, bu tertibatı çalıştırarak kontrol 
edeceklerdir.(Madde:400)

• - ÇİFT FREN:
• 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde, 2 elektrikli fren veya bir elektrikli ve bir mekanik fren 

bulundurulacaktır.(Madde:401)
• - VİNÇ KANCASINA AYDINLATMA:
• Açık havada çalışan raylı vinçlerde, yük kancasını sürekli olarak aydınlatabilecek ve vinç üzerine bağlanmış 

lambalar bulunacaktır.(Madde:402)
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• - VİNÇ KÖPRÜLERİNE FREN:
• Vinç köprülerinin hareketlerini kontrol için, bu köprülerde kollu el frenleri veya pedallı 

ayak frenleri bulunacaktır.
• (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:403)
• - ASMA VİNÇ KAİDESİNİN TEKERLEK KORUYUCULARI:
• Asma vinç kaidelerinin tekerleklerinden, tekerlek koruyucuları ve bunların yanında vinci tespit için uygun 

tertibat bulunacaktır.
• (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:404)
• - VİNÇTE UYARMA ZİLİ:
• Vincin veya kaldırılan yükün hareketi esnasında çalışanları uyarmak için operatör, sesi açıkça işitilebilen zil, 

çan ve benzerleriyle işaret verecek ve bunlar hareket halinde devamlı olarak çalacaktır.
• (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:405)
• - VİNCİ ÇALIŞTIRMA VE KAPATMADA KONTROL:
• Raylı vinçlerde ana şalterleri açmadan önce operatörler,bütün kumanda kol ve düğmelerinin stop 

durumunda olduğunu kontrol edecekler ve elektrik akımının kesildiği hallerde, bütün kumanda sistemini 
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durumunda olduğunu kontrol edecekler ve elektrik akımının kesildiği hallerde, bütün kumanda sistemini 
stop durumuna getirecekler ve bu durumu, akım tekrar verilinceye kadar değiştirmeyeceklerdir.

• Kabinleri terk etmeden önce, raylı vinç operatörleri, bütün kumanda tertibatını stop durumuna ve ana 
şalterleri de açık duruma getireceklerdir.

• (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:406)
• - ÇİFT RAYLI VİNÇ:
• Aynı yükü kaldırmak için, iki raylı vincin birlikte çalıştırılması halinde, her iki vinç operatörüne,yalnız bir 

işaretçi tarafından kumanda verilecek ve vinçlerin hareketlerinde ahengi sağlayacak özel tedbirler 
alınacaktır.

• (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:407)
• - YÜK ÖNÜNDE ENGEL:
• Yüklerin, vinçlerle asılı olarak taşınmasında görevlendirilen işaretçi veya işçiler, yüklerinin önünde gidecek, 

ray makaslarını kontrol edecek ve yüklerin bir kimseye veya herhangi bir engele çarpmayacak bir 
yükseklikte taşınmasını sağlayacaklardır.

• (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:408)
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• - ONARIMDA GÜVENLİK:
• Raylı vinçlerin onarımında, bu vinçlerin altına döşemeli bir iskele kurulacak veya bir ağ 

çekilecek ve tekerlekleri içten ve dıştan uygun şekilde takozlanacaktır.(Madde:409)
• - VİNCE CARASKAL:
• Vince ait ağır parçaların indirilip kaldırılması için vinç üzerinde caraskal veya makaraların takılabileceği çelik 

kollar, halkalar veya benzerleri bulunacaktır. (Madde:410)
• - VİNÇLERİN ONARIMINDA ŞALTER POZİSYONU:
• - ÇİFT VİNÇ ARASINA TAKOZ:
• Raylı vinçler üzerinde herhangi bir onarıma başlamadan önce, bütün kumanda tertibatı, stop durumuna 

getirilecek, iki ana şalter açılacak ve bunlardan biri, sıkıca bağlanacaktır.
• Vinç üzerine ve uygun yerlere, onarım yapıldığına dair uyarma levhaları konulacaktır.
• Aynı ray şebekesi üzerinde başka vinçler çalıştığında, bunları uygun uzaklıkta durduracak takozlar konulacak 

veya aynı işi görecek başka tedbirler alınacaktır. (Madde:411)
• - ONARIMDA TAMBUR HALATI:
• Halat tamburlarının ve millerinin veya motor bobinlerinin sökülmesinden evvel kaldırma halatları, tamburlar 
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• Halat tamburlarının ve millerinin veya motor bobinlerinin sökülmesinden evvel kaldırma halatları, tamburlar 
üzerinden çıkarılacaktır. Ancak, bunun sağlanamadığı hallerde, tamburun ani olarak dönmesi önlenecektir. 
(Madde:412)

• - VİNCİN ONARIMI SONRASI GÜVENLİK:
• Raylı vinçlerde yapılan onarımın bitiminde, bütün koruyucuları yerlerine takılacak ve vinç harekete 

geçirilmeden önce, onarımda kullanılan bütün araç, gereç ve malzeme kaldırılmış olacaktır. (Madde:413)
• - MOTORLU VİNÇTE MAKSİMUM YÜK:
• Motorlu seyyar vinçlerin kaldıracakları en ağır yükler, kabinlerin içinde veya dışında yazılı olarak belirtilecek 

ve kollu vinçlerde ayrıca yatıklık ve ok mesafelerine göre kaldırılmasına izin verilen en ağır yükler, aynı şekilde 
gösterilecek ve bunlardan en ağır yükten fazlası kaldırıldığında, durumu bildiren sesli ve ışıklı otomatik bir 
uyarma tertibatı bulundurulacaktır. (Madde:414)

• - MOTORLU VİNÇ KABİNLERİNİN PLATFORMU:
• Vinç operatörlerinin kaymasını önlemek için, motorlu seyyar vinçlerin platformları,tahtadan veya damarlı 

metal plakadan yapılmış olacak ve buharla çalışan motorlu seyyar vinç kabinlerinin içinde, bir yandan 
diğerine rahatça gitmeyi sağlayacak bir geçit bulunacaktır. (Madde:415)
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• - MOTORLU VİNÇLERDE UYARMA ZİLİ:
• Motorlu vinçlerle yük kaldırılırken veya vinç yer değiştirirken sesli ve ışıklı uyarma yapılacak ve bunların gece 

çalışmalarında farları ve arkalarında stop lambaları yakılacak ve kabinler uygun şekilde aydınlatılacaktır. 
(Madde:416)

• - RAY ÜZERİNDEKİ MOTORLU VİNÇ:
• Motorlu vinçler ray üzerinde hareket ettiklerinde, makaslar görevliler tarafından idare edilecek ve 

operatörler,vinç şasesini veya vinç okunu herhangi bir yere değmeyecek şekilde ayarlayacak, çalışmaların 
bitiminde veya geçici duraklamalarda vinci frenleyecek, okları uygun mesnetler üzerine yatıracak ve 
makinaları durduracaklardır. (Madde:417)

• - OKLU VİNÇTE UYARMA ZİLİ:
• Oklu vinçlerde okların yatıklıklarına ve vinç arabasının durumuna göre,taşınabilecek en ağır yükler,vinç 

arabasının veya okun uygun bir yerinde gösterilecek ve bunlarda en ağır yükten fazlası kaldırıldığında, 
durumu bildiren sesli ve otomatik bir uyarma tertibatı bulundurulacaktır. (Madde:418)
- SEYYAR VİNÇLERDE GÜVENLİK:
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• - SEYYAR VİNÇLERDE GÜVENLİK:
• Seyyar vinçlerin, platformlu kaldırıcı arabaların ve benzerlerinin tekerlekleri korunacak, bunlarda el ile çalışan 

sesli uyarma tertibatı bulunacak ve bunların elektrikle çalışanları,uygun ve yeterli şekilde topraklanacaktır. 
(Madde:419)

• - TELESKOPİK KALDIRICILARDA GÜVENLİK:
• Geçme (teleskopik) platform tipli kaldırıcı arabalarda, yükselen üst kısmın birdenbire inmesini engelleyecek 

otomatik sürgülü veya benzeri uygun tertibat bulunacak ve bunlar elektrikle çalıştıklarında,platformun 
yükselmesini ve inmesini sınırlayacak bir tertibat yüklerin indirilmesini ayarlayan elektrikli veya mekanik bir 
fren bulunacaktır.

• Bunlar yüklü olarak yer değiştirdiklerinde, devrilmelerini önlemek için, platformlar yere yakın tutulacaktır. 
(Madde:420)

• - KALDIRMA ARAÇLARINDA FREN:
• Kaldırma araç ve makinalarında meydana gelen herhangi bir aksaklık halinde, yükleri bulundukları durumda 

tutabilecek güçte frenler bulunacaktır. (Madde:421)
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• - MAÇUNA TAMBURLARI: Maçuna tamburlarının boy ve çapları, yük halatını tek 
kat halinde sarabilecek durumda olacak ve maçunaların kumanda kolları, uygun kavrama 
tertibatlı bulunacaktır. (Madde:422)

• - BUHARLI MAÇUNALARDA GÜVENLİK: Buharla çalışan maçunalarda, işçiler sıcak su veya 
buharla yanmaya karşı korunacak ve egzoz borularından çıkan buharlar, operatörlerin 
görüşünü azaltmayacaktır. (Madde:423)

• - ELEKTRİKLİ MAÇUNALARDA GÜVENLİK: Elektrikli maçunaların durması halinde,yükü askıda 
tutabilecek frenleri olacak ve bunların kumanda kol başlıkları, elektrik akımı geçirmeyen 
maddelerden yapılmış bulunacaktır. (Madde:424)

• - PNÖMATİK MAÇUNALARDA GÜVENLİK: (Pnömatik) basınçlı hava ile çalışan maçunaların 
kumanda kutusu kolları, bırakıldığında otomatik olarak kendiliğinden ölü noktaya gelecek 
tertibatlı olacaktır. (Madde:425)
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tertibatlı olacaktır. (Madde:425)

• - EL MAÇUNALARINDA GÜVENLİK: El maçunaları, kaldırılacak en ağır yüke göre, kaldıraç kolu 
veya kolları üzerinde yapılacak baskı, adam başına 10 kilogramı geçmeyecek şekilde yapılmış 
olacak, bunlarda kaldıraç kolu bırakıldığında, yükü askıda tutabilmek için, tambur mili üzerine 
güvenlik mandalının oturacağı dişli bir kasnak veya aynı işi görebilecek otomatik sonsuz bir 
vida konulacak ve yüklerinin indirilmesini ayar ve kontrol etmek için, bir fren tertibatı 
bulundurulacaktır. (Madde:426)

• - ZİNCİRLERDE AŞINMA: En ağır yük için, kaldırma ve bağlama (sapan) zincirlerinin ve 
kancalarının güvenlik kat sayısı en az 5 olacaktır.

• Zincirler bu özelliklerini yitirdiklerinde ve boyları % 5 den fazla uzadıklarında ve bakla veya 
halka kalınlıklarının dörtte birini geçen bir aşınma meydana geldiğinde,bunlar 
kullanılmayacaklardır. (Madde:427)
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• - HALAT BAŞI:
• Çelik halatların bağlantı kısımlarında tellerin aşınması, kopması ve bağlantının gevşemesi 

gibi hallerde, halatın 1-3 metresi, uygun şekilde kesilecek ve halatın başları, yeniden 
uygun şekilde bağlanacaktır. (Madde:433)

• - İP HALATLAR:
• Kaldırma veya çekme işlerinde kullanılan ip halatlar,iyi cins kenevirden veya benzeri 

elyaftan yapılacak ve bunların kopmaya karşı, güvenlik kat sayıları en az 3 olacaktır.
• İp halatlar, asitlerin veya bunların buharlarının yahut yıpratıcı diğer kimyasal maddelerin 

bulunduğu yerlerde kullanılmayacak ve saklanmayacaktır.
• İp halatlar, ıslak olduklarında kurutulacak,kirli olduklarında yıkanacak ve kuru olarak 

saklanacaktır. (Madde:434)
• - MAKARAYA KORUYUCU:
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• - MAKARAYA KORUYUCU:
• Kaldırma araç ve makinalarının alt kısmında bulunan makaraların uygun koruyucuları 

olacak ve bu makaraların kaymaları önlenecektir. (Madde:435)
• - KANCAYA EMNİYET MANDALI:
• Kaldırma araç ve makinalarının yük kancaları; demir, dövme, çelik veya benzeri uygun 

malzemeden yapılmış olacak, yüklerin kurtulup düşmelerini önlemek için, bunlardan 
güvenlik mandalı veya uygun güvenlik tertibatı bulunacaktır. (Madde:436)

• - KOLLU SAPANLAR:
• Eşit kollu sapanlarla uygun şekilde taşınamayacak yükler için, kolları eşit boyda olmayan 

sapanlar kullanılacaktır.
• Birden fazla kollu sapanlar kullanıldığında,sapan kollarının başları,aynı halkaya bağlanacak 

ve sapan kolları uygun açıklıkta olacaktır. (Madde:437)
88



Madde 137 - Gırgır vincin kullanılmasında aşağıdaki tedbirler alınacaktır:
1 - Vincin elektrik motoru topraklanmış olacaktır.
2 - Vincin şalteri otomatik olacak, vinç kovasının belirli bir yüksekliğe çıkması halinde 

otomatik şalter devreyi kesecektir.
3 - Vinç tanbur yuvası çelik telin uzunluğu ile orantılı olarak seçilmiş olacaktır.
4 - Çelik halatın tanburdan dışarı fırlaması önlenecektir.
5 - Kullanılacak çelik halatın çapı 12 milimetreden az olmayacak, sağlam ve özürsüz tellerden yapılmış 

olacaktır.
6 - Kova kancasına takılacak çelik halatın uç kısmı yüksüklü olarak kancaya takılacak ve serbest kalan uç 

kısmı uzun kısma en az 3 adet u klemensi ile uygun şekilde tespit edilecektir.
7 - Kancanın kovadan kurtulmaması için, mandal, kilitli mandal veya bağlama gibi uygun tertibat 

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

yalpa yapmayacak şekilde tespit edilecektir.
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yalpa yapmayacak şekilde tespit edilecektir.
9 - Ek bulunduğu hallerde, kolonun dört bir yüzünde, ekleme şartlarına uygun saplama yapılacaktır.
10 - Hareketi sırasında katlar arasında kovaya takılacak herhangi bir engel bulundurulmayacaktır.
11 - İçine konacak her türlü malzemenin yüksekliği kova üst düzeyini aşmayacaktır.
12 - Kalas, uzun tahta, demir ve benzeri malzeme veya eşya gırgır vince uygun ve emniyetli şekilde 

bağlandıktan sonra taşınacaktır.
13 - Hareket sırasında alabora olmaması için kova sapı kenarında kilitli mandal kullanılacaktır.
14 - Gırgır vinci çalıştıran işçiye güvenlik kemeri, lastik eldiven ve lastik ayakkabı gibi uygun kişisel koruyucu 

araçlar verilecektir.
15 - Gırgır vincin tabanda durduğu alanın ön yüzünde parmaklık (bariyer) şeklinde bir kapısı bulunacak, 

diğer tarafları ise en az 90 santimetre yüksekliğinde bir korkulukla çevrilmiş olacaktır.
16 - Gırgır vincin hareketi sırasında çevrili olan içinde hiç bir işçi bulundurulmayacaktır.
17 - Gırgır vince malzeme yükleyen bütün işçilere koruma başlığı (baret) giydirilecektir.
18 - Gırgır vincin bütün kısımları en az haftada bir kere ve ayrıca her yer değişmesinde kontrol edilecek ve 

sonuçlar yapı iş defterine yazılarak imzalanacaktır.
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