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İşletmenizde yapılan kaldırma operasyonlarını gerçekleştiren Vinç Operatörlerinin bu eğitim 
ile güvenli çalışma kurallarını benimsemesi, kaldırma operasyonlarındaki temel riskleri 
bilmesi, gerçekleştirilecek operasyonlarda ön etüt becerilerinin arttırılarak iş veriminin 

arttırılması ve işletmede güvenli bir çalışma ortamının sağlanması amaçlanmaktadır.

2 
Saat

İşletmelerde 
kaldırma iletme 

operasyonları 
konusunda faaliyet 

gösteren vinç operatörleri

Çift kirişli köprülü vinçler
Tek kirişli köprülü vinçler

Monoray vinçler
Portal vinçler

Pergel vinçler vb.

- Temel iş sağlığı ve güvenliği kuralları
- Elleçleme, günlük bakım ve sapanlama sürecinde İSG kuralları

- Elleçleme sırasında uyarı işaretlemesi ve çevre güvenliği
- Elleçleme işleminde temel riskler

- Acil durumlarda uygulanması gereken kurallar
- Kanca altı ekipmanlar

- Sapancılık
- Kaldırma operasyonlarında işaretçi hareketleri

- Yükün kaldırma operasyonu için hazırlanması, uygun ataçman seçimi
- Kaldırma donanımında bulunması gereken temel güvenlik ekipmanları ve çalışma 

öncesi kontrolü (Halatları, sınırlayıcı vb.)
- Kimyasal ve parlayıcı, patlayıcı maddelerin elleçlenmesi

- Depolama kuralları
- Bakım, kontrol süreci ve alınması gereken kayıtlar

- Güvenli rota seçimi
- Ön kaldırma, yükün iletimi sırasında uyulması gereken güvenlik kuralları

- Yükün indirilmesi ve boşaltma

VİNÇ OPERATÖR EĞİTİMİ



Belgelendirme

Nasıl Belge Alırım?

                                   Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme 
Kuruluşu’dur. Teknik Muayene ve Kaynes Belgelendirme arasında yapılan iş birliği sonucunda 
işletmenizde yer alan vinç operatörleri mevzuata uygun olarak Kaynes Belgelendirme 
tarafından sınava tabi tutulmakta ve başarılı olan kişiler yetkilendirilmektedir. 

                       Detaylı bilgilendirme için bizimle irtibat kurabilirsiniz.
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Köprülü Vinç Operatörü kimdir?
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli tedbirler ile çevresel önlemleri alarak kendi 
başına ve/veya bir işaretçi ile uzaktan veya kabinden kontrol ederek her türlü yükü 
kaldırma, taşıma, boşaltma veya istif etme işlemlerini emniyetli bir şekilde yapma 
bilgi ve becerisine sahip, mesleki faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir. 
Köprülü vinç operatörü belgesi çift kirişli köprülü vinçleri, tek kirişli köprülü vinçleri, monoray 
vinçleri, portal vinçleri, pergel vinçleri vb. vinç tiplerini kapsamaktadır.

Köprülü Vİnç OPERATÖRÜ
Sevİye 3

Zorunlu mu?
11 Kasım 2018 tarih ve 30592 Sayılı Resmi Gazete’de Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî 
Yeterlilik Belgesi  Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ ile 

Köprülü Vinç Operötörü belgesi 10.11.2019 
tarihinden itibaren işletmelerde bu konuda faaliyet gösteren kişilere 

zorunlu tutulmuştur. 




