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Bir kaldırma işinin yöneticisi olan kişinin, operatörü doğru 
yönlendirebilmesi için çok iyi iletişim kurması gerekmektedir. 
Dünyada bir çok lifting işaretleri sistemi bulunmaktadır. 
Lifting’de haberleşme sistemlerinin hangisinin en doğru 
olduğunu tartışmak yerine bir tane sistem seçilip sapancı ve 
vinç operatörlerine tek bir sistemi öğretmek, uygulatmak 
gerekmektedir.
İşaretçi ile operatör arasında temelde iki haberleşme sistemi 
vardır. Ancak bazı yeni model vinçlerde limit aşımları için sesli 
ve ışıklı uyarı sinyallerde bulunmaktadır.
1. Telsiz
2. El İşaretleri
3. Otomatik limit aşımı sinyali



SESLİ İLETİŞİM
Vinç operatörünün kaldırılan malzemeyi görmediği 
durumlarda iletişim büyük önem kazanır. 
Sesli iletişim kurulacaksa aşağıdaki iki önemli kural 
uygulanmalıdır.
1. Komutlar sürekli ve tekrarlanarak verilmelidir. Örneğin 
“mayna, mayna, mayna….” gibi (Mayna indir anlamına 
gelmektedir. Mobil vinçlerde bu komut ile halat salınarak 
yük indirilir.)
2. Eğer telsizde komut kesilirse operatör bir kaza olma 
ihtimaline karşı derhal yapıyor olduğu hareketi durdurur. 
Ve bekleme konumuna geçer.
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Vira (Yükü kaldır): Sol kol yanda sert. Sağ 
el, işaret parmağı yukarıyı gösterecek 
biçimde baş seviyesine kadar kaldırılır, Ve 
havada daire çizilir.

Mayna (Yükü İndir):. Sol kol yanda sert 
Sag Kol, aşağıya doğru uzatılır.
İşaret parmağı aşağıya doğru olacak 
şekilde, el ile daireler çizilir.



Az Vira (Yükü az kaldır): Sol el avuç 
içi aşağıya dönük olarak göğüs 
seviyesine kadar kaldırılır. Sağ el işaret 
parmağı ile,sol elin avuç içi gösterilir.

Az Mayna (Yükü az indir): Sol el,avuç
içi yukarıda dönük olarak karın 
seviyesine kadar kaldırılır. Sağ el işaret 
parmağı ile, sol elin avuç içi gösterilir.



Bom Vira (Bom kaldır): Sol kol yanda serbest. Yumruk 
yapılmış olan sağ el, baş parmağı yukarı dönük olarak 
yana doğru açılır. Bom Mayna (Bom indir) Sol 
kol yanda serbest. Yumruk yapılmış olan sağ el, baş 
parmağı aşağı dönük olarak yana doğru açılır.



Bom Az Vira(Az bom kaldır) Sol el, avuç 
içi, aşağıya dönük olarak göğüs seviyesine 
kadar kaldırılır. Yumruk haldeki sağ elin baş 
parmağı ile, sol elin avuç içi gösterilir.

Bom Az Mayna (Az bom kaldır) Sol el, 
avuç içi yukarı dönük olarak yukarı göğüs 
seviyesine kadar kaldırılır. Yumruk haldeki 
sağ elin baş parmağı ile, sol elin avuç 
gösterilir.



Gösterilen Yöne Git Kaldırılmış (Askıya alınmış) olan 
yükün gitmesi veya dönmesi (çarka) istenen yöne doğru 
kollardan uygun olanı uzatılır.
Her şeyi olduğu gibi tut. Kaldırılmış olan yükün veya 
bir hareketin belirli bir süre durması istendiğinde, her iki 
el önde birleştirilir.



DUR

Kol uzatılmış durumda, avuç içi 
aşağıya dönük, kol öne ve arkaya 
yatay çizgilerle hareket ettirilir.



Görsel İletişim
Görsel iletişim sağlanıyorsa hareketlerin 
operatör tarafından net olarak görüldüğünden 
emin olunmalı hareketler keskin ve net şekilde 
yapılmalıdır. 
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HALATI YUKARI KALDIR

Kol, yukarıya doğru 
kaldırılır,
İşaret parmağı yukarıya 
doğru olacak şekilde, el ile 
daireler çizilir.
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AŞAĞI İNDİR

Kol, aşağıya doğru 
uzatılır.
İşaret parmağı aşağıya 
doğru olacak şekilde, el 
ile daireler çizilir.
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BOM İÇERİ ÇEK VEYA 
ARABAYI KENDİNE ÇEK

Her iki yumruk vücudun 
önünde ve her iki 
başparmak bir birini 
işaret edecek şekilde 
tutulur.
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BOMU UZAT VEYA ARABAYI 
İLERİ SÜR

Her iki yumruk vücudun 
önünde ve her iki 
başparmak dışarıyı işaret 
edecek şekilde tutulur.
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BOMU KALDIR

Kol uzatılır; parmaklar 
kapalı, baş parmak yukarıyı 
işaret edecek şekilde 
tutulur.
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BOMU İNDİR

Kol uzatılır; parmaklar 
kapalı, baş parmak aşağıyı 
işaret edecek şekilde 
tutulur.
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DUR

Kol uzatılmış durumda, 
avuç içi aşağıya dönük, 
kol öne ve arkaya yatay 
çizgilerle hareket ettirilir.



İLETİŞİM



Sorularınız..?


