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1. Elektrikçi sertifikası veya diploması olmayan personel elektrik işlerinde çalıştırılamaz. 

2. Elektrikle çalışan tüm personel plastik eldiven ve yalıtkan (tabanı kauçuk veya plastik) iş 

ayakkabısı kullanacaktır. 

3. Elektrikli ekipmanların tamir bakım ve onarımı yetkili kişiler tarafından yapılacaktır. 

4. Elektrikli el aletlerinin kabloları NYMHY standartlarında esnek ve müşterek izoleli 

olacaktır. Kablolar ve bağlantı yerleri sık olarak kontrol edilecek, izolasyon bozulmalarında 

kablolar imha edilecektir. 

5. Çalışılan ortamdaki elektrik gücünü ve akımını ölçmeden, kontrol etmeden çalışmaya 

başlanılmayacaktır. 

6. Elektrikli el aletleri tercihen çift izolasyonlu tipte olacaktır. 

7. Çift izolasyonlu olmayan aletlerin topraklamaları, topraklı fiş ve prizlerle yapılacaktır. 

8. Seyyar lambalar sadece sürekli aydınlatmanın yeterli olmadığı yerlerde kullanılacaktır. 

Kabloları NYMHY standartlarında, esnek ve müşterek izoleli, duy kısmı ise yalıtkan bir 

malzeme içinde olacak, ampulü kırılmalara karşı bir tel kafes ile korunacak ve bu kafeste 

asma çengeli de bulunacaktır. 

9. Kazan içlerinde, ıslak ve rutubetli yerlerde seyyar lambalar küçük gerilimi ile (en çok 42 

volt) kullanılacaktır. Gerilim düşürücü transformatör tehlikeli olan çalışma ortamının 

dışında bulunacaktır. 

10. Elektrik enerjisi ile çalışan bütün makine ve tezgahların madeni aksamları kaçak akımlara 

karşı uygun koruma topraklanması ile topraklanacaktır. 

11. Kontrol, bakım ve onarım yapılacak makine ve elektrik devrelerinin akımı kesilecek ve 

akımı kesen şalter veya anahtarlarda kilitleme tertibatı bulunacak, bunlar açık (akım kesik) 

vaziyette kilitlenecek ve ayrıca uygun ikaz levhaları asılacaktır. Onarım bitirilmeden 

devreye akım verilmeyecektir. Bakım onarım bitiminde devreye akım verilmeyecektir.  

Bakım onarım bitiminde sorumlu görevlinin izniyle verilecektir. 

12. Seyyar ve sabit elektrik iletkenleri ve kabloları mekanik ve kimyasal etkilere karşı 

korunacaktır. Geçitlerde bunlar mümkün olduğunca yukarıdan geçirilecek ya da zeminde 

ezilmemeleri için üzerinde uygun koruyucular konulacaktır. Islak hacimlerde kesinlikle 

yerden geçirilmeyecektir. 

13. Elektrik tablo ve panoları önlerinde zemine ahşap veya lastik gibi yalıtkan malzemeden 

yapılmış yalıtkan paspaslar konulacaktır. 

14. Elektrik tesisatının, cihazlarının veya çıplak iletkenlerin daima gerilim altında bulunduğu 

kabul edilecek ve teknik bir zorunluluk olmadıkça gerilim altında elektrik onarımı 

yapılmayacaktır.  

15. El aletlerinin muhafazaları üzerinde takılı olacaktır. 

16. Her türlü el aletlerinin açma kapama düğmeleri her zaman çalışır durumda olacaktır. 

17. Tehlikeli madde bulunan kapalı hacimlerde, kıvılcım izoleli (Ex-proof), 6,12,24 V el aletleri 

kullanılacaktır. 

18. Topraklama kabloları sarı- yeşil olacaktır. 

19. Elektrikli el aletleri kablolarında asılarak yukarı çekilmeyecektir. 

20. Metal gövdeli tungsten-halojen ampullü projektörler seyyar olarak kullanılmayacaktır. Bu 

lambalar her zaman için yüksek yerlere sabitlenerek kullanılacaktır. Seyyar olarak 

kullanılması zorunlu olduğu durumlarda projektör, yalıtkan sehpa üzerine monte edilecek 

ve üzerinde kaçak akım rölesi bulundurulacaktır.
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21. Elektrik kablolarının bağlantı uçları gevşemiş veya hasar görmüş ise onarılacak veya 

değiştirilecektir. 

22. Bütün bağlantılarda, fiş-soket veya bağlantı kutuları kullanılacaktır. İzole bant 

kullanılmayacaktır. 

23. Elektrikli el aletleri, yağmurda, ıslak, aşırı nemli ortamlarda kullanılmayacaktır. 

24. Elektrikli el aletleri ile çalışırken el, ayak ve elbiseler ıslak olmayacaktır. 

25. Elektrikli el aletleri ıslak bez ile soğutulmayacak, fişi elektrikten çekip soğutmaya 

bırakılacaktır. 

26. Şantiye elektriği izin ve onaysız kullanılmayacaktır. 

27. Elektrik tablosu, motor, kaynak trafosu vb. cihazların elektriksel bağlantı yerleri daima 

kapalı tutulacak ve her gün kontrol edilecektir. 

28. Tüm kablolar dış etkenlerden korunacak şekilde (toprağa gömerek veya koruyucular içinde) 

döşenecek, izolesi soyulmuş veya uygun olmayan ek malzemesi ile eklenmiş kablo 

kullanılmayacaktır. 

29. Elektrik direklerinde veya yüksek yerlerde çalışırken emniyet kemeri ve baret 

kullanılacaktır. 

30. Panolarda atan sigortalar yenisi ile değiştirilecektir. 

31. Panolar sudan korunacak, arıza giderecek kısmın elektriğinin mutlaka kesilmiş olmasına 

dikkat edilecektir. 

 

Yukarıdaki maddeleri tamamen okuyup anladım, işim ile ilgili hususlarda bu kurallara 

uygun çalışacağım, yetersiz olduğum ve yetkim dışında olan işler için derhal yetkilisine 

veya işverene müracaat edeceğim. Yetkililerin verdiği İş Sağlığı ve Güvenliği ’ne ait sözlü 

ve özel talimatları da harfiyen ve aksatmadan yerine getireceğim. Aksi takdirde 

doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile tazminatlar bana ait olacaktır. 

 

İş bu talimat ve taahhüt tutanağını tamamen okuyup anlayarak bir suretini aldım, diğer 

suretini de özlük dosyama konulmak üzere işyerine verdim. İş bu talimatta belirtilen 

kaidelere ve talimatlara harfiyen riayet edeceğimi bildirerek kendi rızamla isteyerek ve 

bilerek imza ediyorum. 
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