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ELEKTRİK TESİSATI OPERASYON TALİMATI 

 

 

 

1- AMAÇ    

    Bu talimat vincin imalat ve montajı aşamalarında elektrik donanımının eksiksiz ve güvenli 

    olarak yapılmasını amaçlar. 

2- KAPSAM                                                                              

    BVS’ de imal edilen tüm vinçlerin elektrik tesisatı, elektrik onarım hizmetleri ile ilgili 

    operasyonları kapsar. 

3-TANIMLAR 

4- SORUMLULUK 

    Elektrik kısmında görev yapan elektrikçiler ve kısım yöneticisi bu talimatı uygulamakla  

    yükümlüdür.  

 

5-  UYGULAMA 

5.1- Elektrik Kısım Sorumlusu: 

       5.1.1- Fabrika müdürlüğünden aldığın bilgiler doğrultusunda ve Sipariş Formuna  

      (KG-F-016) göre Elektrik Şemasını hazırla ve hazırladığın şemanın bir nüshasını  

                 Sipariş İmalat Dosyasına konulmak üzere FM’e ver.  
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       5.1.2- İlgili vince uygun malzeme listesini oluşturarak gerekli siparişleri satın alım  

                 prosedürüne uygun olarak, Satın alım İsteği Formu (KG-F-020) doldurarak ver. 

       5.1.3- Gelen malzemelerin giriş kontrolünü, çek listesine uygun olarak da montajın 

                 kontrolünü yap.  

       5.1.4- İmalat aşamasında yapılacak tesisatlar için kısım elemanlarına görev dağılımı 

yap, 

                 testlere nezaret et. 

       5.1.5- Elektrik operasyonlarının her aşamada güvenlik içinde yapılmasını sağla. 

 

       5.1.6- Sevkiyat öncesi elektrik malzeme ve takımlarının sevk listesini yap, eksiksiz 

olarak 

yüklenmesini sağla. 

    5.2- Elektrik Kısım Elemanları: 

           5.2.1- Birim yöneticinden aldığın elektrik şeması ve bilgiler doğrultusunda öncelikle  

                     mekanik hazırlıklarını (taşıma sportlarının, konsolların ve panoların işçiliği) yap. 

           5.2.2- Şemaya ve parça listesine (Parça Kataloğu) uygun olarak pano elemanlarını 

monte et. 

           5.2.3- Şemaya uygun olarak vinç araba grubu üzerindeki elektrik aksamlarını kontrol 

et. 

           5.2.4- Güvenlik önlemlerini alarak motor test çalışmalarını yap. 

           5.2.5- Takım ve malzemelerin tertip ve düzenli muhafazasına özen göster. 

           5.2.6- Montaj mahalline yapılacak sevkiyatlarda, birim yöneticisinin verdiği sevk 

listesinin  eksiksiz olarak yüklenmesini gerçekleştir. 

6- GÜVENLİK   

          6.1- Canlı enerji hatlarında işlem yapma. 

          6.2- Operasyonlar sırasında yalıtımlı takım ve eldiven kullan. 

             6.3- Yüksek yerlerde çalışman gerektiğinde emniyet kemeri kullan. 

          6.4- Ekipteki elemanlarla sürekli iletişim içinde ol, sisteme elektrik vereceğinde tüm 

ekip  elemanlarını haberdar et. 
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          6.5- Her iş bitiminde topraklama ve izolasyon gereklerinin yerine getirildiğinden emin 

olmak için  kontrolleri  yap.  

           

      6.6-Topraklaması var mı kontrol ediniz. 

          6.7-Yalıtkan  Baret  ve ayakkabı ,iş elbisesi  kullanınız., 

          6.8 -Alkollü ve tepkileri azaltan ilaç almışsanız makineyi kullanmayınız. 

      6.9 -Kumanda paneli düğmeleri, kabloları, kontak uçları, yanık ve hasarlı ise 

kullanmayınız.  

      6.10 -Cıvata  ve somunlar titreşime maruz kalıp gevşer, kontrol ediniz ve gereğini 

yapınız. 

      6.11-Elektrik kaçağı varsa , voltaj  düşükse makineyi çalıştırmayınız. 

           6.12 Elektrik iş kazalarını önlenmesi için ehliyetli elektrikçi  çalıştırınız ve periyodik 

eğitimlerde aksamadan devam edilmelidir. Elektrik ile ilgili Fen Adamlarının Yetki ve 

Sorumlulukluları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulmalıdır. 

          6.13.Elektrik tesisatlarının  yıllık periyodik kontrolları yapılmalıdır. 

          6.14.Elektrik kaynak makinesınde şebeke bağlantısındaki şalter  bütün kutupları 

kesecektir. 

          6.15. Platformu olmayan bir direğe çıkılmasını icap ettiren bir işlem bahis konusu 

olmadıkça yalıtkan bir eşya üzerinde durulmalı. 

          6.16. İyi durumda bulunan yalıtkan eldivenler ve sapı yalıtkan aletler kullanılmalı 

          6.17. Nötr teli dahil işyerine yakın olan gerilim altındaki diğer iletkenlerden çalışanın 

kendisini önceden izole etmesi sağlanmalıdır.  

          6.18.Elektrik bakım ve işletmelerinde önemli arızalarda ve yüksek gerilimlerde yazılı 

emir verilmesi 

          6.19. İşe başlamadan Görev Emri ve Çalışma Müsaadesi Formu düzenlenmeli, çalışma 

yapılmalı tesisin özelikleri bildirilmelidir. Yüksek gerilim tesislerinde enerji kesme ve 

yeniden enerji verme işlemleri bir tutanakla kayıt altına alınmalı, bu tutanak işyerinde  

bulundurulmalıdır. 
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          6.20. Üzerinde çalışma yapılmalı teçhizatı gerilimsiz bırakmak için kesiciler ve 

ayırıcılar açılmalıdır. Birden fazla kaynaktan beslenen elektrik tesisatında, kablo veya hava 

hatları üzerinde onarıma girişilmeden önce akım her yönden kesilmelidir. 

         6.21. Elektrik şebekelerinin bakım, onarım, yenileme işlerine başlamadan önce, bu 

şebekelerden beslenen tüketicilerde jeneratör bağlı olup olmadığı araştırılmalı, ters besleme 

olup olmadığı tespit edilmelidir. Ayrıca bu jeneratörlerde enversör şalter bulunmalıdır. 

         6.22. Kesici ve ayırıcının her fazının açık olduğu gözle ve araç ile teker teker kontrol 

edilmelidir. 

  6.23. Kesici ve ayırıcılar açık durumda kilitlenmelidir. Kesme cihazları ve kumanda tertibatı 

üzerine ikaz levhası asılmalıdır. Kilitleme tertibatı mevcut değilse, kesici ve ayırıcının 

yanında bir nöbetçi bulunmalıdır. Çalışma yerinde gerilim yokluğu kontrol edilmelidir. 

         6.24. Bir enerji hattında bakım-onarım çalışması yapılacağında, bu hattı kesen başka bir 

enerji hattı bulunup bulunmadığı araştırılıp tespit edilmelidir. Mevcut olduğu taktirde çalışma 

yapılan hattı etkileyip gerilim altında bırakma tehlikesine karşı gerekli tedbirler alındıktan 

sonra çalışmaya başlanmalıdır. 

          6.25. Onarılacak hava hatlarının her iki tarafı devreden çıkarıldıktan sonra çalışma 

yerinde gerilim yokluğu tespit edilmeli, gerilim yokluğu tespit edildikten sonra çalışma 

yerinin yakınında ve çalışma yerini besleyebilen bütün kollar üzerinde topraklama ve kısa 

devre işlemleri yapılmalıdır. Çalışma süresince kısa devre ve topraklama tedbiri 

kaldırılmamalıdır. 

          6.26. Topraklama ve kısa devre işlerinde yalıtkan eldiven, baret, yalıtkan ayakkabı, 

yalıtkan halı veya tabure ile yalıtkan ıstankalar kullanılmalıdır. Çalışma yeri, gerektiğinde 

levha, bayrak, flama ve bariyerler gibi işaretlerle sınırlandırılmalıdır. 

          6.27. Enerji hattı tesis edilirken mümkün olduğunca bir başka enerji hattı ile 

kesişmemesi için gerekli tedbirler alınmalı, zorunluluk doğarsa, kesişme yerindeki direkler 

durdurucu tipinden seçilmelidir. Hat tellerinin birbirine yaklaşması ve emniyet mesafesine 

girmesi önlenmelidir. 
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          6.28. İşyerlerindeki aydınlatma tesisatı Türk Standartlarına ve Elektrik İç Tesisler 

Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere, teknik usul ve koşullara uygun şekilde yapılmalı ve 

işletilmelidir. Aydınlatma araçları işçilerin sağlığına zarar vermemeli, keskin, göz kamaştırıcı 

ve titrek ışık meydana getirmeyecek özellikte olmalıdır. 

         6.29. İşyerlerinde herhangi bir arıza sebebiyle ışıkların sönmesi ihtimaline karşı yeteri 

kadar yedek aydınlatma araçları bulundurulmalı, gece çalışması yapılan yerlerin gerekli 

mahallerinde aydınlatma yetersizliği nedeniyle gerektiğinde otomatik olarak yanabilecek 

yedek aydınlatma tesisatı bulundurulmalıdır. Yangından zarar görebilecek yerlerdeki yedek 

aydınlatma cihazlarının bulunduğu yerlerde acil durumlarda kaçış istikametini gösteren 

fosforesan boyalı işaretler bulundurulmalıdır. 

         6.30. Fişler, aynı tesiste kullanılan farklı gerilimler için kullanılan prizlere 

sokulmayacak yapı ve özellikte olmalıdır. Ara fiş-priz düzenlerinin yalıtkan düzenekleri 

uygun şekilde  

korunmalıdır. Kırık ve çatlak fiş-prizler kullanılmamalıdır. Fiş ve priz sisteminde topraklama 

kontak elemanları akım kontak elemanlarından önce bağlantıyı sağlamalıdır. 

         6.31. Elektrikli makinelerin koruma tipi, yerleştirildikleri yerlerdeki şartlara uygun 

seçilmeli, fazla nem, buhar bulunan yerler ile yağlı yerlerdeki elektrik motorlarının gerilim 

altındaki kısımlarıyla bağlantıları uygun şekilde korunmuş olmalıdır. Elektrik makinelerine 

ilişkin bağlantılar çalışma sırasında meydana gelebilecek titreşimlere dayanıklı biçimde 

seçilmeli ve yapılmalıdır. 

         6.32. Alternatif veya doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalar kapalı bir tablo içine 

monte edilmeli, değeri 32 amper’ in üstünde olan sigortalar en az bir şalter veya anahtarla 

kontrol altına alınmalıdır. Bu şalter ve anahtarla akım kesilmeden tablo kutusu kapağı 

açılmamalı ve bu kapak kapanmadan akım verilmemelidir. Yüksek kesme güçlü şalterle enerji 

verilmesi sırasında şalter patlaması riskine karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. 

          6.33. Sigortalar değiştirilmeden önce gerilim dışı bırakılmalı ve gerilim yokluğu kontrol 

edilmelidir. Sigorta gerilim dışı bırakılamıyorsa, kesicilerle devrenin kesilmesi sağlanmalı, 

tesisatın tekrar servise konulmasında sigortanın yeniden yanması ihtimali göz önüne alınarak 

sigortayı değiştiren kendine zarar gelmeyecek şekilde ellerin, yüzün korunması için gerekli 
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kişisel koruyucular kullandırılmalıdır. Elektrik tesislerinde orijinal olmayan, yamanmış ve tel 

sarılarak köprülenmiş sigortalar kullanılmamalıdır. 

          6.34. Gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı gerilimi 50 Volt’tan yukarı olan 

alternatif veya 120 Volt’ tan yukarı olan doğru akımlı bölümleri devreleri yalıtılmış olmalı ya 

da doğrudan doğruya dokunmaya karşı korunmuş olmalıdır.  

          6.35. Vinçlere akım sağlayan hava iletkenleri uygun şekilde yerleştirilmiş ve korunmuş 

olmalı ve bunların altına veya yakınına malzeme istifi ve yığını yapılmamalıdır. İletkenler 

mekanik ve kimyasal etkilerden korunmuş olarak yerleştirilmelidir. Kontrol, bakım ve 

onarımı yapılmalı makine ve elektrik devrelerinin, tesisatının, motor veya teçhizatın enerji 

kaynağı ile bağlantısı kesilmeli, akımı kesen şalter veya anahtarların açık durumda olmaları 

ve bu şekilde kalmaları sağlanmalı, onarım bitirilmeden devreye akım verilmemelidir. Akım 

kesen şalter veya anahtarlarda kilitleme tertibatı bulunmalı veya şalter ve anahtarların üzerine, 

çalışma yapıldığını  

 

gösteren ikaz levhaları asılmalıdır. Çalışma yerinde gerilim yokluğu tespit edildikten sonra 

bakım onarım çalışmalarına başlanmalıdır. 

         6.36. İşyerinde çalışanların erişebileceği yerlerde bulunan tevzi tabloları, panoları ve 

kontrol tertibatı ile benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içinde olmalıdır. Saç malzemeden 

yapılmış ana kuvvet panolarının ön ve arka çalışma tabanları, elektrik akımını geçirmeyen, 

uygulama gerilimine dayanıklı izole malzeme ile kaplanmış olmalıdır. Bu malzemenin eni el 

ulaşma mesafesi dikkate alınarak seçilmelidir. Tevzi tablolarının üretim ve kullanımında 

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği hükümlerine uyulmalıdır. Tevzi tablo ve pano yanına ve 

altına malzeme istif edilmemelidir. 

        6. 37. Tevzi tablosu veya benzeri tertibat üzerinde bulunan sigortalar, şalterler, ilgili 

standartlara ve Elektrik İç Tesisler Yönetmeliği hükümlerine uygun yapılmış ve korunmuş 

olmalıdır. Tablo veya pano üzerindeki sigorta, şalter ve anahtarların üzerine, kumanda ettiği 

yeri gösteren etiketler bulunmalıdır. Tozlu ve nemli yerlerde kullanılan tablolar tamamen 

sızdırmaz biçimde kapalı dökme demir ya da çelik saçtan yapılmalıdır. Tevzi tabloları, 

panolarının metal gövdesi ile gerilim altında olmayan bütün metal bölümleri topraklanmalıdır.  



 

7/9 
 

          6. 38. Transformatör, kondansatör ve benzerlerinin konulduğu işyerlerinin yeteri kadar 

havalandırılması sağlanmalı ve duvarları ile kapıları yangına dayanıklı olmalıdır. 

Transformatör, kondansatör ve benzerleri, şarj kalıntılarını önleyecek şekilde bağlanmış ve 

kontrol edilmiş olmalı ve bu teçhizatın bulunduğunu bildiren ve bunlara dokunulmadan önce 

alınması gereken tedbirleri açıklayan levhalar uygun yerlere konmalıdır. İşyerine konacak 

hava soğutmalı transformatörleri yanabilir malzemelerden yeteri kadar uzakta bulunmalı veya 

yanabilir maddelerden, ısı geçirmeyen ve yanmayan bir bölme ile ayrılmış ya da uygun 

şekilde kapatılmış olmalıdır. Transformatörler ve kondansatör merkezlerindeki diğer yüksek 

gerilim cihazları, parmaklıklı veya kafes telli kapılar ile kapalı özel hücrelere yerleştirilmiş 

olmalıdır. Yüksek gerilim hücrelerinde yalıtılmış tabure, kauçuk eldivenler, neon lambalı 

ıstankalar, manevra çubuğu, yangın söndürme cihazları, topraklama- kısa devre teçhizatı ve 

manevra talimatı haiz tabela vb. bulundurulmalıdır. 

           6.39. İşyerlerinde sürekli olarak taşınabilir veya çekme iletkenler kullanılmamalıdır. 

Ancak işin gereği olarak geçici olarak kullanılacağında gerekli iş güvenliği tedbirleri 

alınmalıdır. 

Taşınabilir iletkenlerin kullanılması gereken yerlere yeteri sayıda ve uygun şekilde 

topraklanmış elektrik prizleri tesis edilmelidir. Taşınabilir elektrik kablo iletkenlerin çok 

damarlı, dayanıklı kauçuk veya plastik malzeme ile kaplanmış olmalı, gerektiğinde eğilip 

bükülebilmeli bir metalle dayanıklılığı artırılmalı ve bunların kaplamaları bozulmamalı, 

bağlantıları iyi durumda tutulmalıdır. Seyyar uzatma kabloları kullanılmadığı zamanlarda 

prize bağlı tutulmamalı, yerde serili halde bırakılmamalıdır. Bu kablolara ekleme 

yapılmamalıdır. Ezilmiş ve izolasyonu hasar görmüş kablolar kullanılmamalıdır. Kazan içinde 

veya buna benzer dar ve iletken kısımları bulunan yerlerle ıslak yerlerde alternatif akımla 

çalışan lambalar kullanıldığı taktirde, küçük gerilim veya koruyucu ayırma sağlayan aygıtlar 

(güvenlik tranformatörü) çalışma yerinin dışında tutulmalıdır. 

          6.40. Elektrik işlerinde kullanılan penseler, kargaburunlar, tornavidalar ve benzeri el 

aletleri uygun şekilde yalıtılmış ve yağdanlıkların, süpürgelerin, fırçaların ve diğer temizlik 

araçlarının sapları akım geçirmeyen malzemeden yapılmış olmalıdır.  Elektrikli el aletleri iyi 

bir şekilde muhafaza edilmeli ve her an işe hazır şekilde bakımlı bulundurulmalıdır. Elektrikli 

el aletleri kendi özel gayeleri için doğru olarak ve kendi kapasiteleri içinde, aşırı zorlanmalara 

başvurulmadan kullanılmalıdır. Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları yeterli cins ve 
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kalınlıkta akım geçirmeyen maddeyle kaplanmalı veya bu gibi malzemeden yapılmış olmalı 

ve bu aletlerin üzerlerinde devreyi kapalı tutmak için sürekli basılması gereken yaylı devre 

kesicileri bulunmalıdır. Asılı olarak kullanılması gereken taşınabilir elektrikli aletler, yay 

veya bir kablo ya da bir zincir ucuna asılarak uygun ağırlıklarla dengede tutulmalıdır. 

Taşınabilir ağır elektrikli aletlerin bir yerden diğer bir yere taşınması özel sapan veya askılarla 

yapılmalı ve bu sapan askılar çalışma sırasında kullanılmamalıdır. 

         6.41. Taşınabilir elektrikli aletler ile çalışanlar, bol ve etekleri geniş elbiseler 

giymemeliler, işe uygun izole eldiven takmalılardır. Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce 

yetkili kimseler tarafından kontrol edilmeli, topraklaması arızalı, motoru fazla kıvılcımlı, priz, 

fiş, anahtar ve bağlantı kablosu bozuk olanlar kullanılmamalıdır. Elektrikli el aletleri 

kullanılmadığı zamanlar, kablosu prizden çekilip toplanarak uygun yerlerde muhafaza 

edilmelidir. 

      

    6.42. İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü elektrik tesisatların alınacak güvenlik tedbirleri ile 

ilgili 270 ile 354. maddeler yetkili ehliyetli elektrikçiler tarafından okunmalı her sorunda bu 

maddeler gözden geçirilmelidir. 

    6.43-Çalışanların elektrik çarpmalarından korunması için  elektrik devrelerini otomatik 

kesen kaçak akım röleleri  konmalıdır.Ayrıca yükseklik çalışmalarında emniyet kemeri 

kullanılmalıdır. 

 

İş yeri tarafından tutanak halinde hazırlanan Talimatı okudum . Bir suretini aldım, diğer 

suretini de iş yerine verdim. Talimatta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim. 

İş bu talimatı tam sıhhatte olarak, kendi rızamla isteyerek ve bilerek imzaladım. 

 

 

 TEBLİĞ EDEN TEBELLÜĞ EDEN  

 ADI SOYADI    ADI SOYADI   
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 TARİH     TARİH   

 İMZA    İMZA   

 

 


