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           1. ELEKTRİK KAZALARININ OLUŞ NEDENLERİ  

 

İnsan hayatını kolaylaştıran enerji türlerinden birisi de elektrik enerjisidir. Bu enerji türü kullanılırken 

karşılaşılan problemlerin başında elektrikle ilgili kazalar gelmektedir. Elektrik kazaları genellikle elektrikli 

aletleri kullanan bireylerin dikkatsizliği, bilgisizliği ve acemiliği sonucunda meydana gelir. Elektrik 

çarpması sonucunda insanlar, yaralanabilir, sakat kalabilir hatta hayatlarını kaybedebilirler. Bu gibi 

olumsuz sonuçlarla karşılaşmamak için elektrik kazalarına karşı korunma tedbirlerini öğrenmekte fayda 

vardır. 

 

        ELEKTRİK KAZALARINDA ETKEN FAKTÖRLER: 

 

• Tehlikeli akımın cinsi (doğru akım-alternatif akım) 

• Etkileyen gerilimin büyüklüğü, 

• Akım büyüklüğü ve şiddeti  

• Akım alternatif ise frekansı,  

• Akımın etki yaptığı süre,  

• Devre topraktan tamamlanmış ise; toprağın kuru ve ıslak durumu,  

• Elektrik devresinde izole edilmemiş noktaların bulunması,  

• Akım kaynağı ile kazalı arasında akımı engelleyici maddelerin bulunması,  

• Akımı taşıyan bağlantılar,  

• Akım şiddetinin yönü ve izlediği yol 

 

İzolasyon Hatalarından Oluşan Kazalar 23% 

    

Makinelerdeki Elektrik Kaçakları Nedeniyle 

Oluşan Kazalar 26% 

    

Enerji İletişim Hatlarıyla Temas Yüzünden  

Oluşan Kazalar 20% 

    

Elektrik Direkleri Üzerinde veya Yakınında  

oluşan kazalar 12% 

    

Gerilim Yakınındaki İşlerde Oluşan Kazalar 5,5% 

    

Patlama Sonucu Oluşan Kazalar 5,9% 

    

Elektrik Kısa Devreleri Sonucu Çıkan Yangınlar 7,6% 

 

                                               Tablo-I: Elektrik Kaynaklı Kazaların Dağılımı 
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      2. ENERJİ ALTINDA ÇALIŞIRKEN ALINACAK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ  

 

2.1 Elektrik Kazalarından Korunmak İçin Aşağıda Belirtilen Hususlara Uyulması Zorunludur  

 

• Mecbur kalmadıkça enerji altında çalışılmamalı, elektrik devresinde çalışmaya başlamadan önce enerji 

kesilmeli, çalışırken enerji verilmemesi için tüm tedbirler alınmalı.  

• Enerji altında çalışma mecburiyeti varsa  

• Kauçuk veya lastik ayakkabı giyilmeli, ayakkabıların altı ıslak olmamalı  

• Makina ve aletlerin fişleri mutlaka tek elle (sağ elle) takılmalı.  

• Makinayı çalıştırmadan önce, kontrol kalemi ile kaçak olup olmadığı kontrol edilmeli, kaçak olan alet ve 

makinalar tamir edilmeden asla kullanılmamalı.  

• Islak elle elektrikli makina ve düğmelere dokunulmamalı. 

• Çıplak elektrik tellerine dokunulmamalı.  

• Elektriğe çarpılmış birine çıplak elle dokunulmamalı.  

• Mekanik sigorta buşonları tamir edilmemeli, mutlaka yenisi ile değiştirilmeli.  

• Motorlu ve ısıtmalı cihazlarda mutlaka topraklı fiş kullanılmalı,  

• Çalışırken çok dikkatli davranılmalıdır.  

• Elektrik kazalarında vakit kaybetmeden yetkili kişilere haber verilmeli.  

• Elektrik devresi çalışırken duman, yanık kokusu gibi anormal bir değişiklik hissedildiği an derhal elektrik 

enerjisi kesilmelidir. Güvenli bir iş ortamının sağlanması açısından yukarıda açıklanan hususlara dikkat 

edilmelidir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği Tüzüğü’nde elektrik kazalarına karşı alınması gereken hususlar 

ayrıntılı olarak açıklanmıştır.  

 

                    Statik elektrik yükünün önlenmesi için :  Yapılan işin niteliğine göre 

 

                       • Nemlendirme,  

                       • Birbirine bağlama ve topraklama,  

                       • İyonizasyon yöntemlerinden biri veya birkaçı uygulanmalıdır. 

 

 

            Nemlendirme : Çevre havası statik elektrik akımının geçmesine izin verecek ölçüde nemli                             

hale getirilerek statik yüklenmenin önüne geçilebilir. Nemlendirme birçok madde için zararlı olduğundan ve 

aşırı nem insanları rahatsız edeceğinden bu yöntemin kullanım alanı sınırlıdır. 

 

            Birbirine bağlama ve topraklama: Statik elektriklenme özelliği olan cisimleri iletken aracılığı ile 

birbirine bağlayarak topraklamaktır. Böylece cisimlerdeki statik elektrik yükü dengelenmiş, toprak bağlantısı 

ile de ortadan kalkmış olacaktır. Parlayıcı ve patlayıcı sıvıların ve gazların konulduğu bütün depolar ve boru 

donanımları bu yöntemle statik elektriğe karşı topraklanmalıdır. Depoların doldurulması veya boşaltılması 

sırasında araçların topraklama bağlantısının yapılması zorunludur. 

 

           İyonizasyon yöntemleri: Hava normal şartlar altında yalıtkandır. Ancak havayı yeterli oranda 

iyonlaştırarak statik elektriğin cisimlerde birikmesi önlenebilir. Havayı iyonlaştırmak için statik tarak, 

radyoaktivite veya açık alev gibi yöntemler kullanılmaktadır. 
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      3. PANOYA ENERJİ VERİLMEDEN YAPILMASI GEREKENLER 

 

• Enerji verilmeden önce panonun ön sacları veya plexiler sökülerek baralar ve pano içerisinde yer alan 

ekipmanlar göz ile kontrol edilmelidir. 

• Elektriksel bağlantılar arasında meydana gelebilecek gevşemelerden dolayı, elektrik arkları oluşmaması 

için bağlantılar kontrol edilmelidir. 

• Bakır baralar, baraların mesnet izolatörlerine tutturuluşları, gevşeklikleri kontrol edilir. Gevşeklik varsa 

sıkıştırılır.  

• Bara üzerindeki ekler kontrol edilir. Ek temaslarına bakılır. Bara mesnet izolatörü  parçalarının cıvataları 

sıkıştırılır. Çatlayan veya kırılan izolatörler değiştirilir.  

• Akım trafolarının iletken bağlantıları ve tespit cıvataları sıkıştırılır.  

• Akım trafolarının dış kılıfları gözle kontrol edilir. Çatlama veya erime gibi bozulmalar varsa değiştirilir. 

• Şalter bağlantıları gevşeyebilir. Şalter tespit cıvataları sıkıştırılır. İletken bağlantı vidaları sıkıştırılır.  

• Sigortalı yük ayırıcılarının tespit cıvataları sıkıştırılır. İletken bağlantı vidaları sıkıştırılır. Kullanım 

sırasında bağlantı ayakları gevşeyebilir, iletken bağlantıları kontrol edilerek sıkıştırılır.  

• Sigortaların nakliye sırasında bağlantı ayakları gevşeyebilir, iletken bağlantıları kontrol edilerek sıkıştırılır.  

• Enerji verilmeden önce ana besleme kablosunun giriş şalterine uygunluğu kontrol edilmelidir. 

• Enerji verilmeden önce ana besleme kablosunun kesiti, tek hata uygunluğu ve bağlantı şekli kontrol 

edilmelidir. 

• Ana giriş topraklama ve nötr bağlantıları yapılmış mı kontrol edilmelidir. 

• Panonun metal bölümlerinin ve panoda kullanılan cihazların gerilim altında kalabilecek bütün çıplak metal 

bölümlerinin canlıların temas edebileceği iletken kısımlarına koruma topraklaması yapılmalıdır. 

• Panolarda can ve mal güvenliği için, tüm kablo damarları açıkta kalmayacak şekilde bağlantısının 

yapıldığından emin olunmalıdır. 

• Pano - saha arası kabloların her iki uçta gittiği noktalar, tek hata uygunluğu, kesitleri ve bağlantı şekli 

kontrol edilmelidir. 

• Çalışma esnasında kablolarda ısınma ve titreşime sebep olmaması için kablolar, kablo bağlama konsoluna 

bağlanmalıdır. 

• Pano - saha arası kabloları tek hata uygun şekilde etiketlenip etiketlenmediği kontrol edilmelidir. 

• Enerji verilmeden önce tüm şalter ve sigortalar off pozisyona alınmalıdır. 

• Enerji verilmeden önce örtü saçları ve plexiler takılmalıdır. 

• Enerji verilmeden önce izolasyon megeri ile kısa devrenin olup olmadığı kontrol edilir. 

• İzolasyon megeri yoksa en azından ölçü aleti ile kontrol yapılmalıdır.  
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1. Bakımdan Önce Alınacak Emniyet ve Personel Güvenlik Tedbirleri 

 

• İş güvenliği uyarı ve ikaz levhaları olmalıdır.  

• İşletme gerilimine uygun izole eldiven, izole tabure, izole halı temin edilip modüler pano bölmesine uygun 

şekilde konulmalıdır.  

• İzole halı asgari modüler pano ve panolara müdahale edilebilen mesafede zemine döşenmelidir. 

• Bakım sırasında, uyulması gereken kurallar, alınması gereken iş güvenliği önlemleri gibi talimatlar ilgili 

bölümlere asılmalıdır. 

• ADP odası içerisine hayvanların girmesini önlemek için tedbir alınmalıdır. ADP odalarının 

• anahtarları yalnızca yetkili kişilerde olmalıdır.  

• Tüm sorumluluk işletmenin, işletme sorumlusu mühendisinindir, yapılan her türlü müdahalede işin başında 

olması gerekir. 

 

 

 

 

 



        

ENOKS ENERJİ OTOMASYON KONTROL SİSTEMLERİ 
1151 SOK. SS GÜL-86 TOPLU İŞYERİ YAPI KOOP. NO:84 Ostim/ANKARA 

Tel : (0-312) 386 17 67 Faks: (0-312) 386 17 68 
Web: www.enoks.com.tr 

                                                                                                                                                                                                                        6 
 

2. Enerjinin Kesilme İşlemi  

 

Tesislerde enerji kesilmesi aşağıdaki işlem sırasına göre yapılacaktır:  

 

• Enerjisi kesilecek bilgisi önceden ilgililere haber verilir.  

• İş emri formuna göre, pano üzerinde çalışmaya başlamadan önce panonun enerjisi orta gerilimden kesilir. 

ADP panosunda bulunan şebeke çıkış, jeneratör çıkış şalteri ve yük kesici şalterler açılır.  

• Enerjinin kesildiği sigorta çıkışlarından kontrol edilir. Ana şalterler açıldıktan sonra enerjinin kesildiği 

baralardan kontrol edilir.  

• Panoda gerilim olup olmadığı kontrol edildikten sonra yapılacak işlemler ekip şefinin kontrolünde iş yeri 

özel talimatına göre yürütülür.  

• Tesisin güvenlik altına alınması amacı ile şalterlerin kumanda tertibatı kilitlenir ve üzerine “ÇALIŞMA 

VAR” uyarı levhaları asılır.  

• Gerilim olmadığı tespit edildikten sonra çalışma yerinde ve çalışma yerini besleyebilecek bütün kollar 

üzerinde topraklama ve kısa devre işlemleri yapılır. 

• Çalışma yeri levha, bayrak, kordon ve benzeri işaretlerle belirtilir.    

          Yangın çıkan yerde enerjinin kesilmesi mümkün değil ise : 

A- Söndürme işlemini gerçekleştiren kişiler yalıtkan eldivenler kullanmalı ve çok dikkatli 

davranmalıdırlar. 

B- Bu  tür yangınlarda sadece elektrik yangınlarında kullanılan yangın söndürme araçları 

kullanılmalıdır. 

C- Söndürme cihazı ile yangın çıkmış olan tesisin gerilim altındaki kısımları arasında bulunması 

gereken uzaklıklar en az: 

                              15 KV’A  kadar gerilimli tesislerde  1 metre 

                             15-35 KV’A  kadar gerilimli tesislerde  2 metre  

                            35 KV’TAN  yukarı gerilimli tesislerde  3 metre  mesafe olmalıdır. 
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