1. AMAÇ ve KAPSAM
Bu talimatın amacı, ANA FIRMA proje sahalarında kullanılan tüm elektrikli ekipmanların
emniyetli çalışabilmeleri için gerekli periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlamaktır. Bu talimat
ANA FIRMA proje sahalarında kullanılan tüm elektrikli aletlerin kontrolünü kapsar.

2. SORUMLULUK
Bu talimatın hazırlanmasından SEÇ Yöneticisi, onaylanmasından Genel Müdür sorumludur. SEÇ
Bölümü; talimatta belirtilen maddelere yönelik uygunsuzluk tespiti için saha denetlemeleri yapmak,
uygunsuzluğun tespiti halinde Elektrik Bölümüne gerekli bilgilendirmeyi yapmak, uygunsuzluğun
ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaları organize edip takip etmek ve giderilen uygunsuzluğu
uygunsuzluk takip tablosunda göstermek ile sorumludur. Elektrik Bölümü; talimat maddelerinin
uygulanmasını sağlamak, tespit edilmiş olan uygunsuzlukların giderilmesine yönelik faaliyetleri
başlatmak ve / veya tedarikçiler ile gerekli organizasyonu yapmak ile sorumludur. Diğer ANA FIRMA
çalışanları; bu talimatta belirtilen maddelere aykırı durumların tespiti halinde SEÇ Bölümü ya da
bölgeden sorumlu Elektrik Bölümü elemanına bilgi vermekten sorumludur.
3. TANIMLAR
4. UYGULAMA
 Satın alınan veya tedarikçi tarafından şantiyeye getirilen tüm elektrikli iş ekipmanları Elektrik
Bölümüne kaydı yaptırılır.
 ANA FIRMA yetkili elemanı elektrikli iş ekipmanlarının ve elektrikli el aletlerinin ilk
muayenesini yapar.
 Elektrikli el aletlerinin giriş kontrolünden sonra Elektrikli Aletler Giriş Kontrol Formu
doldurulur.
 Her elektrikli iş ekipmanı (taşınamayanlar) 3 ayda 1 kullanıcısı tarafından Elektrik atölyesine
götürülür, Proje Elektrik Bölümü tarafından kontrol edilir ve aylara göre renk kodlaması (bant
veya etiket yapıştırma işlemi) yapılır.
 Elektrikli el aletleri (taşınabilir olanlar) aylık kontrol edilir, aylara göre renk kodlaması Proje
Elektrik Bölümü tarafından (bant veya etiket yapıştırma işlemi) yapılır.
 Kullanım esnasında veya periyodik kontrollerde hata tespit edilen elektrikli iş ekipmanına,
elektrikli el aletine kırmızı bant (ya da etiket) yapıştırılır, hemen tamir edilmeyecekse ambara
kaldırılır. Tamirden sonra tekrar kontrolü yapılır ve kullanıcıya teslim edilir. Kullanım
esnasında kullanıcısı tarafından hatalı olduğu tespit edilen alet ya da ekipmanı belirtilen
periyot dışında dahi olsa elektrik atölyesine getirilerek kontrol ettirilir.
 Periyodik kontrollerin yapılıp yapılmadığını Elektrik Bölümü ve SEÇ Bölümü kontrol eder.
 Uygulanacak renk bantları, aylara göre aşağıdaki gibidir;
Ocak-Mayıs-Eylül:
Yeşil
Şubat-Haziran-Ekim:
Sarı
Mart-Temmuz-Kasım: Gri
Nisan-Ağustos-Aralık:
Mavi
KIRMIZI Bant ya da Etiket: "Yasaklanmıştır!" anlamındadır.
 Ekipman üzerinde herhangi bir renk olmadığı tespit edildiğinde, yetkililerine gerekli
kontrollerini yapmaları için uyarı yapılır. Ayrıca SEÇ Bölümüne konunun takibi için yazılı olarak
haber verilir.

 Elektrik panoları her ayın ilk haftası Elektrik Bölümü ve SEÇ Bölümü tarafından kontrol edilir,
tespit edilen uygunsuzluklar Elektrik Panoları Kontrol Formu’na işlenip eksikler Elektrik
Bölümü tarafından giderilir.

5. İLGİLİ BELGELER
Elektrik Panoları Kontrol Formu
Elektrikli Aletler Giriş Kontrol Formu

