
 

 

1. Yetkili olmayan kişilerin jeneratör makinesinin başına geçmesi yasaktır. 

2. Jeneratör elektrik kesilmelerinde otomatik olarak devreye girecek şekilde hazır bulundurulmalıdır. 

3. Gözle makinenin her tarafı iyice kontrol edilerek; ucu boşta hortum, kablo, kırık fiş varsa 

elektrikçiye haber verilip müdahale edilmesi sağlanmalıdır. 

4. Elektrik şoku ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır. 

5. Tüm göstergelerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir, test butonlarına basılarak stop 

selenoidinin çalıştığı kontrol edilmelidir. Çalışmayan gösterge ve müşürlerin değiştirilmesi 

sağlanmalıdır. 

6. Jeneratör üzerindeki bağlantı hortumlarında ve borularda sızıntı olup olmadığı kontrol 

edilmelidir. Sızıntı olanların değiştirilmesi sağlanmalıdır. 

7. Jeneretöre gövde topraklaması yapılmalı ve jeneretör altına mazot kapasitesinin %110 fazlası 

olacak şekilde taşma havuzu yapılmalıdır. 

8. Radyatör kanallarının kontrolü yapılmalı, kirlenme durumunda radyatör temizlettirilmelidir. 

9. Akü şarj seviyesi, akü su seviyesi kontrol edilmeli, şarjı düşük ise akü odasında şarj ettirilmelidir. 

10. Nemli ortamlarda çalıştırılacak jeneratörlerde alternatör kısmında nem alıcı, ısıtıcı monte 

ettirilmeli ve çalıştığı kontrol edilmelidir. 

11. Devredeki terminal ve yuva bağlantılarına kesinlikle dokunulmamalıdır. 

12. Sert ve fırtınalı havalarda jeneratörün çalıştırılması durumunda son derece dikkatli olunmalıdır. 

13. Elektrik yuva bağlantıları jeneratör çalışırken kesilmemeli ya da yeni bağlantılar 

oluşturulmamalıdır. 

14. Sadece topraklanmış yuvalar ve uzatma kabloları kullanılmalıdır. Eskimiş kablolar 

kullanılmamalıdır. 

15. Jeneratör uygun bir şekilde çalışağı yere yerleştirilmelidir.  

16. Tüm güvenlik önlemlerinin gerektiği zaman çalışır durumda olduğu kontrol edilmelidir.  

17. Hareket eden parçalara yakalanabilecek bol giysi, kolye, takı vs. takılmamalıdır. 

18. Kullanım esnasında uygun havalandırma sağlanmalıdır. 

19. Jeneratör çevresi temiz ve kuru tutulmalıdır. Kayganlığa neden olabilecek bütün malzemeler 

jeneratör çevresinden uzaklaştırılmalıdır. Yağlı bez parçaları ve diğer yanabilecek malzemeler 

alandan uzaklaştırılmalıdır.  

20. Jeneratör yanında çalışır durumda olan bir yangın söndürücü bulundurulmalıdır. 

21. Taşıma esnasında jeneratörün uygun bir şekilde sabitlenmiş olduğundan emin olunmalıdır. 

22. Jeneratör motor yağ seviyesi kontrol edilmelidir. Belirtilen seviyelerin altında ise ilave 

edilmelidir. 

23. Hava filtresi kontrol edilmeli, filtre kirlenmiş ise değiştirilmesi sağlanmalıdır. 

24. Hava sistemi kaçak kontrolü yapılmalıdır. 

25. Kayışların gerginliği kontrol edilmeli, gerekiyor ise değiştirilmesi sağlanmalıdır. 

26. Jeneratör dumanlı çalışırsa,  alışılmadık bir durum veya ses ile karşılaşılırsa bakım ekibine haber 

verilmelidir. 

27. Jeneratör motor soğutma sistemindeki su seviyesi kontrol edilmelidir. Belirtilen seviyelerin 

altında ise ilave edilmelidir. Yaz ve kış çalışma şartları için termostatların değişimi yapılmalıdır. 

28. Jeneratör yakıt seviyesi kontrol edilmelidir. Belirtilen seviyelerin altında ise ilave edilmelidir. 

Motorun çalışması esnasında, yakıt tankı doldurulmamalı ya da yakıt tank kapağını açılmamalıdır.  

29.   Makinede çalışma öncesi ya da çalışma sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir arıza durumunda, 

düzeltilmesi kolay bile görünse, şantiyedeki yetkili personele haber verilmeli, herhangi bir 

müdahalede bulunulmamalı, ve sorun halledilene kadar çalışma durdurulmalıdır. 



 

 

30. Yorgun, alkollü, uykusuz vb. gibi durumlarda kesinlikle makinenin başına geçilmemelidir.  

31. Jeneratör çalışma kabininin veya odasının düzenli, temiz ve kuru olması sağlanmalıdır. 

32. Jeneratör üzerine ateş ile yaklaşılmayacağı hususunda her yerden görülebilir uyarıcı levhalar 

koyulmalıdır. 

33. Jeneratör genel temizliği yapılmalıdır. 

34. Makineye özel hazırlanmış olan kullanım talimatında yazan kurallara uyulmalıdır. 

 

 

Her işçi kendi emniyetini almakla yükümlüdür. Yapılacak işin gereğine uygun olarak iş güvenliği ile 

ilgili her türlü gereç ve vasıtaları ilgililerden isteyip kullanmak zorundadırlar. Aksi takdirde meydana 

gelebilecek kaza ve neticelerden ve iş güvenliği talimatlarını bilmemekten dolayı geçireceğiniz veya 

sebep olacağınız bir kazadan dolayı sorumlu olacağınızı unutmayınız.  

 

Yukarıdaki maddeleri tamamen okudum. İş güvenliği ile ilgili eğitimi aldım, işim ve ilgili hususlarda 

tatbiki gerekenlerin tatbikini yapacağım, eğer yetkim dışında ise derhal yetkilisine ve işyerine 

müracaat edeceğim. Bu talimat tutanağını tamamen okuyup anlayarak ve iş güvenliği kaidelerine 

ve talimatlarına harfiyen riayet edeceğimi bildirerek imza ediyorum.  
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