
Elektrik Tehlikeleri 
Ve 

Elektrikli Cihazlar İle 
Çalışmada Dikkat Edilecek 

Hususlar 



Elektrikli cihazlarda dikkat edilmesi 

gerekenler;

• Yapılacak işe uygun olmalı,

• Bakımlı olmalı,

• Bakımı ehil kişiler tarafından yapılmalı,

• Uygun yere muhafaza edilmeli,

• Arızalı, kablosu yıpranmış olan cihazlar

kullanılmamalı,



• Elektrikli cihazlar kullanılmadığı zaman ya da ayarlama

sırasında fişi prizden çekilmeli,

• Elektrikli cihazlar kullanımı sırasında topraklanmış priz

kullanılmalı,



ELEKTRİK, TEHLİKELERİ, 

RİSKLERİ VE ÖNLEMLERİ





• Elektrik hayatımızın her yerinde var ve bu durum 
bu cihazları kullanılmamalı anlamına gelmez, 
gerekli kurallara uyarak dikkatli kullanılmasını  
gerektirir.



ELEKTRİK AKIMININ İNSAN 

VÜCUDU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Elektriğin yol açabileceği 3 tür

yaralanma vardır:

➢ Çarpılma,

➢ Yanıklar,

➢ Düşmeden doğan kırılma ve

burkulmalar.



ELEKTRİK AKIMININ İNSAN 

VÜCUDU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Çarpılma; Elektrik akımı insan üzerinden yolunu

tamamlar. Çarpmanın ciddiyeti;

➢ Akımın vücut içinde geçtiği yola,

➢ Akımın büyüklüğüne,

➢ Geçen süreye bağlıdır.

Düşük gerilim tehlikenin az olması anlamına gelmez!



ELEKTRİK ÇARPMASI 

DURUMUNDA NE YAPMALIDIR?

➢ Ana sigortayı kapatın. eğer bu mümkün

değilse elektrik çarpmasına neden olan

cihazı fişten çıkarınız.

➢ Eğer elektrik kesilemiyorsa çarpılan kişiye

dokunmadan elektrik akımından

uzaklaştırın.



➢ Yardım çağırınız. (özellikle ilkyardımcıları)

➢ Elektrik çarpması sırasında oluşmuş olabilecek kırılma

ya da yaralanma durumlarını dikkate alınız.

➢ Çarpılmadan dolayı bilinç kaybı olabilir, çapılan kişiyi

gözlem altında tutun ve her durumda doktora

başvurmasını sağlayın.





ALINABİLECEK ÖNLEMLER

1. Elektrik işlerinin yetkili kişilerce yapılması,

2. Makine veya aletlerin topraklama ya da yalıtımının

yapılması,

3. Gerekli ve periyodik muayenelerin yapılması,

4. Gerekli kişisel koruyucu donanımların

kullanılması,



5. Çalışanlara gerekli bilgilerin verilmesi, gerekli

uyarıların yapılması ya da yapılan uyarılara

çalışanların uyması,

6. Çalışanların gerekli eğitim, bilgi ve deneyime

sahip olması,

7. Çalışanların gerekli talimatları/ izinleri almadan,

gerekli kontrolleri yapmadan çalışmaması,

8. Çalışanların işe gereken ciddiyeti vermesi.



9. Elektrik panoları kapalı dolaplarda olmalı.

10. Elektrik panolarının önünde geçişi
güçleştirecek malzeme bulunmamalı.

11. Elektrik panosunun önünde yalıtkan paspas veya
tahta ızgara bulunmalı.

12. Panonun topraklaması yapılmalı.

13. Kaçak akım rölesi bulunmalı.

14. Pano kapağında güvenlik işaretleri bulunmalı.

15. Elektrik panosunda meydana gelen arızaya ehil
elektrikçiler müdahale etmeli.

16. Kablolar, kablo hattı belirlenmiş kanallardan
geçirilmeli.



17. Kabloların standartlara uygunlukları kontrol
edilmeli ve izolasyonun standartlara uygun
malzemelerle yapılması sağlanmalı.

18. Pano yakınında yanabilir, alevlenebilir
malzeme bulundurulmamalı.



Kaçak Akım Koruma Sistemi

Elektrikli el aletleri üzerinde meydana gelebilecek 

kaçakların tehlikeli gerilim seviyesine gelmeden 

önce alete gelen elektrik devresini kesen kaçak 

akım röleleri de uygun bir iş güvenliği tedbiridir. 



• Resimde görüldüğü gibi 
elektrik panoları açık 
olmamalı. 



• Kablolar kablo kanalından 
geçmiş olmalı,






