
TEİAŞ 

 

 

SAPMALAR (DEVIATION) LİSTESİ 
 

 Sipariş No: ………………………… 

 Poz No: ………………………… 

 Alıcının Mlz. Kod. No: ………………………… 

- OTOTRANSFORMATÖR (400 kV / 164 kV, 250MVA), 

- GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ (400 kV /OG,154 kV/OG), 
- 170 kV VE 420 kV KESİCİ 
 - 170 kV KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖRLÜ AKIM TRANSFORMATÖRLERİ 
-  420 kV KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖRLÜ AKIM TRANSFORMATÖRLERİ 
- 170 kV KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖRLÜ KAPASİTİF GERİLİM  
  TRANSFORMATÖRLERİ 
- 420 kV KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖRLÜ KAPASİTİF GERİLİM  
  TRANSFORMATÖRLERİ     
- 170 VE 420 kV HAT TIKAÇLARI 

- 170 kV KOMPOZİT SİLİKON MAHFAZALI METAL OKSİTLİ PARAFUDR
- 420 kV KOMPOZİT SİLİKON MAHFAZALI METAL OKSİTLİ PARAFUDR
- ÇELİK ÖZLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER 

- İLETİM HATTI PORSELEN VE CAM İZOLATÖRLERİ 

- GENLEŞME DEPOLU YARDIMCI SERVİS GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ (OG/AG) 

- HERMETİK TİP YARDIMCI SERVİS GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ (OG/AG) 

- SARGILARI EPOKSİ REÇİNE İLE ÖRTÜLÜ KURU TİP YARDIMCI SERVİS GÜÇ 

  TRANSFORMATÖRLERİ (OG/AG) 
- NÖTR TOPRAKLAMA DİRENCİ
- ORTA GERİLİM KOMPOZİT SİLİKON MAHFAZALI METAL OKSİTLİ PARAFUDR

- TOPRAKLAMA TRANSFORMATÖRÜ
- 48 VDC, 200 Ah SABİT TESİS KURŞUN-ASİT AKÜMÜLATÖR 
- 110 VDC SABİT TESİS KURŞUN-ASİT AKÜMÜLATÖR
- 220 VDC SABİT TESİS KURŞUN-ASİT AKÜMÜLATÖR
- 48 VDC AKÜMÜLATÖR ŞARJ CİHAZI (REDRESÖR)
- 110 VDC AKÜMÜLATÖR ŞARJ CİHAZI (REDRESÖR)
- 220 VDC AKÜMÜLATÖR ŞARJ CİHAZI (REDRESÖR)
- 420 kV, ÜÇ FAZLI, (160-250) MVAr AYARLI ŞÖNT REAKTÖR
- 420 kV, ÜÇ FAZLI, (160-250) MVAr ŞÖNT REAKTÖR
- GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ (154/33.6 kV, 25/31.25 MVA )
- 170 kV, ÜÇ FAZLI, (24,43) MVAr ŞÖNT REAKTÖR
- 420 kV, 170 kV ve OG AYIRICI

yildirayalici
Daktilo Metni

yildirayalici
Daktilo Metni

yildirayalici
Daktilo Metni

yildirayalici
Daktilo Metni

yildirayalici
Daktilo Metni

yildirayalici
Daktilo Metni

yildirayalici
Daktilo Metni



TEİAŞ 

B- GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİNDEKİ SAPMALAR (DEVIATION)   

 

(Hangi maddelerde sapmalar olduğu ve sapmaların neler olduğu teklif sahibi tarafından

 açıkca belirtilecektir.)     

 

-  ………………………………………………………………….

-  ………………………………………………………………….   
  

-  ………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………….

-  ………………………………………………………………….   
 

-  …………………………………………………………………. 

 açıkca belirtilecektir.)     

 

-    ………………………………………………………………. 

 

-  …………………………………………………………………. 

(Hangi maddelerde sapmalar olduğu ve sapmaların neler olduğu teklif sahibi tarafından

 

A- TİP TEKNİK ŞARTNAMEDEN SAPMALAR (DEVIATION) 
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EK.3
vnxi izor,asyoN ylGr sarrNar,ua sanrNavrnsi

Transformatcir ve di[er elektrik donanrmrnda kullanrlmak iizere satrn ahnacak olan
izolasyon yalrnrn; bu gartnamede belirtilen kurallara, standartlara ve srnrr de[erlere uygun
olmasr gerekir.
Bu gartname kapsamrnda izolasyon ya$r teklif eden satrcr firmalar, katrkh ya1
numuneleriyle birlikte ya[rn teknik rizelliklerini igeren bilgileri de gcinderecektir. Bu
bilgiler; gerek $artnamemiz test standartlannr ve gerekse en son yayrnlanml$ uluslararasr
di[er standartlan igerecek qekilde ve bir liste halinde kargrlaqtrrmah olarak verilecektir.
TEIA$ 'tn dnceden onayr ahnmadan bu gartname igeri[inde higbir defiigiklik yaprlamaz. Bir
yafirn kabul edilebilmesi igin, bu gartnamede verilen tiim test limitlerine uymasr zorunludur.
Ayrrca tiretimden teslim ahnaca[r son noktaya kadar her agamada, uluslararasr standartlarca
onerilen kogullarr da saflamasr gerekir.

Bu qartname, satrn ahnacak olan izolasyon ya[ryla ilgili agalrdaki konularr kapsar:
I - Standartlar ve $artname Srnrr De[erleri
2- Uretim Ycintemi
3- Depolama Ycintemi
4- Numune Alma Ydntemi
5- Yeni izolasyon Ya[r Satrnalma $artnamesi Planr
6- Testler ve Limit De[erler Tablosu ( Ek-l ve Ek-2)

1. STANDARTLAR VE SARTNAME SINIR DEGERLERi
Trafo izolasyon ya[rnrn; ttim kimyasal, fiziksel ve elektriksel testleri EK-l ve Ek-2 'deki
tablolarda yer alan standartlara gcire yaprlacaktrr.

. izolasyon yallarr; yeni ve hig kullanrlmaml$ olacak, Ek-1 ve Ek-2'd,e verilen; "TEIA$ Yeni
izolasyon Yalr Satrn Alma $artnamesi" ne uygun olacaktrr.

o EK-l 'de yer alan testler, TEIA$ Test Mtidi.irli.ifiiimi.iz Kimya Laboratuarrnda (Gdlbagr)
Firma tarafindan bedeli ddenmek [zere yaptrnlacaktrr. E[er bu de[erlerden herhangi birisi
olumsuz grkarsa onay verilmeyecektir.

o EK-2 'de yer alan testler, TEIA$ yeni izolasyon ya[r satrn ahnacalr zaman TEIA$
elemanlan gozetiminde, ISO/IEC 17025 Belgeli ve Akredite olmuq Uluslar arasr Bafirmsrz
bir Laboratuvarda ve bedeli ya[ satan firma tarafindan <idenmek tizere yaptrnlacaktrr. E[er
bu de[erlerden herhangi birisi olumsuz grkarsa onay verilmeyecektir.

. EEer Firmalar sadece TEIA$ Onayr almak igin ( TEiAg trafolarrnda kullanrlmak amacryla)
baqvurmuglarsa, EK-2 'de yer alan testlerin sonuglarrm igeren test raporlarmr, yafirn tiretim
tarihini, partisini ve yeni ya[ oldu[unu belirterek yaE <]rne[i ile birlikte teslim edeceklerdir.

. izolasyon ya[larr; petrol tiirevi ve diler hidrokarbonlann rafinasyonu, modifikasyonu ve
lveya harmanlanmasr ile elde edilmelidir.
Izolasyon yaplar; DBPC (2,6 Ditertiary-Butyl Para-Cresol) drqrnda hig bir katkr maddesi
igermemelidir. Trafo ya[r tireticileri teklif ettikleri izolasyon yafilannrn DBPC drgrnda
higbir katkr maddesi igermedi[ini yazrh beyan etmek zorundadrr.
Ya[rn; gciriiniimii temiz, berrak ve her ttirlti yabancr maddelerden arrnmrq olmahdrr.
Yafilann tiretim tarihi, partisi ve di[er bilgi
Atrk veya kullanrlmrg ya[lardan elde e arr, kesinlikle kabul edilmez.
Farkh isimler altrnda iiretilen ya[ ttirl
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EK- 3

3. DEPoLAMA yoNrnui
latmazgelik,drgyizeyiya[vehavadanetkilenmeyenboya

ile kaph normal gelik veya altiminyumdan yaprlmrq kaplarda taqmrr ve saklanrr. Bu kaplar;
gemi, tren veya araba tankerleri, varil, bidon, figr ve benzeri koruma tanklarrdrr.

YaElann Depolanma Kurallarr
. izolasyon ya[larr, standartlara uygun olarak iiretilen yeni (kullanrlmamrg) variller iginde

teslim edilecektir.
I Variller yaklaqrk 210 litre hacminde ya[ alabilen ve Ust krsmmda iki kapa[r bulunan l-2

mm kahnh[rndaki gelikten (drg yiizeyi yaE ve havadan etkilenmeyen boya ile kaph)
yaprlmrg silindirik depolardrr.

o Variller; tistfl kapalt, zemini beton ve temiz olan stok alanlarrnda depolanrr. Zemini toprak
olan alanlarda ise varillerin zarar gormesini cinlemek igin paletlere yerlegtirilir. E[er stok
alantrun iistti agrksa, hava kogullarrndan etkilenmemesi igin varil veya paletler biiyi.ik
muqambalarla kapatrlrr.

o Varillere, yag doldurulduktan sonra kapaklarr iyice kapatrlmah ve bag aga[r veya yan yatmrg
konumda stok alaruna istif edilmelidir.

o YaErn raf timrii, srcakhk deSiqimlerinden etkilenebilece[i igin serin bir ortamda
saklanmahdrr.

o Kirlenmeye ve bozulmalara neden olabilece[i igin, yan dolu varillerin uzun stire depolarda
bekletilmesi cinerilmez.

o Varillerde bulunan yeni izolasyon ya[larrrun, kullammdan <ince sahada mutlaka delinme
gerilimi cilgtilmelidir. Bu tilgiim igin numuneler mtimktinse varilin dibinden almmahdr.

o Yeni yallar taqtnaca[r veya dolumu yaprlacafr zarrtan, kullanrlacak olan hortumlar,
pompalar, depolar ve ttim ekipman kontrol edilmeli gerekli temizlik iqleri eksiksiz olarak
yaprlmahdrr.

o YaElann nakliye igleminden sonra araglardan indirilmesi TEIA$ tarafindan yaptrrrlacaktrr.
indirme iqlemi, normal iq giinleri ve mesai saatlerinde yaprlaca[r igin nakliyeJi buna gore
planlanmahdrr.

. Teslimden ve varillerin tizerindeki miihtirler agrldrktan sonra, ya[da gortilen herhangi bir
olumsuz durumda, sahct firmayla birlikte inceleme yaprlarak olumsuzluklar ve aksakhklar
giderilecektir.

o ilgili firma sciz konusu olumsuzluklan 5 gtin iqinde gidermedi[i takdirde, TEIA$ 'rn alacalr
karar gegerli olacaktrr.

4. NUMUNE ALMA YONTEMi
Depolardan yafi drne[inin ahnmasr; IEC 60475 standardrna gdre yaprlacaktrr. Bu standartta

yer alan kurallara uygun olarak; 5 litre (2 x 2.5 lt) yag numunesi alrrur. Numune gigelerinin
kapaklan miihi.irlenir, etiketlenir ve fizerine satrn alma sipari$ numarasl ile gerekli ttim bilgiler
yazir.

YaE Numunesi Ahrken Uyulmasr Gereken Genel Kurallar
o Numune mutlaka deneyimli personel tarafindan ahnmahdrr.
o Numune alacak kiginin, numune alma kurallannr ve yalrtrm yaprnrn kirlenmeye kargr gok

duyarh bir madde oldu[unu bilmesi gerekir.
o Numune altmt strastnda kullanrlacak malzeme; kuru, temiz ve standartlara uygun olmah

yalruzca yalrtrm ya[r igin kullanrlmahdrr. Numu{re lan, pipet, sifon ve sondaj gibi
aygfila1, kimyasal bir gOziicti ve deterja
durulamp 105 - 106 oC 'deki bir ettivde krrr

;l'
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EK- 3
Alkol, su, motor ya[r ve di[er yabancr madde bulagmrq giqeler, bazr sorunlara neden
olmaktadrr. Boyle maddeler, gtig fakt<irii, parlama noktasr ve su miktarrna dnemli dlgtide
etki etmigtir. Orne[in; birkag ppm diizeyindeki motor ya[r, ttim yalrtrm yapr numunesinin
gtig faktcirtinii bozmaya yeterlidir. Buda yafi hakkrnda yanhq karar verilmesine neden
olabilir.
En uygun numune alma kaplan; renkli cam, paslanmaz gelik veya aliiminyum gigelerdir.
Renksiz cam qigelere ahnan numuneler, rqrk gegirmeyen kapah kutulara yerlegtirilir.
Yalrtrm yallan, ultraviole tgtnlarrna kargr gok duyarh bir maddedir. Bu rgrnlar yala temas
ettifiinde ya[rn cizellikleri bozulur. Bundan dolayr numunelerin giineg rgr[rnda beq
dakikadan fazla bekletilmesi sakrncahdrr. E[er uzun siire bekletilirse ya[rn rengi koyulaqrr,
ig ynzey gerilimi diiqer ve giig fakt<irti yiikselir.
Yafimurlu, karh veya rijzgilrh bir ortamda numune alrrken gerekli ttim dnlemler
ahnmahdrr. Bu olumsuz kogullar numune ya[rna higbir qekilde etki etmemelidir. Kapah
bir ortam olugturulup yaSmur veya kar sulannrn malzemeye defimesi veya karrgmasr
engellenir. Miimktin olan en krsa si.irede iglem tamamlarur. Boyle kotti hava kogullannda
zorunlu olmadrkga numune almmasr uygun de[ildir.
Numune alma yeri ve gevresi iyice temizlenir. Numune alma aparatlan numune ya[ ile
birkag kez galkalarur. Bu iglem gok <inemlidir. E[er numune alma aparatrnda kir veya eski
yaf kalrrsa, ahnan numune gergek ya[r temsil etmeyecektir.
Onceden hazrlanmtg temiz ve kuru kaplar, numune ahnacak ya[ ile birkag kez galkalanrp
"atrk madde toplama" kabrna dcikiiliir.
Numune kabrna alt krsrmdan baglayarak dolum yaprlrr. Bdylece havarun ya[ ile kangmasr
6nlenir. Bunun igin numune ahnacak vanaya temiz bir hortum bafilanmah ve kabrn dip
krsmma kadar uzatrlmahdrr.
Numune kabrnrn % 95 'ine kadar yag doldurulur. Eler bogluk brrakrlmazsa, srcakh[rn
etkisiyle ya[ genlegerek cam gigeleri krrabilir.
Numune ahndrktan sonra qiqelerin kapa[r iyice kapatrlrr, gevresi temizlenir ve drg
etkilerden korumak igin bir kutuya yerlegtirilir. $iqe kapaklarr ya[dan etkilenmeyen
maddeden yaprlmrg olmahdrr. Lastik, plastik, kaglt gibi maddeler, yallarrn rizelliklerini
bozabilir. Cam, altiminyrm veya teflondan yaprlan kapaklar uygundur.

Numune giqeleri etiketlenir ve kolay tarunmasr igin gu bilgiler yazir:
o Numuneyi alan personelin adr
o Numune alma yeri ve tarihi
o Yagr iireten firma
r YaErn tiretim adr
o Uretim tarihi
. YaE srcakh[r
o Hava kogullarr
. Toplam ya[ miktan
r Yaprlacak test ve analizler
o DiEer bilgi ve dokiimanlar

,{,L4\ A +^sarz
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EK-1

YENi

Kimya

TEIA$
izor,asyoN vAGI SATTNALMA 9ARTNAMESi

Laboratuarrmrzda Yaprlan Testler ve Limit De[erler

TE S TLER BIRIM M ETOT IfuTi:r DEGERLER

Anilin Noktasr OC ASTM D 6I I Minimum 63

Renk Sayrsr ASTM D 15OO Maksimum 0r5

Delinme Gerilimi
(Elektrotlar arasl; 2.5mm)

KV VDE O37O Minimum 60

Su Miktarr ppm ASTM D 1533 Maksimum 20

Parlama Noktasr OC ASTM D 92 Minimum 140

i9 Yiizey Gerilimi 25"C'de dyn/cm
ASTM D 971
(filtre edilmemiq)

Minimum 40

Ndtralizasyon Sayrsr
(Asidite) mgKOlVg ASTM D 974

ASTM D 664
Maksimum 0,01

Akma Noktasr oc ASTM D 97 (a) Maksimum -40

Giig Faktcirti 100oc 'de o//o ASTM D 924 Maksimum 0,30

Gtig Faktcirii 25"C'de % ASTM D 924 Maksimum 0105

Yo[unluk 15oC/15oC 'de g/" t ASTM D 1298 Maksimum 01910

Viskozite 40oC 'de cst
SSU

ASTM D 445
ASTM D 88

Maksimum 12
Maksimum 66

(a) -+ Akma Noktasr diigiiriicii katrk maddesi igermeyecek.

I r Savfa6/7
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EK_2

TEIA$
yENi izor,lsyoN y,qGI SATTNALMA gARTNAnnnsi

Akredite Olmug Uluslararasr Bafrmsrz Bir Laboratuvarda
Yaprlmasr Gereken Testler

(rso/rEC t7o2s BELGELi)

(b) + Belirtilen standartlara giire yaprlan testlerin sonuglannr igeren rapor ve belgeler,
teklif edilen yaf ile birlikte verilecektir.

TESTLER METOT Iivrir DEGERLER

Oksidasyon Kararhhlr
(Yaglandrrma/gamurlagma)
- Toplam asitlik
- Tortu
- DDF, 9O"C'dE

IEC 61125 - Metot C (b)

rEC 60247 (b)

500 saat

max. 0,3 mg KOH/g
max.0,05 7o

max.01050

Toplam Kiiktirt igeri[i ISO 14596 veyalP 373 max.500 mg/kg

DBDS rEC 62697-1
Olgiilemeyecek
(<5 mg/kg)

Oksidasyon Onleyici Katrk
(DBPC) rEC 60666 (b) Yo 0,2 - 0,4 (kiitle)

Viskozite -300C, ISO 3104 max. 1800 cst

Pasivatcir IEC 60666 Annex B (b) Olgiilemeyecek

2-Furfural igeri[i
veya Furanik Bilegikler rEC 611eS(b) < 0,05 mg/kg

Aqrndrrrcr (Korozif) Ktiktirt rEC 62s3s (b) Korozif Olmayacak

PCA igerik rP 346 (b) Maksimum % 3 (kiitle)

PCB igerik IEC 61619 Olgiilemeyecek (< 2 mglkg)

/6 Jt \*o 
savfa,t,
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EK. 4

ENI IZOLASYON YAGI ILE DOLDURT]LM
YBNI TRANSFORMATORLERE AIT YAG SARTNAMESI

o Transformatcir ve diger elektrik donanrmrnda kullanrlacak olan izolasyon ya[lan; "TEIA$
Yeni izolasyon Ya[r Satrn Alma $artnamesi" ne gcire uygunluk onayl almrg olmahdrr.

o YaErn test sonuglannr ve trafonun teknik rizelliklerini igeren bir rapor hazrlanacaktrr. Bu
rapor; gartnamemizdeki test standartlarrnr veya en son yayrnlanmrg uluslararasr
standartlarr igerecek ve bu gartnamedeki limit delerler ile test sonuglan karqrlaqtrrmah
olarak yaziacaktrc.

. TEIA$ 'tn cinceden onayr ahnmadan bu gartname igerifiinde higbir de[igiklik yapiamaz.
Bir yafirn kabul edilebilmesi igin, bu gartnamede verilen kurallara ve test limitlerine
uymasl zorunludur. Aynca ya[ dolum igleminden, trafo veya donantmln teslim ahnaca[r
son noktaya kadar her agamada, uluslararasr standartlarca <inerilen kogullarrn da
sa[lanmasr gerekir.

KAPSAM

Bu qartname; satm ahnacak olan izolasyon yalryla ilgili aqa[rdaki konularr kapsar:
1- Standartlar ve $artname Srnrr De[erleri
2- Uretim Ycintemi
3- Depolama Ycintemi
4- Numune Alma Ycintemi
5- Testler, Standart Metotlar ve Limit Delerler Tablosu

1. STANDARTLAR VE SARTNAME SINIR DECERLERi

o Yeni trafodan altnan yeni izolasyon ya[r numunesine uygulanacak olan ti.im kimyasal,
fiziksel ve elektriksel testler; bu gartnamede yer alan standartlara gdre yaprlmahdrr.

o Trafoya doldurulacak yeni ya$lar; "TEIA$ Yeni izolasyon Ya[r Satrn Alma $artnamesine"
ve trafodan altnan ya[ numunesi ise, bu gartnamede belirtilen limit de[erler tablosuna uygun
olmahdrr.

z. Unrriu yoNrnvri

. izolasyon ya[larr; petrol tiirevi ve difier hidrokarbonlarrn rafinasyonu, modifikasyonu ve
lveya harmanlanmasr ile elde edilmelidir.

. izolasyon yafilan; DBPC (2,6 Diteniary-Butyl Para-Cresol) drgrnda hig bir katkr maddesi
igermemelidir.

o YaErn; gdrtintimti temiz, berrak ve her ti.irli.i yabancr maddelerden annmrq olmahdrr.
o Atrk veya kullanrlmrg ya[lardan elde edilen izolasyon ya[lan, kesinlikle kabul edilmez.
. Farkh isimler altrnda iiretilen yaS ttirleri, birbirleriyle kesinlikle kanqtrnlamaz.

"\ 
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EK-4
3. DEPOLAMA YONTEMi

Trafo ve difier elektrik donarumrnda kullanrlan izolasyon ya[larr; paslanmaz gelik, drq
yijzeyr ya[ ve havadan etkilenmeyen boya ile kaph normal gelik veya altiminyumdan yaprlmrg
kaplarda tagtntr ve saklantr. Bu kaplar; gemi, tren veya araba tankerleri, varil, bidon, figr ve
benzeri koruma tanklarrdrr.

YaElarrn Depolanma Kurallarr

. izolasyon yaflan, standartlara uygun olarak tiretilen yeni (kullanrlmamrg) variller iginde
teslim edilecektir.

o Variller yaklaqrk 210 litre hacminde ya[ alabilen ve i.ist krsmrnda iki kapafir bulunan l-2
mm kahnh[rndaki gelikten (drg yiizeyi yag ve havadan etkilenmeyen boya ile kaph)
yaprlmrg silindirik depolardrr.

. Variller; i.istii kapah, zemini beton ve temiz olan stok alanlarmda depolanrr. Zemrni toprak
olan alanlarda ise varillerin zarar gdrmesini cinlemek igin paletlere yerlegtirilir. E[er stok
alantntn tistti agrksa, hava kogullarrndan etkilenmemesi igin varil veya paletler btiytik
mugambalarla kapatrlrr.
Varillere ya[ doldurulduktan soffa kapaklarr iyice kapatrlmah ve bag aqa[r veya yan
yatrnlmrq konumda stok alanrna istif edilmelidir.
Ya[rn raf cimrti, srcakhk de[igimlerinden etkilenebileceli igin serin bir ortamda
saklanmahdrr.

o Kirlenmeye ve bozulmalara neden olabilece[i igin, yarr dolu varillerin uzun si.ire depolarda
bekletilmesi cinerilmez.

o Varillerde bulunan yeni izolasyon ya[larrnrn, kullanrmdan rince sahada mutlaka delinme
gerilimi iilqiilmelidir. Bu cilgiim igin numuneler mi.imki.inse varilin dibinden ahnmahdrr.

o Yeni ya[lar tagrnaca[r veya dolumu yaprlacagr zaman, kullanrlacak olan hortumlar,
pompalar, depolar ve ttim ekipman kontrol edilmeli gerekli temizlik iqleri eksiksiz olarak
yaprlmahdrr.

o YaElarrn nakliye igleminden soma araglardan indirilmesi TEiA$ tarafindan yaptrrrlacaktrr.
indirme iqlemi, normal iq giinleri ve mesai saatlerinde yaprlacafr igin nakliyesi buna gcire
planlanmahdrr.

o Teslimden ve varillerin iizerindeki miihiirler agrldrktan sonra, ya$da gdrtilen herhangi bir
olumsuz durumda, sattct firmayla birlikte inceleme yaprlarak olumsuzluklar ve aksakhklar
giderilecektir.

. ilgiti firma s6z konusu olumsuzluklarr 5 gtin iginde gidermedi[i takdirde, TEIA$ 'rn alaca[r
karar gegerli olacaktrr.

4. NUMUNE ALMA YONTEMi

Trafo ve donantmdan ya[ Orne[inin ahnmasr; IEC 60567 standardrna gore yaprlacaktrr. Bu
standartta yer alan kurallara uygun olarak; 5 litre (2 x 2.5 l0 yag numunesi ahnrr. Numune
giqelerinin kapaklarr mthtirlenir, etiketlenir ve i.izerine satln alma siparig numarasr ile gerekli
ttm bilgiler yazir..

YaE Numunesi Alrrken Uyulmasr Gereken Genel Kurallar

o Numune mutlaka deneyimli personel tarafindan ahnmahd*uii*,r 
.o Numune alacak kiginin, numune alma kurallannr ve yalrtrm yaEinrn kirlenmeye kargr qok

duyarh bir madde oldufiunu bilmesi gerekir.

/r(& tr{ 'U 
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Numune altmt straslnda kullanrlacak malzeme; kuru, temiz ve standartlara uygun olmah
yalmzca yalrtrm ya[r igin kullanrlmahdrr. Numune kaplarr, pipet, sifon ve sondaj gibi
aygrtlar; kimyasal bir gcizticii veya deterjanh suyla iyice yrkanmahdrr. Sonra saf su ile
durulanrp 105 - 106 oC 'deki bir ettivde kurutulmahdrr.
Alkol, su, motor ya[r ve di[er yabancr madde bulaqmrg qigeler, bazr sorunlara neden
olmaktadrr. B6yle maddeler, giig faktdrii, parlama noktasr ve su miktanna rinemli rilgiide etki
etmiqtir. Ornegin; birkag ppm dtizeyindeki motor ya!r, tiim yalrtrm ya[r numunesinin gtig
faktcirunu bozmaya yeterlidir. Buda yafi hakkrnda yanhq karar verilmesine neden olabilir.
En uygun numune alma kaplarr; renkli cam, paslanmaz gelik veya ali.iminyum gigelerdir.
Renksiz cam giqelere alman numuneler, rgrk gegirmeyen kapah kutulara yerlegtirilir. Yalrtrm
yap.Ian, ultraviole rqrnlanna karqr gok duyarh bir maddedir. Bu rgrnlar yafa temas ettifinde
ya[rn ozellikleri bozulur. Bundan dolayr numunelerin gtineg rgr[rnda beg dakikadan fazla
bekletilmesi sakrncahdrr. E[er uzun stire bekletilirse ya[rn rengi koyulagrr, ig yizey gerilimi
dtiger ve giig faktorti ytikselir.
Yafimurlu, karh veya riizgdrh bir ortamda numune alrrken gerekli ttim rinlemler ahnmahdrr.
Bu olumsuz koqullar numune ya[rna higbir qekilde etki etmemelidir. Kapah bir ortam
oluqturulup yafmur veya kar sularrnrn malzemeye de[mesi veya kanqmasl engellenir.
Mi.imkiin olan en krsa siirede iglem tamamlarur. Bdyle kdtti hava kogullannda zorunlu
olmadrkga numune ahnmasr uygun defiildir.
Numune alma vanasl ve gevresi iyice temizlenir. Sonra birazyap akrtrlarak boru ve muslukta
birikmiq olan durgun yag drgarr atrlr. Bu iglem gok onemlidir. E[er donanrmrn boru ve di[er
ktstmlannda biriken ya! drgarr atrlmazsa, ahnan numune gergek ya[r temsil etmeyecektir.
Bu amagla ktigtik trafolardan yaklagrk I litre, btiytik trafolardan ise 2-3 litre ya[ akrtmak
gerekir.

Onceden haztrlanmtq temiz ve kuru kaplar, numune almacak ya[ ile birkag kez galkalanrp
"atrk madde toplama" kabrna ddkiiliir.
Numune kabrna alt krsrmdan baglayarak dolum yaprlrr. Bciylece havarun yag ile kangmasr
cinlenir. Bunun igin numune ahnacak vanaya temiz bir hortum ba[lanmah ve kabrn dip
krsmrna kadar uzatrlmahdrr.
Numune kabrnrn % 95 'ine kadar ya[ doldurulur. E[er boqluk brrakrlmazsa, srcakhfirn
etkisiyle yafi genlegerek cam qigeleri krrabilir.
Numune ahndrktan sonra qigelerin kapa[r iyice kapatrlrr, gevresi temizlenir ve drq etkilerden
korumak igin bir kutuya yerlegtirilir. $ige kapaklarr yaldan etkilenmeyen maddeden yaprlmrg
olmahdrr. Lastik, plastik, kaglt gibi maddeler, yafilann cizelliklerini bozabilir. Cam,
ali.iminyum veya teflondan yaprlan kapaklar uygundur.
Numune gigeleri etiketlenir ve kolay tarunmasr igin gu bilgiler yazir:

I Donanrmrn markasr, seri numarasr, giicii ve gerilimi
o Trafoyu tireten firmarun adr ve agrk adresi
o YaEr iireten firma ve ya[rn iiretim adr
o Numuneyi alan personelin adr
o Numune alma yeri ve tarihi
o Yaprlacak test ve analizler
o Hava kogullarr
o YaB srcakh[r
o DiEer bilgiler

,tlN,
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TBIA$
yENi izollsyoN ylGI ir,r ooT,DURULMU$ yBNi
TRANSFoRMATonT,BnT air yaG gARTNAunsi

Testler, Standart Metotlar ve Limit De[erler Tablosu

(a) -+ Akma Noktasr diiqiiriicfi katrk maddesi igermeyecek.

TESTLER ninivr M ETOT LIMIT DEGERLER

Anilin Noktasr OC ASTM D 6I I Minimum 63

Renk Sayrsr ASTM D 15OO Maksimum 1,0

Delinme Gerilimi
(Elektrotlar arasr; 2.5mm)

KV VDE O37O Minimum 60

Su Miktarr ppm ASTM D 1533 Maksimum 10

Parlama Noktasr OC ASTM D 92 Minimum 140

i9 Yiizey Gerilimi 25"C'de dyn/cm
ASTM D 971
(filtre dilmemig)

Minimum 40

Nritralizasyon Sayrsr
(Asidite) mgKOtVg

ASTM D 974
ASTM D 664

Maksimum 0102

Akma Noktasr "C ASTM D 97 (a\ Maksimum - 40

Gtig Faktcirti 100 oc 'de % ASTM D 924 Maksimum 0150

Giig Faktorii 25 "C',de o//o ASTM D 924 Maksimum 0105

Yogunluk 15'C/l5oC'de dcmt ASTM D 1298 Maksimum 0,910

viskozite 40 "c 'de cst
SSU

ASTM D 445
ASTM D 88

Maksimum 12

Maksimum 66

Oksidasyon Onleyici Katrk
(DBPC)

%
(kutle)

ASTM D 4768
ASTM D 2668

0r2 - 0,4

PCB (Poliklorbifeniller) ppm DEXIL L- 2OOO Olgiitemeyecek

/,6 X- '\ 
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Genel Hükümler 

1. Teklif edilecek malzemeler işbu şartnamede belirtilen standartların en son versiyonlarına 

uygun olacaktır. 

2. Eş değer ya da daha üstün başka standartlar uygulanmışsa bunların Türkçe ve/veya 

İngilizce kopyaları Teklifle birlikte verilecektir. 

3. TSE, EN ve IEC standartları arasında farklılıklar olursa, farklılık arz eden konularda 

hangi standardın uygulanacağı hususunda İdareden yazılı müsaade alınacaktır. 

4. Alınan tekliflerin açılmasından sonraki aşamalarda yukarıdaki standart ve/veya 

dokümanlar tadil edilirse, İdare tarafından aksi yazılı olarak istenmedikçe, teklif tarihinde 

yürürlükte olan tadilat veya baskı geçerli olacaktır. 

5. Kişisel Koruyucu Donanımlar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan 

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygun olacaktır. 

6. Ürünler üzerinde üretici firma adı, seri numarası ve imal yılı silinmeyecek şekilde 

bulunmalıdır. 

7. Kişisel Koruyucu Donanımlarda alıcının belirttiği beden ve ölçülerde teslimat 

yapılacaktır. 

 

Teklifle Birlikte Verilecek Belgeler 

İstekliler teklif ettikleri iş güvenlik malzemelerinin imal edildiği ülke adı, markası ve tipini 

tekliflerinde açıkça belirtecekler ve teklif edilen malzemenin teknik özelliklerini belgeleyerek, 

bu şartnamede belirtilen hususları birebir cevaplayacaklardır. 

Bu başlık altında belirtilen hususlar bilgi amaçlı düzenlenmiş olup, alıcı tarafından ihaledeki 

koşullar dikkate alınarak yeniden düzenlenebilecektir. 

Alınan malzemeler ile ilgili Alıcının istemesi halinde malzeme ile ilgili bilgilendirme eğitimi 

düzenlenecektir. Eğitimle ilgili masraflar ve organizasyon yükleniciye aittir. 
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BARET 

1. TS EN 397+A1 standardına uygun olacaktır. 

2. TS EN 50365 standardına uygun olacaktır. 

3. Baretlerin rengi beyaz olacaktır, ön kısmında ise TEİAŞ kurumsal kimlik standartlarında 

logo olacaktır. 

4. Baret ABS veya HDPE malzemeden üretilmiş olacaktır. 

5. Baretin ağırlığı maksimum 350 gram olacaktır. 

6. Baretin 2-4 cm arasında siperliği olacaktır. 

7. Baretlerin baş ayarları kolayca ayarlanmayı sağlayacak, arkadan ayarlanabilen vidalı tip 

olacaktır. 

8. En az 4 noktadan kabuğa bağlı tekstil malzemeden üretilmiş içliğe sahip olmalıdır. 

9. Baret baş çevre bandı 53 cm’den başlamak üzere en fazla 64 cm’ye kadar ayarlanabilir 

olacaktır. 

10. Baret, ayarlanabilir çene bandına sahip olacaktır. 

11. Değiştirilebilir terleme bandı bulunacaktır. 

12. Güvenlik vizörü monte etme özelliği olacaktır. 

13. Baretin ön kısmında TEİAŞ kurumsal kimlik standartlarında logo olacaktır. 

14. Baretler -30/+50 derece sıcaklıklarda kullanılabilmelidir.  

15. Baret teslim tarihinden en fazla bir yıl önce üretilmiş olacaktır. 
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HATÇI BARETİ 

1. TS EN 397+A1standardına uygun olacaktır. 

2. TS EN 50365 standardına uygun olacaktır. 

3. Baretlerin rengi beyaz olacaktır, ön kısmında ise TEİAŞ kurumsal kimlik standartlarında 

logo olacaktır. 

4. Baret ABS veya HDPE malzemeden üretilmiş olacaktır. 

5. Baretin ağırlığı maksimum 450 gram olacaktır. 

6. Baret, siperliksiz olacaktır. 

7. Baret, ayarlanabilir çene bandına sahip olacaktır. 

8. Baretlerin baş ayarları kolayca ayarlanmayı sağlayacak, arkadan ayarlanabilen vidalı tip 

olacaktır. 

9. En az 4 noktadan kabuğa bağlı tekstil malzemeden üretilmiş içliğe sahip olmalıdır. 

10. Baret baş çevre bandı 53cm’den başlamak üzere en fazla 64 cm’ye kadar ayarlanabilir 

olacaktır. 

11. Değiştirilebilir terleme bandı bulunacaktır. 

12. Baretin ön kısmında TEİAŞ kurumsal kimlik standartlarında logo olacaktır. 

13. Baretler -30/+50°C derece sıcaklıklarda kullanılabilmelidir.  

14. Baret teslim tarihinden en fazla bir yıl önce üretilmiş olacaktır. 
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VİZÖRLÜ BARET 

1. Baret, TEİAŞ İş Güvenliği Malzemeleri ile KKD Teknik Şartnamelerindeki ‘Baret’ 

teknik özelliklerine sahip olacaktır. 

2. Vizör(Yüz Siperi), TS EN 170 ve TS 5560 EN 166 Standartlarına uygun olacaktır. 

3. ASTM F2178‘e göre ATPV değeri en az 10 cal/cm
2 

olacaktır. Bu hususlar test raporla-

rı ile belgelendirilecektir.   

4. Vizör, barete kolayca takılıp çıkarılabilecek şekilde olacaktır.  

5. Vizör, çenelikli, tüm yüz bölgesi ile birlikte ve kulakları da koruyacak şekilde 

olacaktır. 

6. Vizör teslim tarihinden en fazla bir yıl önce üretilmiş olacaktır. 
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EMNİYET AYAKKABISI 

1. Emniyet ayakkabısı TS EN ISO 20345 standardına uygun olacaktır. 

2. Emniyet ayakkabısı TS EN ISO 20345 standardının S3 (Çizelge 20)  kategorisindeki 

özeliklere haiz olacaktır. 

3. Emniyet ayakkabısı TS EN 50321 standardının sadece 6.3.4 maddesindeki Çizelge 2 Sınıf 

0 özelliğine veya ASTM 2413-11 veya C.S.A Z 195-14 standartlarından en az birine haiz 

olacaktır. 

4. Emniyet ayakkabısının sayası TS EN ISO 20345 Standardının Sınıf I tipi (Çizelge 1), 

Tasarım A veya B olacaktır.       

5. Emniyet ayakkabısında kompozit burun koruyucu ve delinmeye karşı dirençli kompozit 

ara taban olmalıdır.   

6. Emniyet ayakkabısı terleme ve aşınma dirençli iç astarlı olacaktır. 

7. Emniyet ayakkabısında burun koruyucu dâhil olmak üzere hiçbir metal parça olmamalıdır.    

8. Emniyet ayakkabısının kayma direnci SRC özellikte olmalıdır. 

9. Emniyet ayakkabısı teslim tarihinden en fazla bir yıl önce üretilmiş olmalıdır. 
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İZOLE ÇİZME 

1. TS EN 20345 veya TS EN 20347 Standardına uygun olacaktır. 

2. TS EN 20345 Standardının S3 (Çizelge 20)  kategorisine karşılık gelen özeliklere haiz 

olacaktır. 

3. TS EN 50321 standardının 6.3.4 maddesindeki Çizelge 2 Sınıf 0 dayanım gerilimine 

uygun olacaktır. 

4. Çizmeler TS EN 20345 Standardının Sınıf 2 (Çizelge 1), Tasarım D olacaktır.       

5. Terleme ve aşınma dirençli iç astarlı olacaktır. 

6. Çizme suya dayanıklı malzemeden üretilmiş olacaktır. 

7. Çizmelerin kayma direnci SRC özellikte olmalıdır. 

8. İzole çizme teslim tarihinden en fazla 6 ay önce üretilmiş olacaktır. 

 

 

 

LASTİK ÇİZME 

1. TS EN 20345 standardına uygun olacaktır. 

2. TS EN 20345 standardının S3 (Çizelge 20) kategorisindeki özelliklere haiz olacaktır. 

3. Çizmeler TS EN 20345 standardının Sınıf 2 (Çizelge 1), Tasarım D olacaktır. 

4. Terleme ve aşınma dirençli iç astarlı olacaktır. 

5. Çizme suya dayanıklı malzemeden üretilmiş olacaktır. 

6. Çizmelerin kayma direnci SRC özellikte olacaktır. 
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OG MANEVRA STANKASI 

1. Stankalar TS EN 60855-1 standardına uygun olacaktır. 

2. Stankalar bina içi tipte (dahili) olacaktır. 

3. Stankalar 36 kV’luk işletmelerdeki kullanıma uygun olacaktır. 

4. Stankalar tek parça ve 1,5 m’den kısa 2,5 m’den uzun olmamalı, ayrıca çubuk çapı 38-42 

mm aralığında olacaktır.  

5. Stanka ucu ayırıcının bıçaklarını kavrayıp itme ve çekmeye uygun olacaktır. 

6. Stankalar, iki elle kullanılacak şekilde ve ellerin ileri gitmesini engelleyecek siper ve uyarı 

yazıları ile donatılacaktır. 

7. Stankanın ucunda ayırıcı bıçaklarını açma-kapama işlemleri için paslanmaz malzemeden 

bir aparat olmalı, bu aparat stankaya vidalı bir şekilde tespit edilmeli ve buradan stanka 

içerisine su ve benzeri şeylerin girmesini önleyecek şekilde montajı yapılmalıdır. 

8. Stanka, köpüğün su almasını engelleyecek önlemlere sahip olacaktır. 

9. Malzemelerde Ulusal veya Avrupa Birliği normlarına uygunluk belgesi CE bulunacaktır. 

10. Malzeme üzerinde; üretici firma adı ve sembolü, imalat yılı, varsa raf ömrü kullanım 

gerilimi, silinmeyecek şekilde bulunacaktır. 
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36 kV STANKASI (36 kV Gerilim Dedektörü ve 36 kV Topraklama İçin) 
 

1. Üç fazın ayrı ayrı klemenslerle bağlanarak uç kısımlarının birleştirilip (yıldız noktası) 

toprak bağlantısının olduğu kısma kadar taşınmasını sağlayacak şekilde olacaktır. 

Topraklama teçhizatında 1 adet stanka bulunacaktır. 

2. Kullanılan stanka içi dolu EN 60855-1 ve TS EN 50508 standartlarına haiz olacaktır. 

3. Stanka tek parça ve uzunluğu 120-150 cm aralığında olacak, bitmiş ürün ağırlığı (1 kg-2 

kg) aralığında olacaktır. Stanka su geçirmez kılıf içerisinde muhafaza edilecektir. Stanka 

çapı (28-36 mm) aralığında olacaktır. 

4. Stankanın üzerinde, elin kaymasını önleyecek şekilde durdurucu siper olacak, ayrıca 

stankanın tutulan kısmı rahatlıkla kavranabilecek, gerekli uyarı yazılarına sahip olacaktır.  

5. Stankanın ucunda üniversal başlık TS EN 50508 standardı Figure D.2’de belirtilen şekilde 

olacaktır. 

6. Stanka, köpüğün su almasını engelleyecek önlemlere sahip olacaktır. 

7. TS EN 60855-1 standardının istediği tüm tip testleri (akredite edilmiş) bağımsız 

laboratuarlardan alınmalı ve bu test belgeleri ihale dosyasında idareye ibraz edilecektir. 

8. Stanka, hususi taşıma kılıfına sahip olacaktır. Stanka taşıma muhafaza kılıfı su geçirmez 

malzemeden, darbelere karşı dayanıklı olacak; üzerinde yansıtıcı(reflektif) şeritler 

bulunacaktır. 
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170 kV-400 kV STANKALAR (Gerilim Dedektörü ve Topraklama İçin) 

1. Kullanılan stankalar içi dolu EN 60855-1 ve TS EN 50508 standartlarına haiz 

olacaktır. 

2. EN 60855-1 standardına haiz 1 adet stanka takımı bulunacaktır. 170 kV için 2 parçalı  

toplam uzunluğu en az 3,5 m olacaktır. 400 kV için ise 3 parçalı toplam uzunluğu en az 5 

metre olacaktır.  

- Birinci parça uzunluğu 1,4-1,6 m aralığında olacaktır. Birinci parçanın alt kısmı 

kapalı ve en fazla 80 cm’lik kısmında el siperliği olacaktır. Birinci parçanın el tutma 

yeri kaymayı önleyici şekilde dizayn edilmelidir. Birinci parça iki elle kullanılacak 

şekilde ve ellerin ileri gitmesini engelleyecek siper ve uyarı yazıları ile donatılmalıdır. 

- İkinci parça uzunluğu 1,8-2,2 m aralığında ve birinci parça ile üçüncü parçaya 

uyumlu bağlantılara sahip olacaktır. 

- Üçüncü parça uzunluğu 2-2,2 m aralığında üniversal başlık takılabilir özellikte 

olacaktır. Üçüncü parça stankanın üniversal başlığı TS EN 50508 standardı Figure 

D.2’de belirtilen şekilde olacaktır.   

- Stanka üç parça toplam ağırlığı 5,0-6,0 kg aralığında olacaktır. Stanka çapları (38-42 

mm) aralığında olacaktır. Üç parçanın da çapı aynı olacaktır. Stankaların üniversal 

başlıkları paslanmaz çelikten ve ek yerleri paslanmaz hafif metal malzemeden imal 

edilmiş olacaktır. Stanka üniversal başlıkları ve ek yerleri döndürme esnasında 

kendiliğinden çözülmeyecek yapıda olacaktır.  

3. Stankaların konulacağı taşıma çantası su geçirmez malzemeden ve darbelere karşı 

bariyerli olacaktır. Taşıma çantası üzerinde yansıtıcı (reflektif) şeritler olacaktır.   

4. Stanka, köpüğün su almasını engelleyecek önlemlere sahip olacaktır. 

5. TS EN 60855-1 standardının istediği tüm tip testleri (akredite edilmiş) bağımsız 

laboratuarlardan alınmalı ve bu test belgeleri ihale dosyasında idareye ibraz edilecektir. 
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GERİLİM DEDEKTÖRÜ (36 kV) 

 
1. Gerilim dedektörünün çalışıp çalışmadığının kontrol edilebilmesi için üzerinde test butonu 

olmalıdır. Ayrıca bir açma/kapama butonu bulunmayacaktır. 

2. Gerilim dedektörü 36 kV geriliminde çalışabilir özellikte olacaktır. 

3. Gerilim dedektörü enerji varlığını kırmızı uyarı ışığı, enerji yokluğunu yeşil uyarı ışığı ile 

gösterecektir. Kırmızı uyarı ışığı yanıp sönerek, yeşil uyarı ışığı sürekli yanarak uyarı 

verecektir. Pil ömrünü tamamladığında farklı renkte ışıklı uyarı sinyali verecektir. Uyarı 

ışıkları alttan 45lik açıyla bakıldığında dahi görülebilecektir. 

4. Gerilim dedektörü gerilimli bir bölümle sadece doğrudan temas hâlinde olduğunda sürekli 

ses vermelidir. Dedektörün temas noktası V tipinde olacaktır. 

5. Gerilim dedektörü ile birlikte, gerilim dedektörüne uyumlu stankaya takılacak üniversal 

başlık da verilecektir. Üniversal başlık TS EN 50508 standardı Figure D.1’de belirtilen 

şekilde olacaktır. 

6. Gerilim dedektörünün hususi taşıma kılıfı olacaktır. Stanka taşıma muhafaza kılıfı su 

geçirmez malzemeden, darbelere karşı dayanıklı olacak, üzerinde yansıtıcı (reflektif) 

şeritler olacaktır. 

7. Gerilim dedektörü bina içi (dahili) tipinde olacaktır ve TS EN 61243-1 standardına göre 

iklim kategorisi (Çizelge-1) N olacaktır. 

8. TS EN 61243-1 standardının istediği tüm tip testleri (akredite edilmiş) bağımsız 

laboratuarlardan alınacak ve bu test belgeleri ihale dosyasında idareye ibraz edilecektir. 
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GERİLİM DEDEKTÖRÜ (170 kV) 

 
1. Gerilim dedektörünün çalışıp çalışmadığının kontrol edilebilmesi için üzerinde test butonu 

olmalıdır. Ayrıca bir açma/kapama butonu bulunmayacaktır. 

2. Gerilim dedektörü 170 kV gerilimde çalışabilir özellikte olacaktır. 

3. Gerilim dedektörü enerji varlığını kırmızı uyarı ışığı, enerji yokluğunu yeşil uyarı ışığı ile 

gösterecektir. Kırmızı uyarı ışığı yanıp sönerek, yeşil uyarı ışığı sürekli yanarak uyarı 

verecektir. Pil ömrünü tamamladığında farklı renkte ışıklı uyarı sinyali verecektir. Işıklar 

gerilim dedektörünün dış yüzeyinde olacak, uyarı ışıkları alttan 45lik açıyla bakıldığında 

dahi görülebilecektir. 

4. Gerilim dedektörü gerilimli bir bölümle sadece doğrudan temas hâlinde olduğunda sürekli 

ses vermelidir. Dedektörün temas noktası kanca şeklinde olacaktır (kanca 60 mm-120 mm 

olacak, İdare tarafından belirlenecektir). 

5. Gerilim dedektörü ile birlikte, gerilim dedektörüne uyumlu stankaya takılacak üniversal 

başlık da verilecektir. Üniversal başlık TS EN 50508 standardı Figure D.1’de belirtilen 

şekilde olacaktır. 

6. Gerilim dedektörünün hususi taşıma kılıfı olacaktır. Stanka taşıma muhafaza kılıfı su 

geçirmez malzemeden, darbelere karşı dayanıklı olacak, üzerinde yansıtıcı (reflektif) 

şeritler olacaktır. 

7. Gerilim dedektörü bina dışı tipinde olacaktır ve TS EN 61243-1 standardına göre iklim 

kategorisi (Çizelge-1) N olacaktır. 

8. TS EN 61243-1 standardının istediği tüm tip testleri (akredite edilmiş) bağımsız 

laboratuarlardan alınacak ve bu test belgeleri ihale dosyasında idareye ibraz edilecektir. 
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GERİLİM DEDEKTÖRÜ (400 kV) 

 
1. Gerilim dedektörünün çalışıp çalışmadığının kontrol edilebilmesi için üzerinde test butonu 

olmalıdır. Ayrıca bir açma/kapama butonu bulunmayacaktır. 

2. Gerilim dedektörü 400 kV gerilimde çalışabilir özellikte olacaktır. 

3. Gerilim dedektörü enerji varlığını kırmızı uyarı ışığı, enerji yokluğunu yeşil uyarı ışığı ile 

gösterecektir. Kırmızı uyarı ışığı yanıp sönerek, yeşil uyarı ışığı sürekli yanarak uyarı 

verecektir. Pil ömrünü tamamladığında farklı renkte ışıklı uyarı sinyali verecektir. Işıklar 

gerilim dedektörünün dış yüzeyinde olacak, uyarı ışıkları alttan 45lik açıyla bakıldığında 

dahi görülebilecektir. 

4. Gerilim dedektörü gerilimli bir bölümle sadece doğrudan temas hâlinde olduğunda sürekli 

ses vermelidir. Dedektörün temas noktası kanca şeklinde olacaktır (kanca 60 mm-120 mm 

olacak, İdare tarafından belirlenecektir). 

5. Gerilim dedektörü ile birlikte, gerilim dedektörüne uyumlu stankaya takılacak üniversal 

başlık da verilecektir. Üniversal başlık TS EN 50508 standardı Figure D.1’de belirtilen 

şekilde olacaktır. 

6. Gerilim dedektörünün hususi taşıma kılıfı olacaktır. Stanka taşıma muhafaza kılıfı su 

geçirmez malzemeden, darbelere karşı dayanıklı olacak, üzerinde yansıtıcı (reflektif) 

şeritler olacaktır. 

7. Gerilim dedektörü bina dışı tipinde olacaktır ve TS EN 61243-1 standardına göre iklim 

kategorisi (Çizelge-1) N olacaktır. 

8. TS EN 61243-1 standardının istediği tüm tip testleri (akredite edilmiş) bağımsız 

laboratuarlardan alınacak ve bu test belgeleri ihale dosyasında idareye ibraz edilecektir. 
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BARA(LAMA TİPİ) TOPRAKLAMA TEÇHİZATI (36 kV) 

1. Üç fazın ayrı ayrı klemenslerle bağlanarak uç kısımlarının birleştirilip (yıldız noktası) 

toprak bağlantısının olduğu kısma kadar taşınmasını sağlayacak şekilde olacaktır.  

2. Her faz ile yıldız noktası arası iletken uzunluğu en az 1,5 metre, yıldız noktasından 

toprağa bağlanan iletken ise en az 2 metre olacaktır. 

3. Topraklama iletkeni TS EN 61138 standardına uygun olacak ve iletkenin dış kaplaması 

şeffaf silikon olacaktır. Kablonun her iki tarafında da pabuç olacak ve pabuçlar çift 

sıkmalı olacak, sıkılan yerden kablo içine su sızdırmazlığı sağlanacaktır. 

4. Topraklama iletkeni flexible örgülü elektrolitik bakırdan ve kesiti 35 mm
2
 olacaktır. 

Topraklama iletkeni dış kaplamasının üzerinde her 50 cm’de bir 10 cm uzunluğunda 

turuncu neon reflektif şeritler bulunacaktır. 

5. Topraklama iletkenlerinin başlığında kullanılan klemens ve pabuçlar TS EN 61230 

standardına uygun olacaktır.     

6. Klipsler lama tipi baraya uygun, güvenilir temas işlevini sağlaması için iç yüzeyi kaymayı 

önleyici tasarıma sahip olacaktır. 

7. Topraklama teçhizatı, bara tipi klipse uyumlu stankaya takılacak paslanmaz üniversal 

başlıkla birlikte verilecektir. Üniversal başlık TS EN 50508 standardı Figure D.1’de 

belirtilen şekilde olacaktır. 

8. Civata ve somunlar, kaymaya ve dönme şeklindeki çözülmelere karşı kilitleme 

rondelâlarıyla donatılmalıdır.  

9. Toprak klipslerinin elle sökülüp takılabilmesi için mengene tipi sıkma cıvatası 

kullanılmalıdır.  

10. Topraklama teçhizatının konulacağı sandık galvanizli, kilitlenebilir veya bariyerli taşıma 

sandığı şeklinde olacaktır. 

11. TS EN 61138 ve TS EN 61230 standartlarının istediği tüm tip testleri (akredite edilmiş) 

bağımsız laboratuarlardan alınacak ve bu test belgeleri ihale dosyasında idareye ibraz 

edilecektir. 
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TOPRAKLAMA TEÇHİZATI (170 kV-400 kV ) 

1. Topraklama yapılırken önce toprak sonra faz mekanizması bağlanacak şekilde, 

topraklama sökülürken önce faz sonra toprak mekanizmasının söküleceği bir kilitleme 

sistemi olacaktır. Herhangi bir faza ait klips kilidi, diğer fazların toprak klipslerine ait 

kilitleri açamayacak özellikte olacaktır. Kilit mekanizması topraklama klipsi 

boştayken üzerinden çıkmayacak şekilde imal edilmiş olacaktır. 

 

2. Topraklama iletkeni TS EN 61138 standardına uygun olacak ve iletkenin dış kaplaması 

şeffaf silikon olacaktır. Kablonun her iki tarafında da pabuç olacak ve pabuçlar çift 

sıkmalı olacak, sıkılan yerden kablo içine su sızdırmazlığı sağlanacaktır. 

3. Topraklama iletkenlerinin başlığında kullanılan topraklama klipsleri ve pabuçlar TS 

EN 61230 standardına uygun olacaktır.  

4. Topraklama iletkeni dış kaplamasının üzerinde her 50 cm’de bir 10 cm uzunluğunda 

turuncu neon reflektif şeritler bulunacaktır.    

5. Topraklama teçhizatında; her fazı ayrı ayrı toprağa irtibatlandıracak iletken 

bulunmalıdır. Bu iletkenlerin uzunluğu 170 kV için en az 4 metre (hat ekipleri ve 

TM’ler), 400 kV hat ve TM topraklamaları için en az 6 metre olmalıdır. Kesitleri ise 

170 kV ve 400 kV her faz için 70 mm
2
 olacaktır.  

6. İletken veya bara klipsleri, güvenilir temas işlevini sağlaması için iç yüzeyi kaymayı 

önleyici tasarıma sahip olacaktır. 

7. Civata ve somunlar, kaymaya ve dönme şeklindeki çözülmelere karşı kilitleme 

rondelâlarıyla donatılmalıdır.  

8. Toprak klipslerinin elle sökülüp takılabilmesi için mengene tipi sıkma cıvatası 

kullanılmalıdır.  

9. Topraklama teçhizatının konulacağı sandık galvanizli, kilitlenebilir veya bariyerli 

taşıma sandığı şeklinde olacaktır.  

10. İletkenlerde kullanılacak topraklama teçhizatları için; 

-Hat topraklama teçhizatlarıyla birlikte klips ve klipse uygun paslanmaz çelikten 

üniversal stanka başlığı da verilecektir. Üniversal başlık TS EN 50508 standardı 

Figure D.1’de belirtilen şekilde olacaktır. 

-İletkenlerde kullanılacak topraklama teçhizatları için klipsin ağız açıklığı (iletken çapı 

15-50 mm) arasında kullanılacak şekilde olacaktır. Üniversal başlık TS EN 50508 

standardı Figure D.1’de belirtilen şekilde olacaktır. 

11. Boru baralarda kullanılacak topraklama teçhizatları için(boru bara sistemi olan trafo 

merkezlerinde); 

-Boru baralarda kullanılacak topraklama teçhizatı iletken boyları İdarenin isteğine 

göre belirlenecektir. 

-Boru bara topraklama teçhizatlarıyla birlikte klips ve klipse uygun paslanmaz çelikten 

üniversal stanka başlığı da verilecektir.  Üniversal başlık TS EN 50508 standardı 

Figure D.1’de belirtilen şekilde olacaktır. 

-Boru bara topraklama teçhizatları için klipsin ağız açıklığı boru bara çapına göre idare 

tarafından belirlenecektir.  
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12. TS EN 61138, TS EN 61230 standartlarının istediği tüm tip testleri (akredite edilmiş) 

bağımsız laboratuarlardan alınacak ve bu test belgeleri ihale dosyasında idareye ibraz 

edilecektir. 

 
 

ARK DAYANIMLI OG İZOLE ELDİVEN 

1. TS EN 60903 standardına uygun olacaktır. 

2. Eldivenler TS EN 60903 Standardının Çizelge-1'de belirtilen kategori R özelliğine 

haiz olacaktır. 

3. Eldiven sınıfı TS EN 60903 Standardının Çizelge-4'de belirtilen Sınıf-4 (36 kV) 

özelliklerine haiz olacaktır. 

4. TS EN 61482-1-2 Sınıf-2 özelliğinde olacaktır. 

5. Eldivenler teslim tarihinden en fazla 6 ay öncesinde üretilmiş olacaktır. 

 

ASİT ELDİVENİ 

1. Eldivenler TS EN 374-1standardı en az (Sülfirik asit)Kod-L’ye sahip olacak şekilde 

olacaktır. 

2. Eldivenin kimyasal dayanıklılık süresi > 30 dk(Koruma endeksi Sınıf-2) olacaktır. 

3. Eldiven uzunluğu en az 25 cm uzunluğunda olacaktır. 

4. Eldivenin tamamı PVC veya nitril kaplamalı olacaktır. 

 

 

ASİT GÖZLÜĞÜ 

1. EN 170, TS 5560 EN 166 standartlarının özelliklerine sahip olacaktır. 

2. TS 5560 EN 166 standardının 7.3.2’ de belirtilen buğulanmaya karşı dirençli olacaktır.  

3. TS 5560 EN 166 standardının 7.2.4 maddesinde belirtilen damlacıklara karşı dirençli 

olacaktır.  

 

ASİT ÖNLÜĞÜ 

1. EN ISO 14605standardının özelliklerine haiz olacaktır. 

2. Kimyasallara dayanıklı önlük en az 70x100 cm boyutlarında olacaktır. 

3. Boyundan ve belden bağlamalı olacaktır. 

4. Güçlü asitlere ve alkaliler gibi kimyasallara karşı koruma sağlayacaktır. 

5. Sülfirik aside dayanıklı olacaktır. 
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GÖZ DUŞU 

1. Göz duşu duvara monte edilme özelliğine sahip olacaktır. 

2. Bir adet sodyum klorür temizleyici ve bir adet steril fosfat göz fincanları ile beraber 

bulunmalıdır. 

 

AĞAÇ KESME KORUYUCU TAKIMI 

Ağaç Kesme Pantolonu 

1. TS EN 381-5 standardına uygun; tasarım B tipinde olacaktır. 

2. TS EN 381-5 standardı madde 6.3.1’de belirtilen Sınıf-2 veya Sınıf-3 özelliklerine 

haiz olacaktır. 

 

Ağaç Kesme Ceketi 

1. TS EN 381-11 standardına uygun olacaktır. 

2. TS EN 381-5 standardı madde 6.3.1’de belirtilen Sınıf-2 veya Sınıf-3 özelliklerine 

haiz olacaktır. 

3. Göğüs, sırt ve kollar kesilmeye karşı koruma amacıyla DPLF dolgu ile üretilmelidir. 

 

 

Ağaç Kesme Bareti ve Aksesuarları 

1. Baret TS EN 397 standardına uygun olacaktır. 

2. Kulak koruyucu TS EN 352 standardına uygun olacaktır. 

3. Vizör, TS EN 1731 standardına uygun olacaktır. 

4. Vizör, kulak koruyucu, güneş siperi ve boyun koruması ile birlikte olacaktır. 

5. Kulak koruyucu dikey olarak önden arkaya doğru ayarlanabilecektir. 

 

 

 

SOĞUK İKLİM TAKIMI 

Soğuk İklim Pantolonu 

1. TS EN 342 standardına uygun olacaktır. 

2. Ön ve arkada reflektif şeritler olacaktır. 

3. TS EN 342 standardına uygun hava geçirgenliği Sınıf-1 olacaktır  

4. Soğuk iklim pantolonu (-30°C) sıcaklığa dayanıklı olacaktır. 

5. TS EN 342 standardının Ek D-3 de belirtildiği gibi pantolonlar kendinden destekli 

olmalıdır. 
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Soğuk İklim Ceketi 

1. TS EN 342 standardına uygun olacaktır. 

2. Ön ve arkada reflektif şeritler olacaktır. 

3. TS EN 342 standardına uygun hava geçirgenliği Sınıf-3 olacaktır 

4. Soğuk iklim ceketi (-30°C) sıcaklığa dayanıklı olacaktır. 

5. Ceket veya kaban, yakaya veya boyun şeridine kadar kapanabilir olmalıdır. 

6. Kol ağızları (manşetler) iyice bedene oturacak şekilde ayarlanabilir olmalıdır. 

7. Ceketler ve kabanlar, bel hattında iyice oturacak şekilde ayarlanabilir olmalıdır. 

8. Ceketler, kullanıcı öne doğru eğildiğinde, pantolonun üst bölümünü öretecek kadar 

uzun olmalıdır. 

9. Islak şartlarda kullanılması tasarlanan ceketler ve tulumların üzerindeki dış cepler, cep 

kapağının cep içerisinde katlanıp sıkışmasını önlemek için cep ağzından en az 20 mm 

daha geniş olan cep kapaklarıyla kapatılmalıdır. 

10.  Soğuk iklim ceketinin arkası ya da önüne kurum standartlarında en az 5x5 cm boyut-

larında TEİAŞ logosu bulunacaktır. 

 

 

Soğuk İklim Eldiveni 

1. Eldiven TS EN 388’ e göre mekanik performansı en az 3.2.2.1olacaktır. 

2. TS EN 511 standardına göre soğuğa dayanım değerleri 0.1.1 olacaktır. 

3. Eldivenin tamamı nitril kaplı olacak, ekstra kaydırmazlığı sağlaması için en az avuç içi 

köpük kaplı olacaktır. 

4. Eldiven konçu bileği tam saracak şekilde ve esnek olacaktır. 

 

Kar Ayaklığı (Hedik) 

1. İş ayakkabısının üzerine rahat giyilip çıkarılabilmelidir. 

2. Ayak numarasına göre hızlı ve kolay ayarlama için genişliği ayarlanabilir olacaktır. 

3. Kar ayaklığının bağlantı noktası 36-47 numaraları arasına ayarlanabilmelidir. 

4. Dik yokuşları kolay çıkmayı sağlamak için topuk kaldırma sistemine sahip olacaktır. 
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KAYNAK EKİPMANLARI 

Kaynak Önlüğü 

1. Boyundan asılarak ve belden arkaya bağcıkla bağlanmalı ayrıca kullananın diz altına 

kadar gelmelidir. 

2. TS EN ISO 11611 standardının Class-1 özelliklerine haiz olacaktır.   

3. Deriden imal edilecek olup, deri kalınlığı minimum 1.2 mm olacaktır. 

4. TS EN ISO 11611 standartlarına uygun olacaktır. 

Kaynak Maskesi 

1. Maskeler TS 6860 EN 175’te belirtilen özelliklere uygun olmalıdır. 

2. Kaynak maskesi otomatik kararan tipte olacaktır. 

3. Kararma süresi en az 1/10000 ile 1/16000 saniye arasında olacaktır. 

4. Kararma kontrolü DIN-4’e göre 9’dan 13’e kadar değişken olacaktır. 

5. Yüzü tamamen örten şekilde dizayn edilmiş olacaktır. 

6. Poliüretan veya yüksek darbe dayanımlı plastikten üretilmiş olmalıdır. 

 

Kaynak Eldiveni 

1. TS EN 12477 (Tip-A) standardına uygun olacaktır. 

2. TS EN 407 standardının özelliklerine haiz olacaktır. 

3. TS EN 388 aşınmaya karşı direnç performans seviyesi en az Level 2 olacaktır. 

4. TS EN 407 tutuşmaya karşı direnç performans seviyesi Level 4 olacaktır. 

5. TS EN 407 temas ısısı direnç performans seviyesi en az Level 1 olacaktır. 

6. TS EN 407 konvektif ısı direnç performans seviyesi en az Level 3 olacaktır. 

 

 

GAZ MASKESİ 

1. Gözleri, burnu ve ağzı kaplayacak şekilde bütün yüzü kapsayacak şekilde olacaktır. 

2. Tam yüz maskesi 180 derecelik görüş açısına sahip olacaktır. 

3. EN 136 Sınıf-2 özelliğine haiz olacaktır. 

4. Maskeler tek filtre girişli olacaktır. 

5. Maske gövdesi EPDM, kauçuk veya silikon esaslı malzemeden imal edilmiş olacaktır. 

6. Bağlantı standardı TS EN 148-1 olacaktır. 

7. Maske camları polikarbonat (çizilmez) özellikte olacaktır. 

8. Kafa tutuşu en az 5noktadanolmalıdır. 
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SF6 GAZ TULUMU 

1. TS EN ISO 13982-1/A1 Tip 5 özelliğine sahip olacaktır. 

2. TS EN ISO 13034-A1 Tip 6 özelliğine sahip olacaktır. 

3. CE kategori 3 özelliklerini sağlamalıdır. 

4. Kapüşonlu, bilek ve bacak kısımları elastik olacaktır. 

 

 

GAZ FİLTRESİ 

1. TS EN 14387-A1 standardına uygun olacaktır. 

2. Gaz filtresi asgari “A1 B1 E1 K1 P2” seviyelerinde olacaktır.  

3. Bağlantı standardı TS EN 148-1 olacaktır. 

 

 

YAĞMURLUK (İKİ PARÇALI ALT-ÜST) 

1. TS EN 343+A1 standardına uygun olacaktır. 

2. Yağmurluk alt ve üst olmak üzere iki parçadan oluşacaktır. 

3. Yağmurluk üzerinde(kollar, gövde ve ayaklarda) en az 5 cm genişliğinde reflektif 

şeritler bulunacaktır.  

4. Yağmurluğun her iki yanında; gövde ve ayaklarda birer adet kapaklı cep bulunacaktır. 

5. Yağmurluğun üzerinde kapüşon bulunacaktır. 

6. Kapüşonun yüz çevresine gelen kısmında büzme ipi bulunacaktır. 

7. Yağmurluğun iç yüzeyinde pamuklu kumaştan astar bulunacaktır. 

1. Yağmurluğun dış yüzeyi Poliüretan malzemeden ya da en az 150 D Oxford kumaştan 

imal edilmiş olacaktır. 

YAĞMURLUK (TEK PARÇALI) 

2. TS EN 343+A1 standardına uygun olacaktır. 

3. Yağmurluk tek parça olacaktır. 

4. Yağmurluk üzerinde(kollar ve gövdede) en az 5cm genişliğinde reflektif şeritler 

bulunacaktır.  

5. Yağmurluğun her iki yanında; gövdede birer adet kapaklı cep bulunacaktır. 

6. Yağmurluğun üzerinde kapüşon bulunacaktır. 

7. Kapüşonun yüz çevresine gelen kısmında büzme ipi bulunacaktır. 

8. Yağmurluğun iç yüzeyinde astar bulunacaktır. 

9. Yağmurluğun dış yüzeyi Poliüretan malzemeden ya da en az 150 D Oxford kumaştan 

imal edilmiş olacaktır. 
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MEKANİK İŞ ELDİVENİ 

1. TS EN 388 standardında belirtilen özelliklere sahip olacaktır. 

2. Aşınmaya, kesmeye, yırtılmaya, delinmeye karşı direnç seviyeleri asgari 3.1.2.1 

olacaktır. 

 

 
İZOLE HALI 

1. TS EN 60243 veya TS EN 61111 standardına uygun olacaktır 

2. 36 kV gerilim seviyesinde izolasyon sağlayacaktır. 

3. Üst yüzeyi kaymayı önleyecek şekilde baklava dilimi veya tırtıllı olacaktır. 

4. Halılar en az 80x100 cm ebadında olacaktır. 

5. Halı kalınlığı en az 4 mm olacaktır. 

6. Yüksek kalite kauçuk veya poliüretan malzemeden imal edilmiş olacaktır. 

7. Halılarda hava kabarcığı, yırtık, çatlak, kesik gibi üretim hataları bulunmayacaktır. 

8. İzole halı teslim tarihinden en fazla 6 ay önce üretilmiş olacaktır.  

 

 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI 

İp-Halat Tutucu: 

1. TS EN 12841-A standardına uygun olacaktır. 

2. 10-12mm çap (statik halata uygun) aralığında statik halatlarla kullanılabilecektir. 

3. Düşüş durdurucu, halat üzerinde herhangi bir elle müdahale olmaksızın iki yönlü 

hareket edebilecektir. 

4. Düşüş durdurucu üzerinde karabina bağlantısı için uygun genişlikte göz bulunacaktır. 

5. Düşüş durdurucu, halatın herhangi bir noktasına kolayca takılıp çıkartılabilecektir. 

6. Hızlı ve kolay kurulumu olmalı, açma mandalı sayesinde kilitli teker aralanarak ipin 

herhangi bir noktasına kolayca yerleştirilecektir. 

 
 

Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu 

1. TS EN 360 standartlarında belirtilen özelliklere göre imal edilmiş olacaktır. 

2. Geri sarımlı düşüş tutucu sabit bir ankraj noktasına bağlanmış şekilde personelin 

emniyet kemerine bağlantısı yaparak çalışan ile beraber hareket edip bir düşüş anında 

düşüşü sonlandıracaktır. 

3. Geri sarımlı düşüş tutucu malzemesi sürtünmeye karşı dayanıklı sentetik fiber (perlon) 

malzemeden imal edilmiş olacaktır. 
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4. Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu üst noktasında çalışma sırasında ip üzerinde bir 

burkulma olmaması için fırdöndülü sisteme sahip olacaktır. 

5. Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu üzerinde çift emniyetli bir adet geniş ağızlı karabina 

olmalıdır. Karabina TS EN 362 standardına uygun olacaktır. 

6. Geri Sarımlı Düşüş Durdurucunun halat uzunluğu; 

Hat Bakım Ekibi için en az 6m, diğer ekipler için en az 3m olacaktır. 

 

Statik Halat 

1. Halat EN 1891 (Tip A)  standardına sahip olmalı ve bunu belgeleyecektir. 

2. Halat düşük uzama özelliğine sahip olacaktır. 

3. Halat % 100 polyamid kesintisiz liflerden imal edilmiş olacaktır. 

4. Halat yapımında kullanılan lifler yüksek mukavemetli Min. 6 gr/denyeolacaktır. 

5. Halatın içyapısı S/Z bükümlü paralel ipliklerden oluşacaktır. 

6. Halat çekirdek kısmı ve çekirdek kısmını koruyan bir manto kısmı olacaktır. 

7. Halat 10 - 12 mm çapında olacaktır. 

8. Bağlantıyı kolaylaştırmak için halatın bir ucu gözlü diğer ucu kör kasa olacaktır. 

 

Sonsuz Perlon Ve Karabina 

1. Perlon, TS EN 566 ve EN 795 B standartlarında belirtilen özelliklere uygun olacaktır. 

2. Perlonun genişliği 20±0,3 mm olacaktır. 

3. Perlonun iki ucu da kapalı gözlü olacaktır. 

4. Perlonpolyamid veya polyester malzemeden ve en az 22 kN yüke dayanıklı olacaktır. 

5. Perlon boyu 60-100 cm arasında olmalıdır. Alıcı perlon boylarını ayrıca belirtecektir. 

6. Perlonla birlikte ankraj (bağlantı) sağlamak için çelikten mamul, geniş ağızlı, üç 

hareketli kilitleme sistemine sahip karabina ilave edilecektir. 

7. Karabina EN 362 ve EN 12275 standartlarında belirtilen özelliklere göre imal 

edilecektir. 

8. Karabina en az 22kN’a dayanıklı olacaktır. 

 

Şok Emici 

1. Şok emici, TS EN 355 standardında belirtilen özelliklere uygun olacaktır. 

2. Şok emicinin iki ucunda bağlantı ekipmanlarına bağlanması için gözler olacaktır. 

3. Polyamid malzemeden bant biçiminde örülmüş olacak ve genişliği 30±2 mm 

olacaktır. 

4. Şok emici dikiş, 2,5 kN’dan fazla yük uygulandığında açılmaya başlamalıdır. 

5. Açık haldeki bandının kopma dayanımı en 22 kN olacaktır. 
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6. Şok emicinin boyu 20 – 40 cm arasında olacaktır. 

7. Şok emici ile birlikte bağlantı sağlamak için iki adet oval tip, üç hareketli kilitleme 

sistemine sahip karabina ilave edilecektir.  

8. Karabina EN 362 standardında belirtilen özelliklerde imal edilecektir. 

9. Karabina en az 22kN’a dayanıklı ve düz kilit burun sistemine sahip olacaktır.  

 

Yatay Yaşam Hattı 

1. Yaşam hattı TS EN 795standardına uygun olacaktır. 

2. Yaşam hattı en az 3 kişiyi taşıyabilecek ve en az 3 kişilik bağlantı halkaları 

olacaktır. 

3. Yaşam hattının uçlarında TS EN 358 standardına uygun olan konumlandırma 

lanyardı bulunacaktır. 

4. İpin üzerinde çıkarılabilen hareketli ve ipi aşınmalardan koruyan kaymayı sağlayan 

koruyucu kılıf bulunacaktır. 

5. Uç halkaları dikişli tipte olmalı ve gözlerde üzerini kaplayan plastik koruyucular 

dikişin muayenesine imkân verecek şekilde şeffaf olacaktır. 

6. Statik yüklemede kopma dayanımı en az 15 kN olacaktır. 

7. Yaşam Hattının boyu 10 – 20 metre arasında olacaktır (İdarenin belirleyeceği 

şartlarda uzunluk seçilecektir). 

8. Yaşam Hattının ekipmansız ağırlığı en fazla 2,2 kg olacaktır. 

9. Taşıma çantası ile birlikte verilecektir. 

10. Yaşam Hattının bağlantısının sağlanması için iki adet; çelik, geniş ağızlı, çift 

hareketli kilit sistemine sahip fırdöndülü karabina bulunacaktır.  

 

 
 
 

Kurtarma – Kazazede İndirme Aleti 

1. TS EN 341ve EN 1496 standartlarında belirtilen özelliklere göre imal edilmiş 

olacaktır. Kurtarma-kazazede indirme aleti bir kişilik olacaktır. 

2. Kurtarma çalışmalarında üzerindeki pim sayesinde kurtarma yönü istenildiği gibi 

kontrol edilebilir olacaktır. 

3. Kurtarma aleti hız kontrollü olacaktır.  

4. Kurtarma aleti üst bağlantı noktası fırdöndülü sisteme sahip olacaktır. 

5. Kurtarma aleti üzerinde statik halat kullanılacaktır. 

6. Statik halat EN 1891 (Tip A) standardına uygun olacaktır.  

7. Statik halat 45 -55 m arasında uzunluğa sahip olacaktır. 

8. Kurtarma aleti üzerinde çift emniyetli kilitleme sistemine sahip iki adet geniş ağızlı 
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karabina olacaktır. 

9. Karabina EN 362 ve EN 12275 standartlarına belirtilen özelliklere göre imal 

edilecektir. 

10. Kurtarma aleti kendi çantası ile birlikte verilecektir. 

 

 

Otomatik Frenli İniş Aleti 

1. TS EN 341 sınıf A olacaktır. 

2. TS EN 12841 Tip C olacaktır. 

3. Sistem dışı açılmayı önleyen güvenlik mandalı bulunacaktır. 

4. İpe hatalı takıldığında düşmeyi önleyen güvenlik sistemi olacaktır. 

5. Üç konumlu kontrol kolu bulunacak, bunlar frenleme, tam kilitleme ve iniş hızı 

ayarı olacaktır. 

6. Ağırlığı en fazla 660gram olacaktır. 

7. 10-13 mm çapındaki halatlarla kullanılabilir özellikte olacaktır. 

8. İniş aletinin kopma dayanımı en az 14 kN olacaktır. 

 

 

EMNİYET KEMERİ TAKIMI 

Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri 

1. Emniyet Kemeri TS EN 361, TS EN 358 ve TS EN 813 standartlarında belirtilen 

özelliklere göre imal edilmiş olacaktır. 

2. Emniyet kemerleri üzerinde alüminyum alaşımdan mamul eğik D halkalardan en az; 

sırt bölgesinde 1 adet, göğüs bölgesinde 1 adet ve bel bölgesinde 2 adet olmalı, ayrıca 

bel bölgesinin en az 2 adet malzeme taşıma halkası bulunacaktır. 

3. Metal bağlantı halkaları kaynaksız olarak yekpare imal edilmiş, alüminyum alaşımlı 

malzemeden olacaktır. 

4. Ayar tokaları, kolay ayarlanabilmesi için, çift halkalı tipte olacaktır. Tokalar kaynaksız 

olarak yekpare imal edilmiş ve paslanmaya karşı korunmuş çelik malzemeden mamul 

olmalı, kullanım sırasında ayar kaymasına yol açmayacaktır. 

5. Baldır koruyucu dolgulu malzemeden pedli olacaktır. 

6. Ayarlanabilir tipte olacaktır. 

7. Ek aksesuarlar hariç tüm bedenler için emniyet kemeri en fazla 2,5 kg’ı 

geçmeyecektir. 

8. Emniyet kemeri kan dolaşımını engellemeyecek biçimde bacak, omuz ve bel bölgesini 
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kavrayan, nefes alabilen, ergonomik, diri duruşlu köpük yastıklarla desteklenmiş 

olacaktır. 

9. Yük taşıyan dikişler düz dikiş olmamalı, ponteriz (zigzag) dikiş olacaktır. 

10. Emniyet kemerinin kolay takılabilmesi için göğüs – karın bağlantısı ayrılabilecektir. 

Bağlantı özel yapılı oval karabina ile sağlanacaktır. Karabinanın kilit mekanizması 

üçlü kilit mekanizmasına sahip karabina olacaktır. 

11. Emniyet kemeri taşıma çantasıyla birlikte verilecektir. 

12. Emniyet kemeri bacak ve bel bağlantıları tek hareketle açılıp kapanabilen otomatik 

tokalı olacaktır. 

 
 

Çift Kollu Lanyard 

1. Lanyard,TS EN 355 standardında belirtilen özelliklere göre “lanyardın dahili parçası 

olarak” şok emici içerecektir. 

2. Çift kollu ve şok emicili olma özelliği sayesinde bir bağlantı noktasından diğer 

bağlantı noktasına güvenli geçiş olanağı sağlayacaktır. 

3. Çift kollu lanyard statik kolonlu şok emicili veya elastik kolonlu olacaktır. Lanyard 

statik kolonlu ise V noktasında bir adet şok emici mekanizma olacaktır. 

4. Lanyard statik kolonlu ise kolon dış koruma kılıfına sahip olacaktır. 

5. Şok emicinin emniyet kemerine bağlanacak kısmı oval karabina olacaktır.  

6. Karabina TS EN 362 standardında belirtilen özelliklere göre imal edilecektir. 

7. Lanyardın iki ucunda bulunan karabinalar geniş ağızlı çift emniyetli olacaktır. 

8. Lanyardın toplam uzunluğu tüm donanımlar dâhil 120-150 cm arasında olacaktır.  

9. Geniş ağızlı çift emniyetli karabinaların ağız açıklığı; 

a. Hat Bakım Ekibi için 100-110 mm arasında, 

b. Diğer Ekipler için 60-65 mm arasında, 

 

Konumlandırıcı Lanyard 

1. Konumlandırıcı lanyard, TS EN 358 standardında belirtilen özelliklere göre imal 

edilecektir. 

2. Karabina TS EN 362 standardında belirtilen özelliklere göre imal edilecektir. 

3. Konumlandırıcı lanyard üzerinde bulunan karabinalar çift emniyetli sisteme sahip 

olacaktır.  

4. İp üzerinde konumlanmayı sağlayacak bir adet mekanizma olacaktır. 

5. Konumlandırıcı lanyardın bir ucu gözlü ve karabinalı, diğer ucu kör kasa olacaktır. 

6. Konumlandırıcı lanyardın halat boyu 2-2,5 metre arasında olmalıdır. 

7. İp üzerinde aşınmayı engelleyici bir kılıf olacaktır. 
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İZOLE MERDİVEN 

1. İzole Merdivenler TS EN 131-1, TS EN 131-2ve TS EN 50528 standardında olacaktır. 

2. İzole Merdivenler 3,75m-4,25m aralığında tek parçalı, 5,75m-6,25m aralığında 

sürgülü olacaktır. 

3. Merdivenlerin basamaklarının üzeri kaymayı önleyecek şekilde tırtıklı olarak imal 

edilecektir. 

4. Merdivenler TS EN 50528 Standardının 5.6.1 maddesinde belirtilen 10kV testi 

uygulanacaktır. 

5. Merdivenlerin dikmelerinin alt ve üst ucunda kaymayı önleyecek şekilde lastik 

takozları olmalıdır. 

6. Merdivenin izole kısımları suya, neme ve ısıya karşı dayanıklı olacaktır. Merdivenin 

basamaklarının dikmelerinin sıkı geçme olduğu noktalarda ve dikmelerin alt ve üst 

noktalarındaki takoz geçmeleri su sızdırmayacaktır. 

7. Basamaklar tek parça olarak imal edilmelidir. Basamaklar arası mesafe ise 25cm-30cm 

aralığında olacaktır. Merdivenin dikmeleri arasındaki açıklık minimum 40 cm, 

maksimum 50 cm olmalıdır. 

 

 

SİGORTA DEĞİŞTİRME PENSİ 

1. Sigorta değiştirme pensi OG Tesislerindeki (3kV ile 36 kV arası) değişik çaplardaki 

sigortaları kavrayabilecek özellikte iki yuvası olan ve birbirleri ile uygun noktalardan 

birleştirilmiş 100 cm’lik iki adet izole çubuktan ibaret olmalıdır. 

2. Pens, mineral veya suni fiberle güçlendirilmiş sentetik malzemeden ve üzerinde 

herhangi bir metal parça olmadan imal edilmiş olmalıdır. 

3. İzole çubuklar (Pens kolları) 36 kV’ ta, çalışana zarar vermeyecek yalıtkanlığa ve 

uzunluğa sahip olmalıdır. 

4. Pens kollarında, çalışan kişinin ellerini koymasını önleyen tırtıllı kabza ile ileri 

hareketlerini önleyen siperlik olacaktır. 

5. Sigorta değiştirme penslerinin kolları, mineral veya suni fiberle güçlendirilmiş sentetik 

ve yalıtkan malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 

6. Pensin tamamı yalıtkan, suya, neme ve ısıya mukavim malzemeden olmalı ve her türlü 

iklim koşullarında 36 kV’luk işletmelerde kullanıma uygun olmalıdır. 

7. Pensin kolları rahat kavranabilecek çapta olmalı, uzunluğu 100 cm’ den az, ağırlığı 2 

kg’dan fazla olmamalıdır. 

8. Pensin kollarında ellerin kaymaması için tırtıllı kabza ve ileri gitmemesi için siperlik 

ile uyarı işaretleri olmalıdır. 

9. Pensin ağzında, 3 kV ile 36 kV’ luk sigortaların çaplarını kavrayabilecek büyüklükte 

iki adet yuva olmalıdır. 

10. Malzeme üzerinde üretici firma adı ve sembolü, kullanım geriliminin minimum ve 

maksimum değerleri silinmeyecek şekilde bulunmalıdır. 
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İKAZ FLAMASI 

1. 25x25 cm eşkenar üçgen boyutlarında olacaktır. 

2. İkaz flaması kırmızı renkte olacaktır. 

3. Çelik konstrüksiyona monte edilebilir özellikte olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



EĞİTİMİN ADI KONULAR  SÜRE 
KATILIMCI 

PROFİLİ 
EĞİTİMİ VEREN EĞİTİM DÖNEMİ 

Temel İSG Eğitimi 

*Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te 

belirtilen konular 

*Elektriksel Güvenlik  

*Çevre ve yol güvenliği 

* Kaldırma taşıma işlerinde güvenlik 

* Kaynak ve/veya kesme işlerinde güvenlik Kazı işlerinde güvenlik 

*Uygulamalı KKD kullanma eğitimi 

*Sahada karşılaşılan riskler ve önlemler 

* Trafik kuralları, güvenli sürüş teknikleri ve trafik kazaları 

8 saat Tüm çalışanlar  Mevzuata uygun eğitmen 

İşe girişte 

(Çalışanın SGK girişi 

yapıldıktan sonra sahaya 

çıkmadan önce) 

İş Sağlığı Eğitimi 
*Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te 

belirtilen konular 
4 saat Tüm çalışanlar  Mevzuata uygun eğitmen 

İşe girişte (sahaya çıkmadan 

önce) 

Yasal hak ve Sorumluluklar 
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te 

belirtilen konular 
4 saat Tüm çalışanlar  Mevzuata uygun eğitmen Çalışma süresi boyunca 

Risk değerlendirme 

*Tehlike-risk kavramları 

*Risk değerlendirme aşamaları 

*Risk kontrol hiyerarşisi 

*Risk değerlendirme yöntemi 

4 saat 
Risk değerlendirme 

ekibi üyeleri 
 Mevzuata uygun eğitmen İşe başlamadan önce 

Acil Durum Eğitimi Acil Durum ekiplerinde görevli çalışanlar 4 saat 
Acil durum ekiplerinde 

yer alan çalışanlar 
 Mevzuata uygun eğitmen İşe başlamadan önce 

İş ekipmanı kullanımı (İş 

makinası, her türlü vinç, kaynak 

veya kesme makinası, spiral vb. 

ekipmanlar) 

*İş ekipmanı kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma 

yollarına ilişkin önlemler 

*(varsa) İş ekipmanının tamiri, tadili, kontrol ve bakımını yapan çalışanlara bu 

konularla ilgili eğitim

4 saat 
İş makinası ve vinç 

kullanan çalışanlar 
 Mevzuata uygun eğitmen İşe başlamadan önce 

İSG Kurulunun Görevleri İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen konular 4 saat İSG Kurul Üyeleri  Mevzuata uygun eğitmen 

İlk İSG Kurul toplantısı 

öncesinde (çalışmaya 

başladıktan sonraki bir ay 

içerisinde) 

Sertifikalı İlkyardımcı İlkyardım Yönetmeliği’nde belirtilen konular 16 saat 

İlkyardım 

Yönetmeliği’ne göre 

çalışanların minimum % 

10’u (Sayı belirlenirken 

ekiplere göre dağılım 

dikkate alınmalıdır) 

İlkyardım Yönetmeliği’ne 

göre yetkilendirilmiş eğitim 

kurumları 

İşe başlamadan önce 

Yüksekte Çalışma Eğitimi 

(Uygulamalı) 

*Demir, beton, ağaç direkte, merdivende çalışma 

*Yüksekte çalışmada kullanılan KKD ve ekipmanların kullanımı 

*Uygulamalı eğitim 

2 gün 
Yüksekte çalışma yapan 

çalışanlar 

Irata/Sprat L3 eğitmen 

tarafından verilecek. 
İşe başlamadan önce 

Sapancı-İşaretçi (Uygulamalı, 

Mesleki Eğitim) 
Mevzuata uygun modüldeki konular 1 gün 

Sapanlama işi yapan 

çalışanlar 

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli 

Sınıfta Yer Alan İşlerde 

Çalıştırılacakların Mesleki 

Eğitimlerine Dair 

Yönetmelik’te belirtilen 

kurum ve kuruluşlar 

İşe başlamadan önce 

Kaynak/kesme (Mesleki Eğitim) Mevzuata uygun modüldeki konular 1 gün 
Kaynak ve kesme işi 

yapan çalışanlar 

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli 

Sınıfta Yer Alan İşlerde 

Çalıştırılacakların Mesleki 

Eğitimlerine Dair 

Yönetmelik’te belirtilen 

kurum ve kuruluşlar 

İşe başlamadan önce 

EKAT (Elektrik Kuvvetli Akım 

Yüksek gerilim tesislerinde 

çalışma) (Mesleki Eğitim)  

Mevzuata uygun modüldeki konular 
Mevzuatta  

belirtilen sürede 

Elektrik işlerinde 

çalışacak Elektrik 

Teknisyeni ve 

Teknikerleri

TEİAŞ İşe başlamadan önce 

Hijyen Eğitimi Mevzuata uygun modüldeki konular En az 8 Saat 

Gıda hazırlama ve 

temizlik işlerinde 

görevlendirilecek 

çalışanlar 

Hayat Boyu Öğrenme Genel 

Müdürlüğü veya 

yetkilendirilen kuruluşlar 

İşe Başlamadan Önce 

YÜKLENİCİ ÇALIŞANLARININ ALMASI GEREKEN EĞİTİMLER                                                                                                                                                   EK-1



Ek-2

İŞİN BAŞLAMA TARİHİ 

VE SAATİ:

İŞİN SÜRESİ :

Evet Hayır
Bu iş için 

Gerek yok
Evet Hayır

Bu iş için 

Gerek yok

□ □ □ □ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

□ □ □

Evet Hayır
Bu iş için 

Gerek yok
Evet Hayır

Bu iş için 

Gerek yok

□ □ □ □ □ □

□ □ □

□ □ □

İŞ ÖNCESİ RİSK KONTROL FORMU  

Araç Trafiği                                     □ Yaya Trafiği                                                 □     

ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ DİĞER TEHLİKE/RİSKLER VE ÖNLEMLERİ:

Çevre Güvenliği                                       ELEKTRİKSEL GÜVENLİK

ÇALIŞMA ALANINDA ALINACAK ÖNLEMLER 

Şarzlı Hava                                              □       

Aşağı Malzeme Düşürme                                           □

Yetersiz Aydınlatma                                                   □

Elektrik Arkı                                                □

ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ TEHLİKE veya RİSKLER

Vücudun bir yerinin kesilmesi                                   □

YAPILACAK İŞİN TANIMI:

ÇALIŞMA YAPILACAK YER:

Yüksekten Düşme                                    □ 

1.Bu form yapılacak her farklı iş için işe başlamadan önce doldurulacaktır, bu form doldurulmadan ve formda belirlenen önlemler alınmadan çalışmaya başlanmayacaktır. 

2. Yapılacak saha denetimlerinde öncelikle bu formun varlığı, uygun şekilde doldurulup doldurulmadığı ve form üzerindeki bilgilerle sahadaki önlemlerin uygunluğu titizlikle 

denetlenir.

3. Yapılan saha denetimlerinde formun doldurulmadığı veya form üzerindeki bilgilerle sahadaki önlemlerin çeliştiği durumlarda gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

4. Çalışma öncesinde yukarıda belirtilen sorulara verilen cevaplarda uygunsuzluk olduğunda veya hayati tehlike içeren herhangi bir risk tespit edildiğinde yüklenici ekip şefi 

tarafından Şantiye Şefi'ne  derhal haber verilecektir. 

YAPILAN İŞE ÖZGÜN DİĞER ÖNLEMLER:

Adı Soyadı &İmza

Yüklenici Firma

 Ekip Şefi

Adı Soyadı &İmza

Elektrik Çarpması                           □  

FORMLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

Yüklenici Firma 

Ekip Üyeleri

Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) 

İşe uygun ve CE işareti bulunan KKD'ler mevcut ve kullanılacak 

durumda mı?

Yüksekte Çalışma                        

Kaldırma/indirme işlemleri için sapanlama yapan personel sapancı/işaretçi 

mesleki eğitimi almış mı, belgesi var mı?

Kullanılan merdiven EN 131 standardı ve iş için gerekli yükseklik bakımından 

uygun mu?

Yüksekten düşmeye karşı gerekli önlemler alındı mı?

Aşağı malzeme düşme riskine karşı gerekli önlemler alınmış mı?

Bu iş için İş Sahibi tarafından Enerji Kesme Verme (EKV) Formu 

dolduruldu mu? 

İş Ekipmanlarını kullanacak personelin Sertifika/Ehliyeti var mı?

Kullanılan kaldırma aracı ve basınçlı ekipmanların Makine Mühendisleri Odası 

veya akredite diğer kuruluşlar tarafından verilmiş periyodik kontrol raporu var 

mı? 

Direğin Sağlam Olmaması              □ Uygunsuz kişisel koruyucu donanımlar        □ Uygunsuz ekipman/malzeme/donanım  □

 Çalışma yapılacak yerde enerji kontrolü yapıldı mı?

Çalışma alanı önce ve sonrasındaki noktalardan uygun topraklama 

aparatlarıyla topraklama yapıldımı?

Çalışma Alanında Enerji Kesildi mi? (İş Sahibi tarafından enerji 

kesilecektir), kesinti yapılan teçhizat tüm ekip üyelerine aktarıldı mı?
Kullanılan iş ekipmanları sağlam mı?

Bu iş için İş Sahibi tarafından Çalışma Müsadesi İsteği (ÇMİ) Formu 

dolduruldu mu? 
Gerekli bariyerleme ve trafik işaretlemeleri yapıldı mı ?

Bu iş için İş Sahibi tarafından İş Güvenliği (İGF-1) Formu dolduruldu 

mu? 

Yük Kaldırma-Taşıma ve İş Ekipmanları İle Çalışma



Ek-3

SIRA NO KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILACAĞI DURUM

1 Reflektörlü yelek Tüm çalışmalarda

2 Aleve ve Arka Dayanıklı Takım Enerjili Ortamlarda

3 Soğuk İklim Pantolonu, Ceketi, Eldiveni Soğuk Ortamlarda

4 Baret (Hatçı) Tüm çalışmalarda

5 Dağcı Botu Arazi ve mevsim koşullarında

6 Hatçı İş Tulumu Enerjisiz çalışmalarda

7 İzole Ayakkabı (Emniyet Ayakkabısı) Enerjili Ortamlarda

8 Kar Gözlüğü Karlı havalarda

9 Lastik Çizme Islak Zeminlerde

10 Mekanik İş Eldiveni Mekanik işlerde

11 Yağmurluk Yağışlı Çalışmada

12 Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri Yüksekte Yapılan Çalışmalarda

13 Çift Kollu Lanyard Yüksekte Yapılan Çalışmalarda

14 Konumlandırıcı Lanyard Yüksekte Yapılan Çalışmalarda

15 Yüksekte Çalışma Ekipmanı (Sonsuz Perlon) Yüksekte Yapılan Çalışmalarda

16 Yüksekte Çalışma Ekipmanı (Şok Emici) Yüksekte Yapılan Çalışmalarda

17 Yüksekte Çalışma Ekipmanı (Ayak Perlonu) Yüksekte Yapılan Çalışmalarda

18 Yüksekte Çalışma Ekipmanı (Çelik Tel Karabina) Yüksekte Yapılan Çalışmalarda

19 Yüksekte Çalışma Ekipmanı (Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu) Yüksekte Yapılan Çalışmalarda

20 Yüksekte Çalışma Ekipmanı (İp Halat Tutucu) Yüksekte Yapılan Çalışmalarda

21 Yüksekte Çalışma Ekipmanı (Karabina) Yüksekte Yapılan Çalışmalarda

22 Yüksekte Çalışma Ekipmanı (Kurtarma-Kazazede İndirme Aleti) Yüksekte Yapılan Çalışmalarda

23 Yüksekte Çalışma Ekipmanı (Otomatik Frenli İniş Aleti) Yüksekte Yapılan Çalışmalarda

24 Yüksekte Çalışma Ekipmanı (Statik Halat) Yüksekte Yapılan Çalışmalarda

25 Yüksekte Çalışma Ekipmanı (Tek Yönlü Düşüş Durduruculu Halat) Yüksekte Yapılan Çalışmalarda

26 Yüksekte Çalışma Ekipmanı (Yatay Yaşam Hattı) Yüksekte Yapılan Çalışmalarda

27 Gerilim Dedektörü (170kV)
 Enerjili Ortamlarda

28 Gerilim Dedektörü (420kV)
 Enerjili Ortamlarda

29 Stanka Takımı (420 kV) Enerjili Ortamlarda

30 Stanka Takımı (170 kV) Enerjili Ortamlarda

31 Taşlama Gözlüğü Kesme Traşlama İşlerinde

32 Topraklama Teçhizatı (170 kV) Yüksekte Yapılan Çalışmalarda

33 Topraklama Teçhizatı (420 kV) Yüksekte Yapılan Çalışmalarda

SIRA NO KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILACAĞI DURUM

1 Aleve ve Arka Dayanıklı Kaban Enerjili ve Soğuk Ortamlarda

2 Aleve ve Arka Dayanıklı Takım Enerjili Ortamlarda

3 Baret Tüm çalışmalarda

4 İzole Ayakkabı Tüm çalışmalarda

5 Lastik Çizme Islak Zeminlerde

6 İzole Çizme Enerjili Ortamlarda

7 Yağmurluk Yağışlı Çalışmada

8 Taşlama Gözlüğü Kesme Traşlama İşlerinde

9 Kaynak Ekipmanı (önlük,maske,eldiven) Kaynak Çalışmalarında

10 Asit Eldiveni Akü Çalışmalarında

11 Asit Önlüğü Akü Çalışmalarında

12 Asit Gözlüğü Akü Çalışmalarında

13 Göz Duşu Akü Çalışmalarında

14 Gaz maskesi Gaz basma işlemlerinde

15 SF6 gaz tulumu Gaz basma işlemlerinde

16 Gaz Filtresi Gaz basma işlemlerinde

17 Yüksekte Çalışma Ekipmanı (Emniyet Kemeri Takımı) Yüksekte Yapılan Çalışmalarda

18 Yüksekte Çalışma Ekipmanı (Şok Emici) Yüksekte Yapılan Çalışmalarda

19 Yüksekte Çalışma Ekipmanı (Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu) Yüksekte Yapılan Çalışmalarda

20 Yüksekte Çalışma Ekipmanı (Karabina) Yüksekte Yapılan Çalışmalarda

21 Yüksekte Çalışma Ekipmanı (Kurtarma-Kazazede İndirme Aleti) Yüksekte Yapılan Çalışmalarda

22 Yüksekte Çalışma Ekipmanı (Sonsuz Perlon) Yüksekte Yapılan Çalışmalarda

23 Yüksekte Çalışma Ekipmanı (Statik Halat) Yüksekte Yapılan Çalışmalarda

24 Yüksekte Çalışma Ekipmanı (Yatay Yaşam Hattı) Yüksekte Yapılan Çalışmalarda

25 Mekanik İş Eldiveni Tüm çalışmalarda

ENERJİ İLETİM HATLARI

TRAFO MERKEZLERİ

ENERJİ İLETİM HATLARI VE TRAFO MERKEZLERİNDE 

KULLANILACAK KKD MALZEMELERİ 



1 

 

 

EK-4 

YOLDA ÇALIŞMA TALİMATI 

1- AMAÇ VE KAPSAM 

 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)’ne hizmet veren YÜKLENİCİ firmaların veya ALTYÜKLENİCİLERİN 

karayolları ve şehir içi yollarda yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılan işlerde çalışanların, 3. Şahısların 

ve yol güvenliğinin sağlanması. 

2- TANIMLAR 

Çalışma Sahası: Çalışmanın yürütüldüğü alan ile bu alanın yanında malzemelerin, aletlerin, kazı malzemelerinin 

depolandığı ve çalışma sırasında araçların manevrası için kullanılan bölümdür. Çalışmaların engellenmemesi için 

çalışma sahasını yeterince geniş tutmak gerekir. Bu saha trafikten tamamen arındırılmış ve emniyet alanından da 

ayrılmış alandır. 

Emniyet Alanı: Bu bölge, trafiği çalışmadan, çalışmayı da trafikten korumak için gereklidir. Çalışma sırasında 

gerekmedikçe bu alana girilmemelidir. Alet veya malzemeler de bu sahaya kesinlikle depolanmamalıdır. Emniyet 

alanına yalnızca konileri ve işaretleri kontrol etmek amacı ile girilebilir. 

Ön Emniyet Açıklığı (E): Bu mesafe, rakordman ile çalışma sahası arasındaki açıklık olup, o yoldaki hız limitine 

bağlı olarak değişir. Görüşün kapalı olduğu yatay ve düşey kurplu kesimlerde, Tablo:2 de ön emniyet açıklığı için 

verilen mesafeler, emniyeti sağlayacak şekilde uzatılmalıdır. 

Yan Emniyet Açıklığı (Y): Bu mesafe, çalışma sahası ile trafiğe açık olan kesim arasındaki açıklık olup, o yoldaki 

işletme hızına bağlı olarak değişir. 

Rakordman: Çalışma sahası başlangıcındaki ön emniyet alanının öncesinde ve çalışma sahasının sonundaki arka 

emniyet alanının sonrasında, koniler veya Onarım Yaklaşım Levhaları ile tesis edilir. Koniler veya Onarım Yaklaşım 

Levhaları kullanılarak rakordman oluşturulan kesimlerde, gece şartlarında flaşörler kullanılmalıdır. Çalışma, gün içinde 

bitirilemeyecekse koniler yerine reflektif özellikleri nedeniyle T-33d ,e veya f no’lu Onarım Yaklaşım Levhalarından 

uygun olanının kullanımı tercih edilmelidir. 

Ön uyarı alanı 

Yol kullanıcılarının, çalışma alanı yaklaşımında, önceden uyarıldığı geçici trafik kontrol bölgesindeki kısım. (Şekil 1, 

Şekil 2 ve Şekil 3'e bakılmalıdır). 

Geçiş alanı (rakordman) 

Giriş Rakordmanı: Çalışma sahası başlangıcındaki emniyet alanının öncesinde, koniler veya Onarım Yaklaşım 

Levhaları ile tesis edilen giriş rakordmanı uzunluğu (L); çalışma sahası yaklaşımındaki yolda yasalarla belirlenmiş hız 

sınırına ve çalışmanın genişliğine (G) bağlı olarak değişmektedir. 

Bu dinamiklere göre hesaplanan giriş rakordmanı uzunlukları Tablo:1’de verilmiş olup, tavsiye edilen bu mesafeler, 

trafik yoğunlukları göz önüne alınarak en fazla yarısına kadar düşürülebilir. Geçici trafik kontrol bölgesindeki, yolun 

genişten dara veya dardan genişe doğru gittikçe değişerek, trafiğin normal istikametine dönüştürüldüğü kısım (Şekil 1, 

Şekil 2 ve Şekil 3'e bakılmalıdır). 

 

Çıkış rakordmanı 

Çalışma alanının sona erip, yolun normal akış düzenine çevrildiği kısımda yapılan düzenleme (Şekil 1, Şekil 2 ve 

Şekil 3'e bakılmalıdır). 

 

Kaydırma rakordmanı 

Şeritlerdeki trafiğin, şerit sayısını azaltmadan geçici yön değiştirmesini sağlayan düzenleme (Şekil 2 ve Şekil 3'e 

bakılmalıdır). 

 

Banket rakordmanı 

Yol kenarındaki banketi trafiğe geçici kapatan düzenleme (Şekil 2 ve Şekil 3'e bakılmalıdır). 

 

Çalışma alanı 

Yol veya kenarında trafiği etkileyen ve çalışma yapılan kısım (Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3'e bakılmalıdır). 

 

Trafik alanı 

Çalışma alanında, trafiğin geçmesine ayrılan kısım (Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3'e bakılmalıdır). 
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Emniyet alanı 

Çalışma alanı önünde, arkasında ve/veya yanında, çalışanların ve trafiğin güvenli olarak seyrini sağlamak üzere 

ayrılan kısım (Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3'e bakılmalıdır). 

 

Yaya bariyeri 

Çalışma sahalarında yayaların yönlendirilmesi ve çalışma alanının sınırlandırılması amacı ile kullanılan bariyer. 

 

Geçici trafik kontrol bölgesi (GTKB) 

Yol veya yol kenarındaki çalışma sebebiyle, yolda geçici trafik kontrolünün uygulanacağı kısım (Şekil 1, Şekil 2 ve 

Şekil 3'e bakılmalıdır). 

 

 

 

 

 

Şekil 1 
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Şekil 2 
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Şekil 3 

3- Gerekler 

3.1 Genel 

1. Trafik karmaşasına neden olacak uzun süreli çalışmalar, mümkün olması halinde, yerel ve ulusal basın aracılığı ile ilan 

edilerek, yol kullanıcıları uyarılmalıdır. 

2. Her çalışma alanı, gerekli işaretlerle donatılarak yaya ve sürücüler önceden haberdar edilmeli, çalışma alanındaki 

çalışanlar da dahil yol kullanıcılarına karşı gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır. 

3. Alınacak emniyet tedbirlerinde, mümkün olduğunca, yolun normal kullanım şekline fazlaca müdahale etmeyecek 

biçimde olmasına dikkat edilmeli ve alınan tedbirlerdeki trafik kontrol şekli, yolun cinsine, trafik şartlarına, çalışmanın 

süresine, trafik alanına yakınlığına, yoldaki mevcut köprü, bina gibi fiziki yapılara göre seçilmelidir. 

4. Şehir içi yollarda, göreceli olarak düşük hız, yüksek hacim, dar yol veya şeritler, sık kavşaklar, önemli ölçüde yaya trafiği, 

araç ile yaya trafiği kesişmeleri ve çok sayıda ağaç ve direk gibi yol kenarı engelleri olduğundan, seçilecek geçici trafik 

kontrolünün yol üstü ve kenarındaki inşaatlara yapacağı etki dikkatle araştırılmalıdır. 

5. Alınacak tedbirler, yol kullanıcılarının (sürücü, yolcu ve yayalar) yanlış anlama ve yanlış davranışlarda bulunmalarına 

sebep olmamalıdır. 
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Geçici trafik kontrol bölgesi (GTKB) 

Önceden trafiğin uyarıldığı alandan başlayarak, çalışma alanı ve trafiğin normal düzenine kavuştuğu yere kadar 

olan GTKB, genellikle 5 kısımdan oluşmalıdır. Bunlar: 

1. Ön uyarı alanı, 

2. Geçiş alanı, 

3. Çalışma alanı 

4. Trafik alanı 

5. Son geçiş alanı (Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3'e bakılmalıdır) 

 

GTKB’ye yaklaşırken, sürücü ve yayaların uyarılması 

 Trafiğin başka bir yola yönlendirilmesi mümkün ise çalışma yapılan yolun trafiğe kapatılması 

gerekir. 

 Trafiğin başka yola yönlendirilmesi mümkün değilse trafiği önceden yönlendirmek üzere, doğru ve kolay 

anlaşılır yol sathı işaretleri, değişik aydınlık seviyesi ve hava koşullarında etkili diğer tedbirler ile birlikte 

işaret levhaları kullanılarak emniyet sağlanmalıdır. 

 Trafiği yönlendirecek yol sathı işaretleri ile diğer işaretler, açık, anlaşılabilir ve kararsızlığa 

meydan vermeyecek şekilde, önceden ikaz edici uygun yerlere yerleştirilmelidir. 

 Mümkün ise çalışma yapılan yerin çevresi, hem o alanın hem de orada çalışan personelin korunması 

amacıyla geceleri aydınlatılmalıdır. Çalışma alanı, trafik konileri veya onarım yaklaşım levhaları ile yaya 

bariyerleri kullanılarak çevrilmeli, böylece sürücünün platformu daha rahat görmesi sağlanmalıdır. 

 Çalışma sahasına yaklaşırken ilk uyarı işaretinin konulacağı yer, sürücünün işareti gördüğünde gerekli 

tedbirleri alması için gerekli zaman ve yeterli mesafeyi sağlayacak uzaklıkta olmalıdır. 

 Trafik konilerilerin, trafik işaretlerinin, lambaların vb. yerleştirilmesi sırasında, iş ile ilgili tüm personelin, 

üzerinde ışık yansıtıcı (reflektif malzeme vb.) materyal bulunan bakım yeleği giymesi gerekir. 

 Yaya yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmalarında ve yaya yollarını da kapsayan çalışmalarda, 

yayalara geçişleri için mutlaka bir alternatif yol gösterilmelidir. Geçici olan bu alternatif yaya yollarının 

genişliği en az 1 m olmalıdır. Yayaların taşıt yolundan yürütülmelerinin zorunlu olduğu durumlarda, yaya 

bariyerleri ve trafik konileri yardımıyla güvenli bir geçiş bölgesinin oluşturulması gerekmektedir. 

 Çalışma yapılan yerin çevresinde yayaların güvenle geçişini sağlayacak şekilde işaretleme yapılmalı ve 

çalışma alanının yaya kaldırımına yakın olan kesimi, yaya bariyerleri ile çevrilmelidir. 

 Yaya bariyerlerinin devrilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalı, süreklilik sağlanması için 

bariyerler, birbirleri ile bağlanmalıdır. 

Kolay anlaşılır donatı kullanılması 

GTKB’de takip edilecek güzergâh ve işaretler devamlı olarak kontrol edilip, değişik hava şartlarında 

görülebilir, temiz ve bakımlı olması sağlanmalıdır. 

 

Trafik işareti ve güvenlik ekipmanlarının kullanım şartları 

 Trafik işaretlerinin yerleştirilmesine, çalışma alanına en uzak mesafede kullanılması gereken (T-15) 

nolu "yolda çalışma" işaret levhasının konulmasıyla başlanılmalıdır 

 Konilerin, trafik işaretlerinin, lambaların vs. yerleştirilmesi sırasında, iş ile ilgili tüm çalışanların, üzerinde 

ışık yansıtıcı (reflektif malzeme vb. gibi) materyal bulunan bakım yeleği giyecektir. 
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 Gece bölünmüş yollarda yapılan çalışmalarda emniyet alanı içerisinde ikaz ışıklı bir römork 

bulundurulacak, bu römork ile çalışma sahası arasında en az 10 metre boşluk bırakılacaktır. 

 Çalışma alanı uzunluğu boyunca konulacak konilerin birbirlerine plastik zincirle bağlanmış 

olması gerekmektedir. 

 Çalışma sahalarının çok uzun tutulması ve zorunluluk arz etmedikçe trafik güvenliği yönünden kısım kısım 

çalışma yapılması önlenecek, aktif çalışma alanları dışında trafiği engellemeyen kesimlerde çalışma sahası 

sınırlamaları işaretler ile sona erdirilerek aktif çalışma alanlarında tekrar başlatılacaktır. Ancak, kısım kısım 

çalışmaların zorunlu olduğu çalışmalarda; çalışma sahaları arasındaki mesafelerin kısa olması durumunda, 

bu alanların birleştirilerek işaretlemenin iki yöndeki başlangıçlarında yapılması yeterli bulunmaktadır. 

 İşaretleme, çalışma bölgesinin en uzak noktasından başlayıp, çalışma yerine doğru yaklaşmak 

suretiyle yapılmalıdır. 

 Trafik işaretleri ve trafik konilerilerin toplanmasına, çalışma alanına en yakın noktadan ve trafin akış 

yönünün tersinden başlanılmalı, çalışma alanından uzaklaşarak trafik işaret levhaları toplanmalı, daha 

sonra çalışma alanı tarafındaki trafik işaret levhalarının 

toplanmasına başlanılmalı, çalışma alanından uzaklaşarak trafik işaret levhaları ve koniler toplanmalı, en son 

çalışma alanı tarafındaki (T-15) nolu "yolda çalışma" trafik işaret 

levhaları’na bakılmalıdır. 

 Çalışma bittiğinde, geçici trafik kontrol donanımı derhal kaldırılmalıdır. 

 Trafik işaret levhalarının herhangi bir nedenle devrilip görevini yerine getirememe durumuna karşı veya 

çarpılma, kirlenme, kaybolma vb. nedenlerden dolayı çalışma süresi boyunca saat başı kontrol edilecektir. 

 Gece çalışmalarında; gece çalışmalarında kullanıma uygun ışıklı trafik işaret ve yaya uyarı levhaları 

kullanılacaktır. 

 Çalışma sahası, koni veya Onarım Yaklaşım Levhaları ile yaya bariyerleri kullanılarak çevrilir. Böylece 

sürücünün platformu daha rahat görmesi sağlanacaktır. 

 Yoldaki çalışmanın bitirilmesinden sonra trafik güvenliği yönünden gerekli tedbirler alınarak çalışma ile 

ilgili trafik işaretlerinin derhal kaldırılacaktır. 

 mevsim şartları nedeniyle yada diğer nedenlerle çalışmaya uzun süre ara verilmesi durumunda trafik 

güvenliği yönünden gerekli tedbirler alınıp çalışma alanı güvenli kullanıma açılarak trafik işaretleri 

kaldırılacaktır. 

 Yol yüzeyi ve ışıklı işaretler, trafiği yönlendirecek şekilde olmalıdır. 

Çalışanlar için alınacak emniyet tedbirleri 

 Çalışma alanı oluşturulması ile yol kullanıcılarının alışkanlıklarına karşı geçici de olsa bir değişiklik 

meydana geldiğinden ve bu alanlar, genellikle sürücüler için diğer yol 

kesimlerine nazaran kaza riski daha yüksek alanlar olduğundan, trafik güvenliğinin sağlanması 

bakımından aşağıdaki belirtilen önlemler alınmalıdır: 

 Kaza olasılığını en aza indirmek için, çalışanlar, trafik yakınında nasıl çalışmaları gerektiği 

konusunda eğitime tabi tutulmalı, 

 Trafiğin başka bir yola yönlendirilmesi mümkün ise, çalışma yapılan yol trafiğe kapatılmalı, 

 Çalışma yapılan alan ve öncesi, hem o alanın hem de orada çalışan personelin kaza riskine karşı 

korunması amacıyla geceleri, gece kullanımına uygun ışıklı trafik ve uyarı levhalarıyla donatılmalıdır. 
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 Çalışma alanının çevresi, trafik konileri veya onarım yaklaşım levhaları ile yaya bariyerleri 

kullanılarak çevrilmeli ve sürücülerin yol platformunu daha rahat görüp anlaması sağlanmalı, 

 Çalışanlara ve bayrakçılara, TS EN ISO 20471'de tanımlanan iş güvenliği yeleği giydirilmeli, 

 Çalışma alanına yaklaşırken ilk uyarı işaretinin konulacağı yer, sürücünün işareti gördüğünde gerekli 

tedbirleri alması için gerekli zaman ve yeterli mesafeyi sağlayacak uzaklıkta olmalı, 

 Trafik işaretlerinin yerleştirilmesine, (T-15) nolu "yolda çalışma" işaret levhasının konulmasıyla 

başlanılmalı, 

 İşaretleme, çalışma bölgesinin en uzak noktasından başlayıp, çalışma yerine doğru yaklaşmak 

suretiyle yapılmalı, 

 Çalışmaların geceye sarkması durumunda uyarı ışıkları kullanılmalı ve uyarı ışıkları yerlerine 

konulmadan önce yakılıp kontrol edilmeli, 

 Araçların çalışma alanına ve yaya yollarına girişini engellemek için konulan engeller; yoldaki çalışmanın 

şekline, süresine, gün içindeki çalışma saatlerine, yoldaki trafik hacmi ve işletme hızına göre seçilip, 

çalışma alanı boyunca devam etmeli, 

 Çalışma alanlarında karmaşık trafiğin yönlendirilmesi için değişken mesaj levhaları, 

tehlike ikaz ışıkları, bayraklar gibi şartlara uygunluğu iyi düşünülmüş önlemler alınmalı, 

 Bayrakçıların kullanımında çalışma alanına tehlikeli şekilde hızla yaklaşan araçlar olduğunda, 

bayrakçılar çalışanlara sesli alarm verecek şekilde donatılmalı, 

 Çalışma alanlarının çok uzun tutulması önlenmeli, birbirine yakın mesafedeki çalışmalar birleştirilerek 

gerekli tedbirler alınmalı, 

 Yoldaki çalışmanın bitirilmesinden sonra çalışma ile ilgili trafik işaretleri derhal kaldırılmalı, 

 Trafik işaretleri ve trafik konilerinin toplanmasına, çalışma sahasına en yakın noktadan başlanılarak en 

uzak noktadakine doğru yapılmalı, 

 Sürücülerin olumsuz etkilenmemesi için, gereksiz ve aşırı trafik güvenliği önlemlerinden kaçınılmalı, 

 İşin adı, şekli, bitiş tarihi, trafiğe etkisi, trafik türlerine göre alternatif güzergah gibi konularda, 

levha ve broşürlerle halka bilgi verilmeli. 

 

İşi Yapanın Sorumlulukları 

 Yüklenici, çalışma sahasındaki tüm sorumluluğun üzerinde olduğu bilinci ile gerekli güvenlik 

önlemlerini almakla yükümlüdür. 

 GTKB’de bir kaza olduğunda, sebebi araştırılıp gereğinde başka düzenleme ve tedbirler de alınmalıdır. 
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HIZLAR km/s 

KONİ 

YÜKSEKLİKLERİ 

(mm) 

REKORDMAN 

DETAYLARI 

ÇALIŞMANIN GENİŞLİĞİ (G) (Metre) 

1 2 3 4 5 6 7 

≤ 60 Km/h 

SOKAK/CADDE 

Yol genişliği ≤ 

8m 

750 mm Yol genişliği(karşılıklı iki kaldırım arası dikey mesafe) 8m.’den az olan 

ara sokak ve caddelerde rekortman uygulaması uygulanmayacaktır.* 

Asgari Koni Sayısı 

(Adet) 

7 11 15 19 25 YOL 

KAPALI 

Asgari Flaşör Sayısı 

(Adet) 

3 5 7 9 12 YOL 

KAPALI 

Ön Uyarı Alanı ilk 

işareti ile Çalışma Alanı 

Arasındaki 

Mesafe 

10m - 50m. 

SOKAK/CADDE 

≤ 60 Km/h 

Yol genişliği > 

8m. 

750 mm 1- Rekordman Uzunluğu 

(L) (Metre) 

35 55 75 95 115 135 155 

2- Asgari Koni Sayısı 

(Adet) 

7 11 15 19 25 29 33 

3- Asgari Flaşör Sayısı 

(Adet) 

3 5 7 9 12 14 16 

Ön Uyarı Alanı ilk 

işareti ile Rekordman 

Başlangıcı Arasındaki 

Mesafe 

45m – 110m. 

≤ 90 Km/h 750 mm 1- Rekordman Uzunluğu 

(L) (Metre) 

55 80 105 130 155 180 205 

2- Asgari Koni Sayısı 

(Adet) 

8 13 19 25 29 35 41 

3- Asgari Flaşör Sayısı 

(Adet) 

4 6 9 12 14 17 20 

Ön Uyarı Alanı ilk 

işareti ile Rekordman 

Başlangıcı Arasındaki 

Mesafe 

110m – 275m. 

≤ 110 Km/h 750 mm 1- Rekordman Uzunluğu 

(L) (Metre) 

85 110 135 160 185 210 235 

2- Asgari Koni Sayısı 

(Adet) 

10 21 32 50 70 90 120 

3- Asgari Flaşör Sayısı 

(Adet) 

5 11 15 26 36 50 65 

Ön Uyarı Alanı ilk 

işareti ile Rekordman 

Başlangıcı Arasındaki 

Mesafe 

275m – 450m. 

Tablo 1 

 

*Rekortman uygulaması yapılmayacak; çalışma sahasının 10m.-50m. öncesine çalışma var işareti konacaktır. 

Kullanılacak koniler rekortman uygulaması için değil, çalışma sahası güvenliği amaçlı kullanılacaktır. Diğer güvenlik 

ekipmanlarının uygulamasına uyulacaktır. 
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 Flaşörler gece çalışmaları sırasında kullanılacaktır. Flaşörler duba üzerine monte edilebilir özellikte 

olmalıdır. Flaşör sayısı Tablo-1 de yer alan asgari sayılarda duba sayısına dahil olarak 

düşünülecektir. 

 Yan Emniyet Açıklığı(Y) her hız sınırı altında 1m. olacak şekilde çalışma düzeni kurulacaktır; 

hiçbir şartta 0.5m altına inmeyecektir. 

 Yukarıdaki tabloda belirtilen Rekordman Uzunlukları (L) hesaplanırken gerekli Ön Emniyet Alanı 

(E) dahil edilmiştir. Ön Emniyet Alan mesafeleri aşağıdaki gibidir: 

≤ 60 Km/h : 15m. 

≤ 90 Km/h : 30m. 

≤ 110 Km/h :  60m. 

 Ön Uyarı Alanı ilk işareti ile Rekordman Başlangıcı Arasındaki Mesafe; kabul edilebilir asgari mesafe ve 

olması gereken mesafe olacak şekilde belirtilmiştir. 

 Bu tablonun hazırlanılmasında yürürlükteki ilgili İngiliz regülasyonu baz alınmıştır. (Safety at Street 

Works and Road Works) 

 

ÇALIŞMA ÇEŞİTLERİ 

 

Araç yolu üzerindeki çalışma 

 Araç yolu üzerindeki çalışmalarda, çalışanların güvenliği sağlanırken, sürücüler için de azami seviyede 

ön uyarı tedbirleri alınmalı, bilgi işaretleri ile çalışma ve tehlikeler hakkında bilgi verilmeli ve 

kullanılacak işaret ve donanımlarla, geçici trafik kontrol bölgesinden güvenli bir geçiş için sürücüler 

yönlendirilmelidir. 

 Geçici trafik kontrol bölgesi bölümlere ayrılıp, araç trafiğinin nasıl kontrol edileceği, trafiğin 

emniyetle çalışma bölgesinden geçmesi için kaç şeritin gerekli olduğu veya kavşaklarda 

yönlendirmelerin nasıl yapılacağı konusu araştırılmalıdır. Yaya trafiği de düşünülüp, yaya 

kaldırımındaki çalışmalarda, kaldırımın yayalara kapatılıp 

kapatılmayacağı veya yayaların başka bir yola aktarılıp aktarılmayacağı 

kararlaştırılmalıdır. 

 Kapatılan yol kenarındaki evlere, iş yerlerine, okul vb. yerlere giriş ve çıkışın nasıl sağlanacağı 

düşünülmelidir. 

 Yol trafiğe kapatıldığında, bisikletlilere de geçiş ve koruma sağlanmalıdır. Yol çalışması sebebiyle bisiklet 

yolunun kapatılması gerekiyorsa, işaretleme ile yeni alternatif güzergah sağlanmalı, ancak bisiklet trafiği 

ve yaya trafiği karıştırılmamalıdır. 

 Taşıt ve yaya yolu üzerinde yapılacak enerji, ışık, su, pis su, gaz veya telefon ağı vb. gibi teknik alt yapı 

çalışmaları, acil haller dışında gündüz saatlerinde yapılmalıdır. Çalışmanın kavşakları da kapsaması halinde 

çalışan personel sayısı mümkün olduğunca az tutulmalı, gündüz saatlerinde çalışmanın tamamlanamaması 

halinde, çalışma alanı güvenliği gece kullanımına uygun trafik ve uyarı levhalarıyla donatılmış olmalı, 

mümkün ise kavşak 

trafiğe kapatılarak alternatif güzergah verilmelidir. 

 

Trafiği kontrol yöntemleri 

İki yönlü yollarda geçici trafik kontrol kuralları (yolda yapılan çalışmanın iki yönlü trafiği 

engellediği durumlar) 

 İki yönlü yollardaki çalışmalar nedeniyle, geçici trafik kontrolü bölgesinde, trafiğe açık olan yolun 

genişliği en az 5,50 m veya daha geniş ise trafik iki yönlü olarak sağlanır. Ancak, trafiğe açık olan yolun 

genişliği 5,50 ile 2,75 m arasında ise bu kesim iki yöndeki trafiğe hizmet etmesi gerektiğinde, trafik 

karmaşasına meydan vermemek, gecikmeyi en 
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aza indirmek üzere, aşağıda açıklanan esaslar dahilinde, uygun olan 4 yöntemden birisi kullanılarak trafik, 

tek yönde kontrollü olarak sağlanmalıdır. 

 Ancak, trafiğe açık yol genişliği 3,70 m’den fazla ise belirsiz alanları ortadan kaldırmak için trafik 

konileri veya onarım yaklaşım levhaları kullanılarak yol genişliği 3,70 m’ye düşürülmelidir. 

 Trafiğe açık olan yol kesiminde en az 2,75 m’lik şerit genişliği sağlanamıyorsa o yol trafiğe 

kapatılarak, trafik bir başka yola (servis yoluna) yönlendirilmelidir. 

 Yol çalışması yapılan kesimlerde, (T-15) nolu "yolda çalışma" ve (TT-27) nolu "öndeki taşıtı geçmek 

yasaktır" trafik işaret levhaları, sağda ve solda olmak üzere yolun her iki 

tarafına da yerleştirilir. 

 Bu çalışma yol ve kaldırımda yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Genel kural olarak 

işaretler yolun sağ tarafında bulunmalı; ancak T-15 nolu yolda çalışma işaretleme levhası her durumda tüm 

yollarda yolun iki tarafında da kullanılacaktır. Bölünmüş yollarda da 

tüm işaret levhaları yolun sağında ve solunda kullanılacaktır. 

 Tüm çalışmalarda kullanılacak trafik işaret levhalarının montajında işaret levhasının en yakın kenarının 

taşıt yoluna mesafesi 30 cm den az, 1 metreden fazla olmayacaktır. 

 Karayolları Genel Müdürlüğü kontrolündeki yollarda yapılacak çalışmalarda kullanılacak trafik işaret 

levhaları ve bilgi levhası giriş rekordmanından 500 metre öncesinde 100 m aralıklarla başlayacak şekilde 

konulmalıdır. Belediye kontrolünde olan yollarda girişi rekordmanından önce aynı uygulama yapılmalıdır. 

bu uygulamanın yapılamayacağı cadde ve sokaklarda cadde ve sokak girişlerine trafik işaret levhaları 

konulacaktır. 

AKTİF ÇALIŞMA HARİCİ ÇALIŞMA ALANI 

Çalışma sahasında aktif çalışma olmadığı zamanlarda; saha terk edilirken alınması gereken güvenlik önlemleri 

çalışma genişliği kanal genişliği baz alınarak, ondalık sayılar bir üste yuvarlanacak şekilde Tablo-1 kullanılarak 

 

YOL KAPAMA 

Çalışma genişliğinin araç geçişine engel olduğu durumlarda yol araç trafiğine kapatılacaktır. 

 

YOL VE KALDIRIMDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Banket ve yolun kenarında yapılan çalışmalarda işaretleme 

Banket ve yol üzerinde yapılan çalışmada, çalışma yapılan şeridin en az 2,75 m’lik kesimi trafiğe açık ise işaretleme 

için Şekil 4’e bakılmalıdır. 
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Şekil 4 

Yolun her iki kenarında yapılan çalışmalarda trafiğin kontrolü 

Yolun her iki kenarında yapılan çalışmalarda, trafiğe açık olan şeritin genişliği en az 2,75 m olmalı ve yukarıda 

açıklanan 4 yöntemden birisi kullanılarak trafik kontrollü hale getirilmelidir, Şekil 5. 
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Şekil 5 

Yolun kenarında yapılan çalışmalarda işaretleme 

Çalışma yapılan yolda, trafiğe açık alanda en az 5,50 m’lik genişlik sağlanabiliyorsa, gerekli işaretlemeler 

yapılarak trafik iki yönlü olarak işletilmelidir. 

Çalışma sahasının önünde ikaz ışıklı bir araç bulundurulacaksa, bu araç ile çalışma sahası arasında en az 10 m 

boşluk bırakılmalıdır, Şekil 6. 
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Şekil 6 

İşletme hızı düşük olan (2x2) bölünmüş yollarda sağ şeritin kapatılması 

Yoğun trafik nedeniyle işletme hızı düşük olan şehir merkezindeki bölünmüş yollarda sağ şeritin kapatılması Şekil 

7‘deki gibi yapılmalıdır. 
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Şekil 7 

 

İşletme hızı düşük olan (2x2) bölünmüş yollarda sol şeritin kapatılması 

Yoğun trafik nedeniyle işletme hızı düşük olan şehir merkezindeki bölünmüş yollarda sol şeritin kapatılması Şekil 

8‘deki gibi yapılmalıdır. 
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Şekil 8 

İşletme hızı yüksek olan (2x2) bölünmüş yollarda sağ şeritin kapatılması (kısa süreli çalışmalarda) 

İşletme hızı yüksek olan çevre yolu niteliğindeki (2x2) bölünmüş yollarda yapılacak kısa süreli çalışmalarda sağ 

şeritin kapatılması Şekil 9'deki gibi yapılmalıdır. 
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Şekil 9 

İşletme hızı yüksek olan (2x2) bölünmüş yollarda sağ şeritin kapatılması (uzun süreli çalışmalarda) 

İşletme hızı yüksek olan çevre yolu niteliğindeki (2x2) bölünmüş yollarda yapılacak uzun süreli çalışmalarda sağ 

şeritin kapatılması Şekil 10‘deki gibi yapılmalıdır. 



17 

 

 

Şekil 10 

İşletme hızı yüksek olan (2x2) bölünmüş yollarda sol şeritin kapatılması 

İşletme hızı yüksek olan çevre yolu niteliğindeki (2x2) bölünmüş yollarda sol şeritin kapatılması Şekil 11'deki gibi 

yapılmalıdır. Sol şeritin kapatılmasında uygulanacak işaretleme, kısa ve uzun süreli çalışmalarda aynıdır. 
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Şekil 11 

İşletme hızı yüksek olan (2x3) bölünmüş yollarda sağ şeritin kapatılması (kısa süreli çalışmalarda) 

İşletme hızı yüksek olan çevre yolu niteliğindeki (2x3) bölünmüş yollarda yapılacak kısa süreli çalışmalarda sağ 

şeritin kapatılması Şekil 12’deki gibi yapılmalıdır. 
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Şekil 12 

İşletme hızı yüksek olan (2x3) bölünmüş yollarda sağ şeritin kapatılması (uzun süreli çalışmalarda) 

İşletme hızı yüksek olan çevre yolu niteliğindeki (2x3) bölünmüş yollarda yapılacak uzun süreli çalışmalarda sağ 

şeritin kapatılması Şekil 13‘deki gibi yapılmalıdır. 
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Şekil 13 

İşletme hızı yüksek olan (2x3) bölünmüş yollarda sol şeritin kapatılması 

İşletme hızı yüksek olan çevre yolu niteliğindeki (2x3) bölünmüş yollarda sol şeritin kapatılması Şekil 14‘deki gibi 

yapılmalıdır. Sol şeritin kapatılmasında uygulanacak işaretleme, kısa ve uzun süreli çalışmalarda aynıdır. 
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Şekil 14 

İşletme hızı yüksek olan (2x3) bölünmüş yollarda sağ ve orta şeritin kapatılması (kısa süreli 

çalışmalarda) 

İşletme hızı yüksek olan çevre yolu niteliğindeki (2x3) bölünmüş yollarda yapılacak kısa süreli çalışmalarda, 

sağ ve orta şeritin kapatılması Şekil 15'deki gibi yapılmalıdır. 
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Şekil 15 

 

Yaya yolları ve bisiklet yolları üzerinde yapılan çalışmalarda işaretleme 

Yaya ve bisiklet yollarındaki bakım ve onarım çalışmalarında, yayalara ve bisikletlilere geçişleri için mutlaka bir 

alternatif yol gösterilmelidir. Yaya yolları üzerinde yapılacak çalışmalarda, yayaların geçişleri için en az 1 m 

genişliğinde bir koridor olmalıdır. Yaya ve bisikletlilerin aynı koridoru kullanmalarının zorunlu olduğu durumlarda, 

bu genişliğin en az 1,60 m olması gereklidir (Şekil 52’ye bakılmalıdır).Yaya ve bisikletlilerin taşıt yolu üzerinden 

yürütülmelerinin zorunlu olduğu durumlarda ise, taşıt yolu üzerinde oluşturulacak geçici alternatif yaya/bisiklet 

yollarının genişliği, yaya yolları için en az 1 m, bisikletliler için en az 0,80 m olmalıdır. Taşıt yolu üzerinde 

oluşturulacak geçici alternatif yaya/bisiklet yolunun, hem yayalar hem de bisikletliler tarafından aynı zamanda 

kullanılması durumunda ise geçici alternatif yaya/bisiklet yolu genişliği en az 1 m olmalıdır (Şekil 53’e 

bakılmalıdır). 

Yayaların taşıt yolundan yürütülmelerinin zorunlu olduğu durumlarda, yayaların ve bisikletlilerin güvenle geçişini 

sağlayacak şekilde işaretleme yapılmalıdır. Bu amaçla, yaya bariyerleri, panolar ve/veya trafik konileri yardımıyla 

güvenli bir geçiş bölgesi oluşturulmalıdır. Yaya bariyerlerinin devrilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalı, 

süreklilik sağlanması için bariyerler birbirleri ile bağlanmalıdır. 

Yaya geçitleri üzerindeki çalışmalarda işaretleme 

Yaya geçitleri üzerinde yapılacak bakım onarım çalışmalarında, yaya geçidinin kullanılması 

tehlike yaratacağından, geçit yaya geçişlerine kapatılmalıdır. Yaya geçidini kapatmak için yaya bariyerleri 

kullanılmalı,yaya geçidi "sinyalize ışıkla kontrollü bir geçit" tipinde ise trafik ışığı çalıştırılmamalıdır. (Şekil-16-

17) 
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Şekil 16 
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Şekil 17 

 

Kavşaklarda yapılan çalışmalarda işaretleme 

İşletme hızı düşük olan şehir merkezindeki kavşaklarda, çalışma yapılan kavşak koluna gerekli 

trafik işaret levhaları ile diğer donanımlar yerleştirilir: Kavşağın diğer kollarına ise (T-15) “yolda çalışma” işaret 

levhası ile bu levhanın altında çalışmanın hangi kavşak kolunda olduğunu gösteren PL grubu (Kaynak [1]'e 

bakılmalıdır) panel levha yerleştirilir (Şekil 18, Şekil 19, Şekil 20, Şekil 21’e bakılmalıdır). Kavşakta trafik ışıklı 

kontrol (sinyalizasyon) cihazı varsa, kapasite dikkate alınarak sinyal fazları yeniden düzenlenmelidir. Kavşak 

kollarının trafiğe kapatılmasında, bu bölümdeki şekillerde gösterilen şerit kapatma rakordman kuralları 

uygulanmalıdır. Kavşakta şerit kapatmada aşağıdaki kurallara uyulmalıdır: 

- Çevresinden trafik geçebilecek şekilde, çalışma alanı mümkün olduğunca kısa tutulmalı, bunu sağlamak üzere 

mümkün olduğunca çalışma etaplara bölünmeli, 

- Yol kapatılarak veya ters yönü başka yola kaydırarak trafik hacmi azaltılmalıdır. 
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Şekil 18 

 

 

Şekil 19 
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Şekil 20 

Ayrılma kollalarında yapılan çalışmalarda işaretleme 

İşletme hızı düşük olan şehir merkezindeki bölünmüş yolların ayrılma kollarında, çalışma yapılan ayrılma kolu ile 

anayol yaklaşımına gerekli trafik işaret levhaları ile diğer donanımlar yerleştirilir (Şekil 21’a bakılmalıdır).Ayrılma 

kollarında yapılan çalışmalarda, yoldaki işletme hızı, çalışma süresi, görüş mesafesi ve vaktin gece -gündüz olmasına 

bağlı olarak tedbirler artırılabilir. 
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Şekil 21 

4- Yayalar ve çalışanlar için alınacak emniyet önlemleri 

4.1 Yayalar için alınacak emniyet önlemleri 

 Yol üzerinde veya yol kenarındaki çalışma veya bir kaza ihtimali olabilecek hallerde, yayalar için 

aşağıdaki emniyet kuralları uygulanmalıdır (Şekil 22'e bakılmalıdır); 
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Şekil 22 

 Yayalar, çalışma alanındaki araç, gereç ve çalışma alanı ile doğrudan karşılaştırılmamalı, bunlardan uzakta 

tutulmalı, 

 Yayalar, çalışma alanındaki trafik yolu ile çatıştırılmamalı, 

 Yayaların taşıt yolundan yürütülmelerinin zorunlu olduğu durumlarda, yaya bariyerleri ve trafik konileri 

yardımıyla güvenli bir geçiş bölgesi oluşturulmalı, 

 Yayalara, emniyetli ve mümkün olduğunca yaya kaldırımı şartlarına uygun yürüme güzergahı 

sağlanmalı, 

 Yayaların ihtiyacına göre tedbirler alınırken, görme-yürüme ve işitme engelliler de dikkate 

alınmalı, 

 Yayaların, geçici trafik kontrol bölgesinde takip edecekleri güzergâh standart levhalarla donatılmalı, yaya 

bariyerleri vb. engeller ile araç trafiğinden ayrılarak kazalara karşı korunma sağlanmalı, 

 Yaya bariyerlerinin devrilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalı, süreklilik sağlanması için 

bariyerler, birbirleri ile bağlanmalı, 

 Yaya yollarındaki çalışmalarda, yayaların geçişleri için mutlaka bir alternatif yol gösterilmeli, 

geçici olan bu alternatif yaya yollarının genişliği en az 1 m olmalı, 

 Yayaların karşıdan karşıya geçeceği geçitler, uyarı ışığı, sinyalizasyon sistemi ve trafik işaretleri ile 

donatılmalıdır. 

 Trafiği yoğun şehir içi yollardaki kavşaklarda, yayalar için işaretler, çalışma alanı başlarında kullanılmalı, 

uzun çalışma bölgelerinde ise belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır. 
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 Yayalar, belli bir şeriti takip etmeye genellikle uymama eğiliminde olduğundan, yayalara ayrılan yollar 

oldukça sınırlandırılmış, kapalı ve tereddütsüz uyma zorunluluğunu 

sağlayacak şekilde olmalıdır. 

 Çalışma alanının içinden veya yakın çevresinden geçecek yaya hareketi gerekli olduğunda, ani eğim veya 

yön değişikliği olmayacak şekilde emniyetli yürüyüş yolu tesis edilmelidir. Özellikle karmaşık durumlarda, 

yayalar için önceden uyarıcı işaret, açıklayıcı şekil ve yazılı levhalar kullanılmalıdır. Bu uyarılar, sesli 

alarm (siren, sesli uyarı vb.), 

tehlike belirtir şekil ve yazılar, bayraklar ve tehlike uyarı ışıkları şeklinde olabilir. 

 Çalışma alanı, işin durumuna göre, çalışma alanındaki yayaya ayrılan bölümden, trafik konileri, onarım 

yaklaşım levhaları ve yaya bariyerleri ile tamamen kapatılarak ayrılmalıdır (Şekil 4). 

 Çalışma, yaya kaldırımı kenarında ise bina yapımı veya yenilemesi gibi bir sebeple, 

inşaattan bir şey düşüp yaya kaldırımında kazaya veya harç, boya sıçraması ile kirlenmeye neden 

olunmaması için, binada önlem alınarak trafik ve yayalar korunmalıdır. Çalışma sebebiyle yaya kaldırımının 

daralması ve bu nedenle yayaların yolu kullanması gerekiyorsa, kapatılacak veya daraltılacak trafik şeriti 

üzerinde; yaya kaldırımı ile aynı seviyede, en az 1 m yükseklikteki panolar veya yaya bariyerleri ile ayrılmış 

ve en az 1 m genişliğinde geçici yaya yolu oluşturulmalıdır. Çalışma alanında oluşturulan geçici yaya yolu 

veya üstü kapalı geçitler; geceleri, emniyet açısından gece kullanımına uygun ışıklı 

trafik işaret ve uyarıları ile donatılarak güvenlik önlemleri alınmalıdır. 

 Bu tedbirler nedeniyle özellikle kavşaklarda görüşün kısıtlanması halinde, uyarıcı işaret levhaları 

kullanılmalıdır. Geçici yaya yolu ile taşıt yolu arasında teşkil edilen korkulukların araç yönüne karşı olan 

başlangıcına gerekli işaretler konulmalı, 

korkulukların araç tarafı ses yutucu malzemeden ve yeterli sağlamlıkta imal edilmiş olmalı, gece 

sürücülerin gözünü kamaştırmayacak seviyede yansıtıcılarla donatılmalıdır. Bu engellerin araç ve yaya 

kazasında hasara sebebiyet vermemesine dikkat edilmelidir. 

 Yoldaki çalışmalarda, iş makinelerinin yaya yolunu en az sayıda kesmesi sağlanmalı, kesişmeler varsa 

bayrakçılarla kontrol edilmelidir. 

 Çalışma süresinde, araçların birçok defa yayalara ayrılmış geçici yaya yoluna girmesi halinde, yeni 

yaya yolu güzergahı veya engel kullanımı gözden geçirilmedir. 

 

4.2 Çalışma Sırasında Alınacak Önlemler 

Yaya yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmalarında ve yaya yollarını da kapsayan çalışmalarda, yayalara 

geçişleri için mutlaka bir alternatif yol gösterilecektir. Geçici olan bu alternatif yaya yollarının genişliği en az 1 

metre olacaktır. Yayaların taşıt yolundan yürütülmelerinin zorunlu olduğu durumlarda, yaya bariyerleri ve koniler 

yardımıyla güvenli bir geçiş bölgesini oluşturulacaktır. 

Çalışma yapılan yerin çevresinde yayaların güvenle geçişini sağlayacak şekilde işaretleme yapılacak ve çalışma 

sahasının yaya kaldırımına yakın olan kesimi, yaya bariyerleri ile çevrilecektir. 

Yaya bariyerlerinin devrilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 

5- YAPIM BAKIM VE ONARIM SAHALARINDA KULLANILAN EKİPMANLAR 

5.1- İş Güvenliği Yeleği: 
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Yolda yapılan çalışmaya katılan tüm kişilerin, esasları TS EN ISO 20471'de verilen yüksek görülebilirlik uyarısı 

olan giyecekler giymesi gerekmektedir 

 

 

 

 

5.2- Koniler (Duba): 

Çalışma sahasının sınırlandırılmasında kullanılan koniler, gece görünürlüğü bakımından yansıtıcı özelliğe sahip 

olmalı ve kırılgan olmayan malzemelerden üretilen koniler tercih edilmelidir. Koniler, kırmızı ve beyaz renklerde 

olabileceği gibi tamamen turuncu renkte de olabilir. 

Koniler, düzgün, doğrusal bir hat oluşturacak şekilde yerleştirilmelidir. Uzun süreli çalışmalarda ve tozlu ortamlarda 

kullanılan koniler, 45 günde bir, gövde üzerinde oluşan toz tabakası, eksozt dumanı vb. gibi yabancı maddelerden 

kullanıcıları tarafından temizlenmelidir. 

Rakordmanlarda kullanılacak konilerin adet ve yükseklikleri Tablo:1’e belirtilmiştir. 

Özellikle işletme hızı yüksek olan yollar üzerinde yapılan çalışmalarda, rakordman oluşturulan kesimlerde ve 

çalışma sahası boyunca, koniler yerine, Onarım Yaklaşım Levhaları ile aşağıda şekilleri verilen mafsallı yansıtıcılı 

silindirler, kılavuz bariyerler, plastik bariyerler vb. ekipmanlar kullanılabilir. 

Rakordman oluşturulan kesimlerde, beton bariyerler veya benzeri rijit malzemeler kullanımından kaçınılmalıdır. 

 

 

Mafsallı Silindirler: Çarpma sonucu eski haline dönebilen bu silindirler üzerinde yansıtıcı bantlar bulunmalıdır. 

Mafsallı silindirler, kırmızı bir gövde üzerinde yüksek yansıtma özelliğine haiz yansıtıcı beyaz bantlardan oluşur. 

 

 

 

5.3- Uyarı Işıkları (Flaşörler): 

Yanıp sönen flaşörler, geceleyin ve görüş mesafesinin yetersiz olduğu kötü hava koşullarında, emniyetli mesafe 

önceden sürücüleri uyarmak ve sürücülerin yaklaşım hızlarını düşürmek amacı ile kullanılır. Ayrıca, şerit 

aktarmalarında ve kaplamadaki mevcut daralmalarda, taşıt yolu kenarlarının hiç bir tereddüde meydan vermeyecek 

şekilde belirlenebilmesi amacıyla, koniler ve Onarım Yaklaşım Levhaları ile birlikte kullanılmalıdır. Çalışma 

yapılan kesimlerde, uyarı 
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ışıklarından başka ayrıca sabit lambalar ile aydınlatma yapılabilir. Özellikle kavşaklarda yapılan çalışmalarda, sabit 

lambalar ile aydınlatma yapılmasına özen gösterilmelidir. Belirli aralıklarla dizilmiş uyarı ışıklarının senkronize bir 

şekilde çalışmaları sağlanmalıdır. 

Uyarı ışıkları sarı ve kırmızı renkli olmalı ve yol yüzeyinden azami yükseklikleri, 1.20 metreyi aşmamalıdır. Gece 

şartlarında kullanılacak uyarı ışıklarının minimum adeti için Tablo 1‘e bakınız. 

Kırmızı uyarı ışıkları, yapılan çalışma nedeniyle girişi yasaklanan yol kesimlerinde kullanılır. Uyarı ışıkları, 

dakikada 60-75 kez yanmalıdır. 

 

 

5.4- Işıklı Oklar: 

Özellikle rakordman oluşturulan kesimlerde, trafiğin yönlendirilmesi için ışıklı oklardan yararlanılabilir. Işıklı oklar, 

bir araç üzerine monte edilmiş olarak kullanılabileceği gibi bir römorka monteli olarak da kullanılabilir. Bu oklar, 

istenildiğinde yanıp sönebilecek şekilde kullanılabilmeli ve yerden en az 2 metre yükseklikte olmalıdır. 

 

 

 

5.5- Yaya Bariyerleri: 

Yaya yollarına taşan çalışmalarda ve yayaların taşıt yolundan yürütülmelerinin zorunlu olduğu durumlarda, çalışma 

sahasının çevresinde yaya bariyerleri kullanılmalıdır. 

 

 

 

 

5.6- Plastik Sınır Şeritleri: 

Gündüz yapılan çalışmalarda ve yaya yoğunluğunun az olduğu kesimlerde, çalışma sahasının çevresini belirlemek 

amacı ile kullanılır. 
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Bir geceden daha fazla sürecek çalışmalarda aşağıdaki emniyet alan perdeleri kullanılır. 

 

 

 

5.7- Bayraklar: 

Çalışma sahasına yaklaşan sürücüleri uyarmak amacıyla bayrakçılar tarafından kullanılırlar. Uzun süreli 

çalışmalarda, bir enerji kaynağı ile çalışan ve aşağı yukarı hareket edebilen bir kola sahip bir alete monte 

edilebilirler. Bu tip aletler üzerinde uyarı ışığı (flaşör) bulunmalıdır. 

 

 

 

5.8- Trafik El İşaretleri: 

Bir yüzünde “DUR” diğer yüzünde “GEÇ” mesajları içeren Trafik El İşaretleri, tam reflektif malzemelerden imal 

edilmelidir. Reflektif malzemenin, yüksek performanslı veya süper yüksek performanslı olanları tercih edilmelidir. 

Trafik El İşaretleri, içten aydınlatmalı olarak da imal edilebilirler. 

 

 

Trafik el işareti kullanacak işaretçinin (bayrakçının) hareketleri 

- Trafiği durdurmak için yüzü trafiğe dönük işaretçi, levhanın “DUR” yüzünü sürücülere gösterip, serbest 

kalan diğer elini yukarı kaldırarak dur işareti yapmalı, 
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- Duran trafiği harekete geçirmek için yüzü trafiğe dönük işaretçi levhanın “GEÇ” yüzünü sürücülere 

çevirip, 

serbest kalan diğer eliyle geç işareti yapmalı, 

- Trafiği uyarmak veya yavaşlatmak için yüzü trafiğe dönük işaretçi, levhanın 

“GEÇ” yüzünü tutup, serbest 

eliyle aşağı yukarı hareketlerle yavaş işareti yapmalıdır. Bayrak 

kullanılması halinde, işaretler “DUR/GEÇ” levhası kullanılmasına benzer 

olmalıdır (Şekil 18'e bakılmalıdır). 
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Ek-5

*Vinç Kontrol Listesi

TARİH:

SIRA 

NO 
KONTROL LİSTELERİ UYGUN 

UYGUN 

DEĞİL
AÇIKLAMA

1 Operatörün mesleki yeterlilik belgesi  var mı ?

2 Vincin her iki tarafında en fazla yük işaretlenmiş mi ?

3 Aracın hidrolik yağ hortumları sağlam mı ? Hidrolik sızıntı/döküntü var mı?

4 Vinç kancasının güvenlik mandalı var mı ?

5

Mapa, zincir sapan, çelik sapan, polyester (bez) sapan gibi kaldırma 

aksesularlarına ait test sertifikası ve kapasite, seri no ve ilgili standartlarını 

gösteren etiket var mı?

6
Kaldırma aksesularları ( mapa, zincir sapan, çelik sapan, polyester (bez) 

sapanlar sağlam mı?

7 Lastiğin diş derinlikleri uygun mu?

8 Araçta ilkyardım seti var mı ?

9
Araçta uygun yangın söndürme tüpü var mı?  (tam dolu ve periyodik 

kontrolü yapılmış mı?)

10
Aracın direksiyon, vites, fren, gaz pedal sistemi ve el freni gibi kontrol kısmı 

sağlam mı ? 

TARİH:

SIRA 

NO 
KONTROL LİSTELERİ UYGUN 

UYGUN 

DEĞİL
AÇIKLAMA

1 Operatörün mesleki yeterlilik belgesi  var mı ?

2
İş makinası üzerinde tehlike mesafesini ve diğer kuralları ilgilendiren uyarı 

levhaları bulunduruluyor mu ?

3 Makinaların koruyucuları tam ve sağlam mı ?

4 İş makinesinin koltuk ve emniyet kemeri uygun mu ?

8 Forklift sürücüsü için kabin-tepe koruyucusu-  var mı ? 

9 Forklift tepe ikaz lambası çalışıyor mu ?

10
Forliftin hidrolik kaldıracı (indir-kaldır, taşıyıcı, çatallar, zincirler, hidrolik 

silindir) ve pim, cıvata gibi bağlantı noktaları uygun  ve sağlam mı ?

11
Forkliftin direksiyon, vites, fren, gaz pedal sistemi, indir-kaldır, çatal ve el 

fren gibi kontrol kısmı sağlam mı ? 

12 İş makinesinin uyarıcı kornası var mı ? Sağlam mı ?

13 İş makinesinin periyodik kontrol raporu var mı ? Güncel mi ?

14 Forklift ile karanlıkta çalışma yapılması esnasında farlar çalışıyor mu ?

15
Forkliftin geri hareketi esnasında uyarı lambaları ve geri ikaz kornası 

çalışıyor mu ?

16 Lastiğin diş derinlikleri uygun mu?

17 Araçta ilkyardım seti var mı ?

18
Araçta uygun yangın söndürme tüpü var mı?  (tam dolu ve periyodik 

kontrolü yapılmış mı?)

19
Aracın direksiyon, vites, fren, gaz pedal sistemi ve el freni gibi kontrol kısmı 

sağlam mı ? 

İŞ MAKİNELERİ KONTROL FORMU
KONTROLÜ YAPAN:

KONTROL YAPILAN LOKASYON:

KONTROL EDİLEN ARAÇ PLAKA:

İŞ MAKİNELERİ KONTROL FORMU
KONTROLÜ YAPAN:

KONTROL YAPILAN LOKASYON:

KONTROL EDİLEN ARAÇ PLAKA:

*Forklift Kontrol Listesi
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TARİH:

SIRA 

NO 
KONTROL LİSTELERİ UYGUN 

UYGUN 

DEĞİL
AÇIKLAMA

1 Operatörün mesleki yeterlilik belgesi  var mı ?

2 Sepet elektrik izolasyonu uygun mu ? Rapor güncel mi ? 

3 Sepetli aracın periyodik kontrol belgesi var mı? Rapor güncel mi ?

4
Sepetli araç bomu üzerinde bulunan bağlantı pimleri orijinal mi (çivi, vida, 

tel, kablo vb. kullanılması) ? Pim bağlantı yerine tam olarak oturmuş mu ?

5 Sepetli aracın hidrolik yağ hortumları sağlam mı ? (sızıntı/döküntü)

6 Sepet gövdesinde deformasyon var mı? (çatlak veya kırık)

7 Sepetli araç kasası içerisinde ve çevresinde yağ/yakıt döküntüsü var mı ?

8 Sepetli araç denge terazisi çalışır durumda mı ?  

9 Sepetin taşıma kapasitesi biliniyor mu ? (kapasite levhası var mı?)

10 Sepetli aracın tepe lambası çalışıyor mu ?

11 Sepetli aracın geri vites kornası çalışıyor mu?

12
Sepetli aracın hidrolik platform gövdesinde ve kova üzerinde acil durdurma 

butonu var mı ? Çalışıyor mu?

13 Sepet ile bom bağlantı kısımları sağlam mı? Kırılma, çatlama var mı?

14 Sepetli araçta ilkyardım seti var mı ?

15
Sepetli araçta uygun yangın söndürme tüpü var mı?                                     (tam 

dolu ve periyodik kontrolü yapılmış mı?)

16
Sepetli aracın direksiyon, vites, fren, gaz pedal sistemi ve el freni gibi kontrol 

kısmı sağlam mı ? 

17 Lastiğin diş derinlikleri uygun mu?

*Sepetli Araç Kontrol Listesi

İŞ MAKİNELERİ KONTROL FORMU
KONTROLÜ YAPAN:

KONTROL YAPILAN LOKASYON:

KONTROL EDİLEN ARAÇ PLAKA:

2
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EK-6 

ŞANTİYELERDE UYGULANACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI 

Genel yükümlülük 

1 - Yüklenici,  işyerinin ve yapılan işin niteliğinin ve risklerinin gerektirdiği her durumda, bu Ekte belirtilen hususları 

yerine getirir. 

2 – Elektrik, havalandırma ve yangın tesisatıyla ilgili periyodik bakım ve kontroller 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümlerine uygun 

şekilde yapılır. 

Binaların yapısı ve dayanıklılığı 

3 - Şantiyeler ile bunlara yapılacak her çeşit ek ve değişiklikler, yapılan işin özelliğine uygun nitelik ve yeterli 

sağlamlıkta inşa edilir. Binaların dayanımına ilişkin değerlendirmelerde 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelikten ve TS 500 standardından yararlanılabilir. 

Elektrik tesisatı 

4 - Elektrik tesisatı, yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir ve çalışanlar 

doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karşı korunur. 

5 - Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak 

gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır ve bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır. Bu kapsamda yapılacak 

testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulur ve gerekli kayıtlar tutulur. 

6 - Elektrik tesisinin kurulmasında 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli 

Akım Tesisleri Yönetmeliği, 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 

ile 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri 

dikkate alınarak gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınır. 

7 - Patlayıcı ortam oluşması muhtemel olan iş yerlerinde elektrik tesisleri 30/12/2006 tarihli ve 26392 4 üncü Mükerrer 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili 

Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde kurulur. 

8 – Şantiyenin ana pano ve tali elektrik panolarında seçicilik ilkesine uygun kaçak akım rölesi (artık akım anahtarı) 

tesis edilir. 

9 – Şantiyelerde arazi yapısına göre yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü tedbirler alınır. 

Acil çıkış yolları ve kapıları 

10 – Şantiyelerdeki bütün acil çıkış yolları ve kapılarının; 

a) Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanır ve önlerinde ya da arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir 

engel bulunmaz. 

b) Herhangi bir tehlike durumunda, bütün çalışanların şantiyeyi derhal ve güvenli bir şekilde terk etmelerini mümkün 

kılacak şekilde tesisi sağlanır.  

c) Sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri; yapılan işin niteliğine, şantiyenin büyüklüğüne, kullanım şekline, şantiyede 

bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami kişi sayısına göre belirlenir. 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar 
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Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olması 

sağlanır. 

ç) Acil çıkış kapılarının, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olması sağlanır. Bu 

kapılar dışarıya doğru açılır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmaz. 

d) Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmaması, acil 

çıkış kapılarının kilitli veya bağlı olmaması sağlanır. 

e) Acil çıkış yolları ve kapıları, 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik ve Sağlık 

İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. İşaretlerin uygun yerlere konulması ve kalıcı olması sağlanır. 

f) Acil çıkış yolları ve kapılarının, sürekli aydınlık olması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Yangınla mücadele 

11 – Şantiyenin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, şantiyede bulunan ekipmanlara, kullanılan maddelerin fiziksel ve 

kimyasal özelliklerine ve şantiyede bulunabilecek azami kişi sayısına göre, şantiyede etkili ve yeterli yangın söndürme 

ekipmanı bulundurulur. 

12 - Yangın söndürme ekipmanları her zaman kullanıma hazır bulundurularak, bu ekipmanların mevzuatın öngördüğü 

periyotlarda bakımı ve kontrolü yapılır. Yangın söndürme ekipmanları kolay kullanılır nitelikte olur, görünür ve kolay erişilir 

yerlere konulur ve bu ekipmanların önlerinde engel bulundurulmaz. 

13 - Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde 

işaretlenir. İşaretler uygun yerlere konulur ve bu işaretlerin kalıcı ve görünür olması sağlanır. 

Ortam sıcaklığı 

14 – Şantiyelerde ısıtma ve soğutma amacıyla kullanılan araçlar, çalışanı rahatsız etmeyecek ve kaza riski 

oluşturmayacak şekilde yerleştirilir, bakım ve kontrolleri yapılır. 

15 - Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir ortamda çalışılması ve bu durumun 

değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, çalışanları fazla sıcak veya soğuktan koruyucu tedbirler alınır. 

Aydınlatma 

16 – Şantiyelerin gün ışığıyla yeterli derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya şantiyenin inşa tarzı 

nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma 

sağlanır.  

17 - Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak türde olur 

ve uygun şekilde yerleştirilir. 

Şantiyelere ulaşım yolları ve tehlikeli alanlar 

18 - Merdiven, koridor, geçiş yolu, yükleme yeri ve rampa dâhil bütün yolların, yaya ve araçların güvenli hareketlerini 

sağlayacak ve yakınlarında çalışanlara tehlike oluşturmayacak şekil ve boyutlarda olması sağlanır. Şantiye içerisindeki erişim 

yollarının düzgün olması sağlanır ve bakımları yapılır. 

19 - Araç geçiş yolları ile kapılar, yaya geçiş yolları, koridorlar ve merdivenler arasında yeterli mesafe bulunması 

sağlanır. Çalışma mahallerinde yapılan iş, kullanılan makine ve malzeme göz önüne alınarak, çalışanların korunması amacıyla 

araç geçiş yolları açıkça işaretlenir. 



3 
 

20 - Yapılan işin özelliği nedeniyle malzeme veya çalışanların düşme riski bulunan tehlikeli alanlara, görevli olmayan 

kişilerin girmesi uygun araç ve gereçlerle engellenir. Tehlikeli alanlara girme yetkisi olan kişilerin korunması için uygun 

tedbirler alınır, bu alanlar açıkça işaretlenir. 

Yükleme yerleri ve rampalar 

21 - Yükleme yerleri ve rampalarının, taşınacak yükün boyutlarına uygun olması, çalışanların düşmesini önleyecek 

şekilde güvenli olması, bu yerlerde en az bir çıkış yeri bulunması, belirli bir genişliğin üzerinde olan yükleme yerlerinde teknik 

olarak mümkünse her iki uçta da çıkış yeri bulunması sağlanır. 

Dinlenme yerleri 

22 - Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya 10 ve daha fazla 

çalışanın bulunduğu işyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri sağlanır. İşyerlerinde daha uygun bir yer yoksa gerekli şartların 

sağlanması şartıyla, yemek yeme yerleri dinlenme yeri olarak kullanılabilir. 

Yemek yeme yeri 

23 - Yemeklerini şantiyede yemek durumunda olan çalışanlar için, rahat yemek yenebilecek nitelik ve büyüklükte, 

yemek yeri sağlanır. Şantiyelerde daha uygun bir yer yoksa gerekli şartların sağlanması şartıyla, dinlenme yerleri yemek yeme 

yeri olarak kullanılabilir. Yüklenici, çalışanlarına şantiye dışında yemek imkânı sağlayabilir. 

Çalışanların temizlik ihtiyaçları 

24-Çalışanların sağlığı açısından asgari kişisel temizlik ihtiyaçları için gerekli tüm tedbirler alınır.  

İlkyardım 

25 – Şantiyelerde olası kazalarda kullanılmak üzere ilkyardım malzemeleri bulundurulur. 

Barınma yerleri 

26 - Barınma, dinlenme amaçlı kullanılan tesisler, yanıcı olmayan ve kolay tutuşmayan malzemeden inşa edilir. 

Barınma yerlerinin ısıtılmasında, duman, gaz ve yangın tehlikesine karşı gerekli tedbirler alınır, mangal, maltız, açık ateş vb. 

kullanılmaz. Bu yerlerde uygun ve yeterli hijyenik şartlar, aydınlatma, havalandırma şartları sağlanır. Bu yerlerde temizlik 

malzemeleri ile üst baş temizliği için gerekli araç-gereç ve makineler sağlanır. 

  



YÜKLENİCİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) CEZA TABLOSU EK-7

ANA KATEGORİ AÇIKLAMA

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE İŞ ÖNCESİ RİSK 

KONTROL FORMUNUN 

DOLDURULMAMASI

500,00 TL

İŞ DURDURULUR, İŞ ÖNCESİ RİSK 

KONTROL FORMU 

DOLDURULDUKTAN VE GEREKLİ 

ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA İŞ 

BAŞLATILIR

İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINI 

ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN SÜRE 

İÇERİSİNDE TEİAŞ DIŞINDAKİ İLGİLİ 

KURULUŞLARA BİLDİRMEMEK, BİLGİ 

SAKLAMAK VEYA YANILTICI BEYANDA 

BULUNMAK

5.000,00 TL

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI,  İŞYERİ HEKİMİ 

VEYA DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 

GÖREVLENDİRMEMEK (Her bir personel için) 

5.000,00 TL

AYKIRILIĞIN DEVAMI HALİNDE 

HER AY İÇİN SÖZ KONUSU CEZA 

TUTARI UYGULANIR

TAM ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAK C SINIFI 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINI FİİLEN SAHADA 

ÇALIŞTIRMAMAK

5.000,00 TL

AYKIRILIĞIN DEVAMI HALİNDE 

HER AY İÇİN SÖZ KONUSU CEZA 

TUTARI UYGULANIR

MEVZUATA GÖRE GEREKTİRDİĞİ 

DURUMLARDA İSG KURULU 

OLUŞTURMAMAK

5.000,00 TL

AYKIRILIĞIN DEVAMI HALİNDE 

HER AY İÇİN SÖZ KONUSU CEZA 

TUTARI UYGULANIR

İSG KURULUNUN MEVZUATIN 

ÖNGÖRDÜĞÜ PERİYOTLARDA TOPLANTI 

YAPMAMASI

2.500,00 TL

AYKIRILIĞIN DEVAMI HALİNDE 

HER AY İÇİN SÖZ KONUSU CEZA 

TUTARI UYGULANIR

ÇALIŞANIN İSG EĞİTİMİ ALMADAN 

SAHADA ÇALIŞMASI
1.000,00 TL

EĞİTİM ALMAYAN ÇALIŞANIN 

SAHADAN UZAKLAŞTIRILMASI

EĞİTİM ALMAYAN HER ÇALIŞAN 

İÇİN SÖZ KONUSU CEZA 

UYGULANIR

MEVZUATTA BELİRTİLEN SÜRELERDE İSG 

EĞİTİMİ VERİLMEMESİ
5.000,00 TL

AYKIRILIĞIN DEVAMI HALİNDE 

HER AY İÇİN SÖZ KONUSU CEZA 

TUTARI UYGULANIR

HER ÇALIŞMA ALANINDA EN AZ BİR ADET 

İLKYARDIMCI OLMAMASI
1.000,00 TL

İŞ DURDURULUR GEREKLİ 

ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA İŞ 

BAŞLATILIR

AYKIRILIĞIN DEVAMI HALİNDE 

HER AY İÇİN SÖZ KONUSU CEZA 

TUTARI UYGULANIR

MESLEKİ YETERLİLİK

(YÜKSEKTE ÇALIŞMA, SAPANLAMA, 

KAYNAK-KESME, İŞ MAKİNASI VE VİNÇ 

OPERATÖRLÜĞÜ  )MESLEKİ YETERLİLİK 

BELGESİ OLMAYAN ÇALIŞANLARIN 

ÇALIŞTIRILMASI

1.000,00 TL
ÇALIŞANIN SAHADAN 

UZAKLAŞTIRILMASI

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ 

BULUNMAYAN HER ÇALIŞAN İÇİN 

SÖZ KONUSU TUTAR  UYGULANIR

SAĞLIK GÖZETİMİ

ÇALIŞANIN İŞE GİRİŞ/PERİYODİK 

MUAYENESİ OLMADAN SAHADA 

ÇALIŞMASI 

1.500,00 TL
ÇALIŞANIN SAHADAN 

UZAKLAŞTIRILMASI

HER BİR ÇALIŞAN İÇİN AYRI AYRI 

CEZA UYGULANIR

RİSK DEĞERLENDİRME

OLAY İNCELEME SONUCU RİSK 

DEĞERLENDİRMESİNİN REVİZE 

EDİLMEMESİ

2.000,00 TL

AYKIRILIĞIN DEVAMI HALİNDE 

HER AY İÇİN SÖZ KONUSU CEZA 

TUTARI UYGULANIR

ÇALIŞMA METODLARININ HAZIRLANMAMASI
TESİS İŞLERİ İÇİN ÇALIŞMA METODLARINI 

HAZIRLAMAMAK
5.000,00 TL

METOT HAZIRLANMASI GEREKEN 

HER ÇALIŞMA İÇİN AYRI AYRI 

UYGULANIR

İŞ KAZALARININ KAZADAN SONRA 

DERHAL TEİAŞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE  

BİLDİRİLMEMESİ İLETİŞİM ARAÇLARI İLE 

DERHAL, YAZILI OLARAK İLK İŞ GÜNÜNDE 

BİLDİRİLİR.

5.000,00 TL

İŞ DURDURMA
İHLALİN DEVAMI HALİNDE 

CEZAİ YAPTIRIM

GENEL

İSG EĞİTİMLERİ

İSG ORGANİZASYONU 

OLAY BİLDİRİMİ VE İNCELEME

İSG UYGUNSUZLUKLARI
PARA CEZASI 

(TL)
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RAMAK KALA KAYIT TAKİP SİSTEMİNİN 

KURULMAMASI
2.500,00 TL

AYKIRILIĞIN DEVAMI HALİNDE 

HER AY İÇİN SÖZ KONUSU CEZA 

TUTARI UYGULANIR

MEYDANA GELEN RAMAK KALA 

OLAYININ 24 SAAT İÇERİSİNDE TEİAŞ 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLMEMESİ

1.000,00 TL HER OLAY İÇİN CEZA UYGULANIR

MEYDANA GELEN OLAYLARIN İNCELENİP  

RAPORUN HAZIRLANMAMASI
1.000,00 TL

AYKIRILIĞIN DEVAMI HALİNDE 

HER AY İÇİN SÖZ KONUSU CEZA 

TUTARI UYGULANIR

ÇALIŞMA ORTAMINA UYGUN  KKD 

BULUNMAMASI
1.000,00 TL

İŞ DURDURULUR GEREKLİ 

ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA İŞ 

BAŞLATILIR

EKSİK OLAN HER KALEM KKD İÇİN 

AYRI CEZA UYGULANIR

ÇALIŞMA ORTAMINA UYGUN KKD 

KULLANMAMAK
1.000,00 TL

KKD KULLANMAYAN ÇALIŞAN 

SAHADAN UZAKLAŞTIRILIR TEKRARI 

HALİNDE 1 YIL TEİAŞ YAPIM 

İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILMAMAK 

ÜZERE  ÇALIŞANIN KİMLİK 

BİLGİLERİ TÜM BÖLGELERE 

BİLDİRİMDE BULUNULUR

KKD KULLANMAYAN HER 

ÇALIŞAN İÇİN SÖZ KONUSU CEZA 

UYGULANIR

ŞANTİYE KOŞULLARININ ŞARTNAMEDE 

BELİRTİLEN KOŞULLARA UYGUN 

OLMAMASI

1.000,00 TL

HER TESPİT İÇİN AYRI AYRI CEZA 

UYGULANIR, AYKIRILIĞIN 

DEVAMI HALİNDE HER AY İÇİN 

SÖZ KONUSU CEZA TUTARI 

UYGULANIR 

KOORDİNATÖR, ŞANTİYE ŞEFİ, MÜHENDİS 

VE TEKNİKERLER İÇİN  İSG SAHA 

DENETİM PLANININ HAZIRLANMAMASI 

2.500,00 TL

AYKIRILIĞIN DEVAMI HALİNDE 

HER AY İÇİN SÖZ KONUSU CEZA 

TUTARI UYGULANIR

KOORDİNATÖR, ŞANTİYE ŞEFİ, MÜHENDİS 

VE TEKNİKERLERİN ŞARTNAMEYE UYGUN 

İSG SAHA DENETİMİ YAPMAMASI 

500,00 TL
(HER BİR KİŞİ VE TESPİT İÇİN AYRI 

AYRI) 

ALTYÜKLENİCİLERİN DOSYA 

KONTROLÜNÜ YAPMAMAK
5.000,00 TL

AYKIRILIĞIN DEVAMI HALİNDE 

HER AY İÇİN SÖZ KONUSU CEZA 

TUTARI UYGULANIR

ALTYÜKLENİCİLERİN  İŞE BAŞLAMASI 

SIRASINDA RİSK DEĞERLENDİRME 

YAPMALARINI SAĞLAMAMAK

5.000,00 TL
 RİSK DEĞERLENDİRME YAPILANA 

KADAR İŞ DURDURULUR,

HER BİR ALT YÜKLENİCİ İÇİN 

AYRI AYRI UYGULANIR 

DAĞITIM ŞİRKETİNDEN HABERSİZ ENERJİ 

KESMEK/ VERMEK/ENERJİLİ ORTAMDA 

ÇALIŞMA YAPMAK

20.000,00 TL

İŞ DURDURULUR GEREKLİ 

ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA İŞ 

BAŞLATILIR

ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN 

STANDARTLARA UYGUN YG-AG 

DEDEKTÖRÜ VE TOPRAKLAMA APARATI 

TEMİN ETMEMEK

5.000,00 TL

İŞ DURDURULUR GEREKLİ 

ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA İŞ 

BAŞLATILIR

HER BİR UYGUNSULZUK İÇİN 

AYRI AYRI CEZA UYGULANIR

ENERJİ KONTROLÜ YAPMADAN 

ÇALIŞMAYA BAŞLAMAK 
5.000,00 TL

İŞ DURDURULUR GEREKLİ 

ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA İŞ 

BAŞLATILIR

ENERJİ KESİLEN NOKTALARDA ÖZEL 

ETİKET VE KİLİTLERİN KULLANILMAMASI
2.000,00 TL

İŞ DURDURULUR GEREKLİ 

ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA İŞ 

BAŞLATILIR

MAHALLİ TOPRAKLAMA YAPMADAN 

ÇALIŞMA YAPMAK 
2.500,00 TL

İŞ DURDURULUR GEREKLİ 

ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA İŞ 

BAŞLATILIR

İSG SAHA DENETİMİ

ALTYÜKLENİCİ İSG KONTROLÜ

OLAY BİLDİRİMİ VE İNCELEME

ELEKTRİKSEL GÜVENLİK
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ŞARTNAMEYE UYGUN PERİYODİK 

KONTROLÜ YAPILMAMIŞ İŞ EKİPMANI, 

SEPETLİ ARAÇ VEYA VİNÇ KULLANMAK

10.000,00 TL

ARAÇ SAHADAN UZAKLAŞTIRILIR, 

GEREKLİ UYGUNLUK RAPORLARI 

ALINDIKTAN SONRA İŞ BAŞLATILIR

UYGUNSUZ KALDIRMA-TAŞIMA YAPMAK 500,00 TL

İŞ DURDURULUR GEREKLİ 

ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA İŞ 

BAŞLATILIR

KUSURLU VEYA YANLIŞ ALET & EKİPMAN 

KULLANMAK
500,00 TL EKİPMAN KULLANIM DIŞI BIRAKILIR

KORUYUCULARI, GÜVENLİK 

ÖNLEMLERİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMAK
1.000,00 TL

İŞ DURDURULUR GEREKLİ 

ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA İŞ 

BAŞLATILIR

HER BİR UYGUNSULZUK İÇİN 

AYRI AYRI CEZA UYGULANIR

İŞ MAKİNASI KONTROL FORMUNA GÖRE 

GÜNLÜK KONTROLLERİN YAPILMAMIŞ 

OLMASI

1.000,00 TL

İŞ DURDURULUR GEREKLİ 

ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA İŞ 

BAŞLATILIR

KONTROLÜ YAPILMAYAN HER İŞ 

MAKİNASI İÇİN AYRI AYRI CEZA 

UYGULANIR

ŞARTNAMEDE  BELİRTİLEN PERİYOTTA 

SAPANLARIN KONTROLÜNÜ YAPMAMAK
1.500,00 TL

İŞ DURDURULUR GEREKLİ 

ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA İŞ 

BAŞLATILIR

KONTROLÜ YAPILMAYAN HER 

SAPAN İÇİN AYRI AYRI CEZA 

UYGULANIR

KRİTİK OLAYLAR DIŞINDAKİ  

ÇALIŞMALARDA KUSURLU VEYA YANLIŞ 

KKD KULLANMAK

500,00 TL

İŞ DURDURULUR GEREKLİ 

ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA İŞ 

BAŞLATILIR

HER TESPİT İÇİN AYRI AYRI CEZA 

UYGULANIR

KRİTİK OLAYLAR DIŞINDAKİ  

ÇALIŞMALARDA KKD KULLANMAMAK
500,00 TL

İŞ DURDURULUR GEREKLİ 

ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA İŞ 

BAŞLATILIR

HER TESPİT İÇİN AYRI AYRI CEZA 

UYGULANIR

TRAFİK KURALLARINA UYMAMAK 500,00 TL

İŞ DURDURULUR GEREKLİ 

ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA İŞ 

BAŞLATILIR

HER TESPİT İÇİN AYRI AYRI CEZA 

UYGULANIR

İNSAN TAŞIMA KURALLARINA UYMAMAK 1.000,00 TL

İŞ DURDURULUR GEREKLİ 

ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA İŞ 

BAŞLATILIR

HER TESPİT İÇİN AYRI AYRI CEZA 

UYGULANIR

ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE 

ÇEVRE VE YOL GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ 

ALMAMAK

1.000,00 TL

İŞ DURDURULUR GEREKLİ 

ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA İŞ 

BAŞLATILIR

HER TESPİT İÇİN AYRI AYRI CEZA 

UYGULANIR

UYGUNSUZ PLATFORM, MERDİVEN 

İSKELE VB. ÜSTÜNDE ÇALIŞMAK
1.000,00 TL

İŞ DURDURULUR ŞARTNAMEYE 

UYGUN İSKELE, PLATFORM, 

MERDİVEN TEMİN EDİLDİLKTEN 

SONRA İŞ BAŞLATILIR

HER TESPİT İÇİN AYRI AYRI CEZA 

UYGULANIR

YÜKSEKTE ÇALIŞMA KOŞULLARINA 

UYMAMAK
1.000,00 TL

İŞ DURDURULUR GEREKLİ 

ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA İŞ 

BAŞLATILIR

HER TESPİT İÇİN AYRI AYRI CEZA 

UYGULANIR

EN STANDARTLARINA UYGUN YÜKSEKTE 

ÇALIŞMA EKİPMANLARINI 

KULLANMAMAK

1.000,00 TL

İŞ DURDURULUR GEREKLİ 

ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA İŞ 

BAŞLATILIR

HER TESPİT İÇİN AYRI AYRI CEZA 

UYGULANIR

KAZI İŞLERİ
ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE  

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ALMAMAK
1.000,00 TL

İŞ DURDURULUR GEREKLİ 

ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA İŞ 

BAŞLATILIR

HER TESPİT İÇİN AYRI AYRI CEZA 

UYGULANIR

TRAFİK, ÇEVRE VE YOL GÜVENLİĞİ

YÜKSEKTE ÇALIŞMA

MAKİNA/EKİPMAN/MALZEME
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