
 

ELEKTRİK TESİSATI  

 

 

Sigortalarınız evinizin 

tesisatındaki kablo çaplarına uygun 

mu? 

Hayır/Bilmiyorum: Tecrübeli elektrikçiye 

tesisatınızı onaylatın ya da uygun hale 

getirin. 

Sigortanın yanlış seçilmesi halinde, kablo 

kapasitesinden fazla akım çekerseniz kablo ısınır ve 

yanar, sigortanız korumaz. 

Kaçak akım koruma anahtarı 

RCCB var mı? Çalışıyor mu? 

Hayır/Bilmiyorum: Eğer var ise düzenli 

aralıklarla test butonuna basın, tüm enerji 

kesiliyorsa çalışıyor demektir. 

Kaçak akım anahtarı sizi hayata bağlar. Eğer 

çalışmıyor ise kaçak akım olması durumunda 

yaralanmaya ya da ölüme neden olabilir. 

Ark koruma rölesi AFDD var 

mı? 

Hayır: Yasal olarak bir zorunluluk yoktur. 

Tavsiye ediyoruz. 

Tesisatınızda olan bir arkı tespit eder ve yangına 

karşı koruma sağlar. Ark yangınları elektrik 

yangınlarının yüzde 60'ını oluşturur. 
 

ELEKTRİKLİ ISITICILAR  
 

Taşınabilir elektrikli ısıtıcı 

kullanıyor musunuz? 

Evet: En yakın cisim en az 1 metre uzakta 

olmalıdır. 

Bazı ısıtıcılar, yakındaki yanıcı malzemeleri 

tutuşturmak için yeterli ısı üretebilir. 

Evinizde çocuk veya hayvan var 

mı? 

Evet: Isıtıcınız çalışırken daima yanında 

durun. Odadan çıktığınızda ya da uyurken 

söndürün. 

Çocuklar evde sürekli koşarlar, bazen top oynarlar, 

ısıtıcının düşüp yangına yol açmasına sebep 

olabilirler. Kullanmıyorsanız fişini çekin. 
 

ELEKTRİKLİ BATTANİYE  

Elektrikli battaniyeniz var mı? 
Evet: Saklarken katlamayın. Buruşturmayın, 

üzerine ağır yük koymayın. 

İçerisindeki direnç kırılabilir, kaçak yaparak yangına 

ya da ölüme sebep verebilir. 
 

Evde idrarını tutamayan 

(çocuk/yaşlı) var mı? 

Evet: Bu kişiler için kullanılması yasaktır. 

Çocuklar ve bebekler için de kullanılamaz. 

Farkında olmadıkları için çarpılmaya sebep 

olabilirler. 
 

Battaniye enerjili iken üzerinde 

uyuyor musunuz? 

Evet: Otomatik sistemli değilse uyumayın. 

Altınıza değil, üstünüze alın. 

Yoğun bir elektromanyetik alana tabi olursunuz. 

İleride bilinmeyen sağlık problemleri yaşanabilir. 

Battaniyenizi yıkıyor musunuz? 

Evet: Çamaşır makinesinde yıkamayın. Elle 

üzerinden sabunlu bez ile siler şekilde 

temizleyin. 

Makineler direnci kırabilir. Kurutmak için 

katlamadan asın. 
 

ELEKTRİKLİ ALETLER  
 

Mutfakta veya banyoda 

elektrikli aletleriniz var mı? 

Evet: Mutfaktaki aletlerin kablolarını 

ocaktan; banyodakileri ise sudan uzak tutun. 
Birçok yangın, çarpılma veya ölümün sebebidirler.  

 

Bu aletler çalışırken başka işler 

yapıyor musunuz? 

Evet: İşinizi bitirene kadar yanından 

ayrılmayın; işiniz bittiğinde fişi çekin. 

Cihaz çalışırken plastik kokusu alırsanız, derhal fişi 

çekin ve kullanmayın. 

 

 

 

 


