
        

FR-004 

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

İl Enerji Verimliliği Birimi 
 

ELEKTRİK TESİSATI BAKIM ONARIM YETKİLİ FİRMASI 

OKUL/KURUM GİRİŞ VE İŞE BAŞLAMA-BİTİRME İZİN BELGESİ FORMU 
 

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Enerji Verimliliği Birimi ile yaptığım sözleşme gereği 
okul/kurumunuzda Elektrik Tesisatı Bakım Onarım hizmeti için işyeri/yerleri gezmek, inceleme yapmak; 
teklifini hazırlamak ve yaptığımız işin taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek, işin 
yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin 
gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile 
işyerine ulaşım vb. gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmek, teklifimizi etkileyebilecek 
riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almak, okul/kurum 
idaresinin uygun göreceği ve belirteceği tarih ve saatlerde aşağıda ismi, adresi belirtilen okul/kuruma girmek, 
teklif vermek ve belirtilen tarih saat aralıklarında işi yapmak için gerekli izin konusunda; Çalışmaya 
başlamadan önce ve çalışma süresince Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri 
Yönetmeliği ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanunla ilişkili tüm yönetmeliklere uygun 
olarak İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerini alacağımı,  belirtilen tarih ve saatler arasında yaşanacak 
olumsuzluklardan, elektrik tesisatına bağlı hasarlardan ve arızalardan sözleşme gereği sorumlu olacağımı, 
okul/kurum müdürünün izni ve imzası ile işe başlama-bitirme, enerji kesme-verme işlemlerini yapacağımı 
TAAHHÜT ve BEYAN ederim. 

Gereğini arz ederim. 

İzin istenen ve çalışmanın yapılacağı             
okul / kurum  Adı    : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

İzin istenen ve çalışmanın yapılacağı  
okul / kurum Adresi   : …………………………………………………………………………………………………………………. 
       ………………………………………………………………………………………………………………….
        

Yapılacak çalışmanın / işin adı             : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Çalışmayı/işi yapacak yetkili 
 firma adı            : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Çalışmayı/işi yapacak yetkili  
firma yetkilisi      : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

İşe Başlama           Tarih   : …....../………../………………       Saat : …………………………… 
 

İşi Bitirme                    Tarih               : …....../………../………………      Saat : ……………………………    
 

 

     ……………………………………………...                                                                        ……. /………./………… 

  Elektrik Tesisatı Bakım Onarım Yetkili Firması     ………………………………………………… 

         Kaşe-İmza                                                                                                        Okul/Kurum Müdürü 

          Mühür/İmza 

 

NOT: 1- İşin yapılışında enerji kesme ve verme olacak ise “FR.024 Elektrik Tesisatı Bakım Onarım Enerji Kesme Formu” ve 

“FR.025 Elektrik Tesisatı bakım Onarım Enerji Verme Formu” formları mutlaka kullanılacaktır. 

2- Bu form iki nüsha halinde doldurulacak. Bir nüshası okul/kurum müdürlüğünde, bir nüshası yüklenici firmada saklanacaktır.  


