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1. El aletleri amacına uygun, yalnızca yapıldıkları işler için kullanılacak ve amacı dışında 

kullanılmayacaktır. İşyerlerinde kullanılacak el aletleri, yapılacak işe uygun malzemeden yapılmış olacak 

ve yalnız yapımına özgü işlerde kullanılacaktır. Bunların ahşap sapları budaksız, iyi cins ve elyaflı 

ağaçtan, uygun biçim ve boyutta, kenarları yuvarlatılmış kıymıksız ve düzgün yapılmış olacaktır. 

2. Elektrikli el aletlerinin dönen kısımları, koruyucu kafeslerle ya da yeterli düzeneklerle korunacaklardır. 

3. El aletleri uygun şekilde depolanacak, asılarak görülebilir ve düzen içinde olmalıdırlar. 

4. El aletlerinin ağaçtan olan sapları kaliteli, düzgün yontulmuş, uygun biçim ve büyüklükte, düzgün 

yüzeyli, saçaksız ve pürüzsüz olmalıdır. 

5. Elektrikli el aletlerinin kabloları, ıslak yerlerden ve mekanik darbelere maruz kalacağı mahallerden 

geçirilmeyecektir. 

6. Kıvılcımın tehlikeli olacağı yerlerde kullanılacak el aletleri, kıvılcım çıkartmayacak malzemeden 

yapılacak ve bu nitelikte olmayan aletler, bu yerlerde kullanılmayacaktır (Ağaçtan, sert bakırdan veya 

bronz gibi çeşitli alaşımlardan) 

7. Basınçlı aletlerin hortumları ve bağlantıları, işe başlamadan önce kontrol edilecektir 

8. Darbe için kullanılan el aletlerinin (çekiçler, keskiler v.b) baş kısımları mantarlaşmaya, çatlamaya başlar 

başlamaz uygun bir eğime kadar tesviye edilerek düzeltilmelidir. 

9. Keskin kenarlı veya sivri uçlu el aletleri kullanılmadıkları zaman keskin kenar ve uçlarının koruyucu 

(deriden kılıf veya başlıklar) altına alınması gerekir. Keskin ve sivri el aletleri cepte taşınmayacaktır. 

10. Elektrikli el aletlerinin mekanik aksamı ve bağlantıları, işe başlamadan önce kontrol edilecektir 

11. El aletleri döşemelere, geçitlere, merdiven sahanlıklarına veya işçilerin çalıştığı ya da geçtiği yerlere veya 

geçenlerin başlarına düşmeyecek şekilde saklanmalı, yüksek yerlere bırakılmamalıdır. 

12. Çekiç, balyoz, kalem, keski, zımba ve benzeri aletler, standartlarına uygun şekilde ve kaliteli çelikten 

yapılacak ve bunların bozulan veya çapaklanan başları, taşlama veya eğeleme suretiyle düzeltilecektir. 

13. El aletleri periyodik olarak kontrol edilmelidir. Kusurlu bulunduklarında yerlerini kusursuz olanları 

almalı veya elde bulunan onarılmalıdır. Arızalı elektrikli el aletleri, kesinlikle kullanılmayacaktır. 

14. Elektrikli el aletleri ve ekipmanlarının elektrik bakım ve onarımı, yetkili elektrikçiler tarafından 

yapılacaktır. Kablo uzatmaları, uygun ek bağlantılarıyla yapılacaktır. 

15. El aletleri, yerlerde, merdivenlerde, geçitlerde veya işçilerin geçit olarak faydalanabileceği herhangi bir 

yer üzerinde ortada bulundurulmayacak ve bunlar için uygun dolap, askı veya en az 2 santimetre 

yükseklikte etekliği bulunan raflar yapılacaktır. 

16. Baltalar, keserler, satırlar gibi el aletleri, daima keskin olarak bulundurulacak, bunların sapları alete 

sağlam duracak şekilde geçirilecek ve taşınmalarında uygun kılıf, askı veya mahfaza içinde 

bulundurulacaktır. 

17. Elektrikli el aletleri, çalışır vaziyette yere bırakılmayacaktır 

18. Eğe ve törpülerin metal bileziği bulunan sağlam metal sapları veya başka çeşit bir tutacakları olacak. 

19. Kaldıraçlar ve benzeri aletler kullanılmadıkları sırada, yere veya tezgâh üzerine dayalı ve dik olarak 

bırakılmayacak, yatık olarak bırakılacaktır. 

20. Eğe ve törpülerin metal bileziği bulunan sağlam sapları veya başka çeşit bir tutacakları olacak ve bunlar 

sapsız olarak kullanılmayacaktır. 

21. Eğe ve törpüler, sandık açma, çivi sökme veya sert bir cisme vurma işlerinde kullanılmamalı, bunlara 

çekiç ve benzeri aletle vurulmamalı ve eski çekiçlerden keski, kalem ve zımba vb aletler yapılmamalı. 

22. Uzatma kullanarak olması gereken tork gücü aşılmamalıdır 

23. Fazla güç elde etmek için aletler zorlanmamalıdır 

24. Elektrikli el aletleri, topraklanmış hat üzerinden beslenecektir.
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25. Kullanılan alet hiçbir zaman, yüzeyi aletten daha sert olan cisimlere vurulmamalıdır. 

26. Her türlü sesli, ışıklı ikaza uyulacak. Her kim olursa olsun “DUR” komutuna uyulmalıdır. 

27. Bakım onarım dışında makinenin koruyucuları çıkarılmayacaktır. 

28. Bakım onarım sırasında çıkarılan koruyucular işe başlamadan önce yerine takılacaktır. 

29. Yanıcı ve patlayıcı malzemelerin bulunduğu ortamlarda kıvılcım çıkaran işlemler yapılmamalı. 

30. Makine emniyetleri devre dışı bırakılmamalı, emniyet mekanizması olmayan makine kullanılmamalı. 

Makinelerin kayış, kasnak, mil gibi dönen kısımları uygun muhafazalar içine alınmalı, buralara el ya da 

ayak sokulmamalıdır. 

 

Yukarıdaki maddeleri tamamen okuyup anladım, işim ile ilgili hususlarda bu kurallara uygun 

çalışacağım, yetersiz olduğum ve yetkim dışında olan işler için derhal yetkilisine veya işverene 

müracaat edeceğim. Yetkililerin verdiği İş Sağlığı ve Güvenliği ’ne ait sözlü ve özel talimatları da 

harfiyen ve aksamadan yerine getireceğim. Aksi takdirde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai 

sorumluluklar ile tazminatlar bana ait olacaktır. 

İş bu talimat ve taahhüt tutanağını tamamen okuyup anlayarak bir suretini aldım, diğer suretini de 

özlük dosyama konulmak üzere işyerine verdim. İş bu talimatta belirtilen kaidelere ve talimatlara 

harfiyen riayet edeceğimi bildirerek kendi rızamla isteyerek ve bilerek imza ediyorum. 
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