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1. Kullanacağınız el aletinin yapacağınız işe en uygun yapıda olmasına dikkat ediniz. 

2. El aletleri ile çalışırken uygun kişisel koruyucu donanım (gözlük, eldiven, önlük vb.) kullanınız. 

3. El aletlerinin eğer sapı varsa bunun budaksız bir ağaçtan olmasına, kenarlarının yuvarlatılmış, 

kıymıksız, düzgün ve uygun boyutlarda olmasına dikkat ediniz. 

4. Kıvılcımın tehlikeli olacağı yerlerde, kıvılcım çıkaracak aleti kullanmayınız, kullanma sırasında 

yangına sebebiyet verecek malzemeleri kaldırınız. 

5. Çekiç, balyoz, keski, zımba vb. aletlerin bozulan veya çapaklanan başlıklarını taşlayarak ve 

eğeleyerek düzeltiniz. 

6. El aletlerinin sapları gevşemiş ise kullanmadan önce bunları sıkıştırınız. 

7. El aletlerine su verme veya bilenmesi işleminin; o işi bilen kalifiye elemanlar tarafından yapılmasını 

sağlayınız, bu gibi bakım onarım işlerini kendiniz yapmayınız. 

8. El aletini ortada bırakmayınız, işi bitince dolap, askı panosu veya raflarına yerleştiriniz. 

9. Sivri ve keskin uçlu el aletlerini uygun şekilde koruyunuz, manivela vb. aletler kullanılmadığı zaman 

herhangi bir yere dik şekilde dayamayınız, daima yatık olarak bırakınız.  

10. Krikoları kullanırken yere sağlam olarak bastığından emin olunuz. Kriko ile kaldırdığınız yükü yeteri 

kadar sağlamlıkta takozlarla desteklemeden, o yük üzerinde çalışma yapmayınız. 

11. Somun sıkmak ve gevşetmek için uygun ve sağlam anahtar kullanınız. Bu işlem için pense ve benzeri 

aletleri kullanmayınız. 

12. Normal kollu anahtarları ucuna boru geçirerek ve benzerlerini takarak uzatmayınız. 

13. Anahtarları çekiç olarak kullanmayınız. 

14. Ucu sivri el aletlerini cepte taşımayınız, bir alet çantası kullanınız. 

15. Yüksek yerde çalışırken el aleti kullanılması sırasında dengeli olmaya özen gösteriniz, birkaç el aleti 

taşımak durumundaysanız takım çantasından istifade ediniz. 

16. Kontrol kaleminize işe başlamadan önce fonksiyon testi yapınız. 

17. Kesici ucu yüksek hızla dönen taşınabilir aletleri kullanırken parmağınızı, elinizi, elbisenizi 

kaptırmamaya dikkat ediniz. 

18. Çalışma esnasında sigara içmeyiniz. 

  

 

 

 


