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EL ALETLERİ İLE ÇALIŞMALARDA İSG TALİMATI 

1. Elektrikli el aletlerinin çift yalıtımlı olanlarını (iç içe kare işareti olan) ve yalıtımı bozulmamış olanlarını 

kullan 

2. Çalışma gerilimi AC 42 Voltun üzerinde olan ancak çift yalıtımlı olmayan (iç içe kare işareti olmayan) 
elektrikli el aletlerini ve teçhizatlarım topraklı fişlerle ve topraklı prizlerde kullan ve çalışma öncesi 

sistemde topraklama ve kaçak akım rölesi olduğundan ve topraklama bağlantı kablo ve bağlantı 
noktalarının sağlam, sıkı, oksitlenmemiş, yağlanmamış, boyanmamış olduğundan emin ol 

3. El aletleriyle çalışırken, muhafazaları yerlerine takılı olarak çalış. Muhafazaların çalışmasını hiçbir zaman 
engellenme veya iş yaparken geçici olarak yerinden çıkarına 

4. Çalışma alanını temiz tut 

5. İş için uygun el aleti kullan 

6. El aletlerinin saplarının (yalıtkan ya da yalıtkan olmayan) deforme olmadığından emin ol, bileme vb 
yöntemlerle ağız, uç, baş açma ve düzeltme. Deformasyon olduğunda yenisini talep et 

7. El aletlerinden kesici ağzı olanların ağızlarını (keser, bıçak vb) sürekli keskin tut, el ile değil uygun tezgâh 
ya da makine kullanarak bilemesini yap 

8. El aletlerini düşebilecekleri yerlere koyma veya düşmemeleri için tedbir al 
9. El aletleri ile her işin bittiğinde temizleyerek yerlerine koy, ortalıkta bırakma. Gereğinden fazla el aletini 

yerinden çıkarma 
10. Delici, batıcı, kesici aletleri gerekli tedbirleri alarak zarar vermeyecek şekilde muhafaza et ve kullan. 

Keskin, sivri uç ya da ağızlan aşağıya ve bedeninden uzağa doğru bakacak şekilde taşı 
11. Kesici aletleri kendine doğru çekerek kullanma 

12. Muhafaza kabı / çantası / kutusu vb olan aletler ile her işin bittiğinde, bu yerlere koyarak muhafaza et 
13. El aletlerini iş ekipmanlarının üzerinde ve operasyon bölgesinde bırakma 

14. El aletlerinin hortum ve kablolarını takılmalara neden olabilecek şekilde çekme, yerleştirme 
15. Kabloları; çivi, cıvata, keskin köşeler, sıcak yüzeyler üzerinden geçirme 

16. El aletleriyle çalışırken bir yere uzanmaya çalışma. Ayaklarını dengeli ve sağlam bas 
17. Elektrikli el aletlerinin tetikli (enterüptör) olanlarını kullan 

18. Kullanılmadıkları zaman elektrikli aletlerin tetiğini kapat, prizden fişini çek 
19. El aletlerinde sıkılama ve ayarlama yaptıktan sonra bu işe yarayan parçaları el aletinin üzerinde unutma, 

çıkart. El aletlerini çalıştırmadan önce sıkılama, ayarlama parçalarının üzerinde olmadığından emin ol, 
varsa çıkart 

20. Kazara el aletlerinin çalışmasını önle. Elektriğe takılı aletleri taşırken parmağını tetikten çek 

21. Elektrikli el aletinin fişini prize takmadan önce, aletin kapalı ve parmağının tetiğe basmadığından emin ol 

22. Kusurlu ve emniyetli olmayan aletleri kullanma 
23. Yüksekte çalışırken kullanılmayan aletleri kaplarında muhafaza et veya düşmelerini engellemek için 

bağla. Aletleri, takılma tehlikesi oluşturabilecekleri geçiş yolları, yürüme yolları, platformlar, merdivenler 
veya iskeleler gibi yerlere bırakma 

24. Aletleri bir yerden bir yere atma 

25. El aletlerini temiz tut, temiz kullan, gres ve yağ bulaşmasına izin verme 
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26. Elektrikli el aletlerinde herhangi bir sıkışma olduğunda, elektrikli el aletini kapatmadan, elektriğinin 

kesilmiş olduğundan emin olmadan sıkışan bölgeye, uca, taşa, şerite, bıçağa, malzemeye, parçaya, 
maddeye vb dokunma 

27. Elektrikli el aletlerinin kablosunu, aleti ya da başka bir malzemeyi bir yerden sarkıtmak-çekmek için 
kullanma 

28. Elektrikli aletleri kullanırken ıslak veya nemli zeminler üzerinde durma 
29. Elektrikli aleti kullanmadan önce kablosunu incele. Hasarlı veya zayıf kabloları varsa aleti kullanma 

30. Zedelenmiş, çok ekli, yanmış, yırtılmış, erimiş, kopmuş kablo kullanma 
31. Eğitim ve bilgi sahibi olmadığın ve aynı zamanda görevli ve yetkilisi olmadığın el aletini kullanma 

32. Elektrikli aletleri kullanmadan önce kontrol et, arızalı veya hasarlı ise kullanma. Başka çalışanların da 
kullanmasına izin verme, imkan tanıma. Yanlışlıkla kullanılmalarını önlemek için uyarı-yasak levhası koy 

33. Elektrikli el aletlerinde özelliği itibariyle; tam devre, tam sıcaklığa, tam basınca ulaşmadan vb özelikleri 
tam oluşmadan çalışına yapma 

34. Koruyucusu olmayan dönen, delen, kesen ve hareketli kısımlara sahip el aletlerini kullanma 
35. Elektrikli ve elektriksiz el aletlerinin hareket halindeki parçalarını elle ve tel-çubuk vb kullanarak 

frenleme, durdurma. Bu parçalar tam durmadan da el aletini tehlikeli durum oluşturacak şekilde bir 
yere koyma 

36. Elektrikli el aletlerinde; uç, taş, şerit, bıçak, parça, malzeme, madde vb değişim-gevşetme-ayar-sökme-

takma yapmadan önce; fişi prizden çek, hareketli aksamlarının durduğundan emin ol ve değişim 

sırasında başkasının elektrikli el aletinin fişini prize takmaması için gerekli tedbiri al, bunların 
hasarlanmamış olanlarını kullan ve bunları çalışırken gevşeme, fırlama, yer değiştirmelerine meydan 

vermeyecek şekilde elektrikli el aletine emniyetle bağla 
37. Elektrikli el aletlerinde kesme, delme vb işlemlerde malzemeyi zorlayarak çalışma yapma 

38. Elektrikli ve elektriksiz el aletlerinde çalışma yaparken malzemelerin gevşeyerek fırlamamasına dikkat et 
39. El aletleri ile kesme-delme-parçalama-oyma-katlama-kıvırma vb işlemleri yapmadan önce, malzeme ile 

kullanacağın uç, taş, şerit, bıçak vb uygun olduğundan emin ol 
40. Elektrikli el aletlerinin işleyemeyeceği kadar kısa-uzun-ince-kalın-küçük-büyük-yumuşak-sert 

malzemelerle çalışına yapma 
41. Elektrikli el aletlerinde malzeme işlemesine başlamadan önce malzemenin durumuna göre gerektiğinde 

yardımcı taşıma-tutma aracı kullan ya da diğer çalışandan yardım iste 
42. Elektrikli el aletlerinde dönme, ilerleme, basınç hızı ve şiddetini işlenen malzemenin durumuna uygun 

olarak ayarla 
43. Elektrikli el aletlerini kullanmadan önce ve bunlarla işlem yapmadan önce malzemelerin üzerinde, 

yapılacak işleme uygun olmayan çıkıntı, sivri uç, kalkık kısım, katlanmış kısım vb tehlikeli durum 
yaratabilecek kısımların olup olmadığını kontrol et, uygunluğu sağladıktan sonra çalış 

44. Elektrikli el aletleri ile şaka yapma 
45. Kullanmadığın el aletini kapat, ortalıkta bırakma 

46. Fişi bozulmuş el aletini kullanma 
47. Kesinlikle fışsiz kabloları (çıplak kablo) prize sokma, kullanma 

48. Elektrik fişini kablodan asılarak değil, fişten tutarak kontrollü çek 
49. El aletlerini amacı dışında kullanma 
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