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ÖNSÖZ 
 
İş teftişi, devletin çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasının izlenmesi, 
denetlenmesi ve teftişine verilen genel isimdir. Çalışma hayatının dinamik yapısı, meydana 
gelen hızlı değişim ve yenilikler, işçi ve işverenler için olduğu gibi iş teftişi için de önemli 
sorunları beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar, hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmak, 
değişen veya yeni oluşan riskler, kayıt dışı istihdam, olumsuz çalışma şartları, toplumsal ve 
ekonomik şartların değişmesi şeklinde sıralanabilir.  
 
Gerek belirtilen bu sorunların çözümüne yönelik olarak, gerekse iş teftişinin önlemedeki 
rolünü ve önlemeye katkısını sağlamak amacıyla oluşturulan teftiş yaklaşımı; çalışma 
barışının sağlanması ile toplumların gelişmelerine ve sosyal refahlarının artmasına olan 
etkisinden hareketle, işyeri çalışma ortamı ve şartlarından kaynaklanan riskleri ortadan 
kaldırmaya yönelik olarak ‘Risk’, ‘İşkolu/Sektör’ ve ‘Alan’ esaslı programlı teftişler 
yapılması şeklinde özetlenebilir. 
 
İş teftişleri; işyeri çalışma ortamı ve koşullarından kaynaklanan risklere karşı sağlık ve 
güvenliğin korunmasına, çalışma koşullarının iyileştirilmesine, çalışma ortam ve koşulları 
konularında işçi ve işverenlerin bilgilendirilmesine, teftişlerde iş müfettişlerinin öncelikle 
bir rehber gibi davranmaları ve yol göstermelerine, yaş, cinsiyet ve benzeri nedenlerle özel 
olarak korunması gereken kişilerin korunmasına, güvenlik kültürü ve sosyal sorumluluk 
konularında bilinç oluşturulmasına katkı sağlayacak hedeflere yönelik olarak planlanmakta 
ve uygulanmaktadır. 
 
Yukarıda açıklanan hedeflere yönelik olarak, 2017 yılında gerçekleştirilen “Kauçuk, 
Plastik ve Kimyasal Ürünler İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi”ne 
ilişkin hazırlanan Genel Değerlendirme Raporu, çalışma hayatına katkı sağlaması amacıyla 
ilgili taraflara sunulmaktadır.  
 
 
              Hulusi AY 
 Rehberlik ve Teftiş Başkanı 
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BİLGİLENDİRME 
 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları 1 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 65’inci maddesi 
ile kurulan Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’na verilmiştir. Bakanlığın adı 15 
sayılı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak 
değiştirilmiştir. 
 
Yine 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname’nin 4’üncü maddesi ile 3146 sayılı Kanunun “İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı” başlıklı 15’inci maddesi mülga olmuştur. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 
yetki, görev ve sorumlulukları 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’ de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 78’inci maddesi ile kurulan Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığı’na verilmiştir.   
 
Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda 2017 yılı iş teftiş faaliyetleri için hazırlanan 
bu raporda; iş teftiş faaliyetlerinin birleşmeden önceki İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 
tarafından yapılmış olması nedeniyle, bu raporun içeriğinde “Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı” ile “İş Teftiş Kurulu Başkanlığı” unvanları kullanılmıştır. 
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I.BÖLÜM: GENEL BİLGİLER  
 
1. Teftişin Adı  
Kauçuk ve plastik ürünler imalatında iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi 
 
2. Teftişin Amacı  
İşyerlerinde, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin işverenlerce sağlanması adına, 
işverenlerin, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 
yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini,  gerekli önlemleri alıp almadıklarını 
teftiş etmektir. 
 
3. Teftişte Görev Alan Müfettişler 
İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı tarafından yürütülen “Kauçuk ve Plastik Ürünler 
İmalatında Faaliyet Gösteren İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Programlı 
Teftiş” projesinde 4 heyetin görev yapması planlanmıştır. Uygulanan programlı teftişte 2 iş 
müfettişi ve 5 iş müfettişi yardımcısı olmak üzere toplam 7 müfettiş görev almıştır. 
 
4. Çalışma Takvimi 
Hazırlık çalışmaları Temmuz ayında tamamlanan ve toplam 5 ay sürecek şekilde planlanan 
“Kauçuk ve Plastik Ürünler İmalatında Faaliyet Gösteren İşyerlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönünden Programlı Teftiş” kapsamında teftişlere Ağustos ayında başlanılmış 
olup, Aralık ayı sonunda tamamlanmıştır. 2018 yılı Ocak ayında genel değerlendirme 
raporu yazılmıştır. 
 
5. Görev Yapılan İller 
“Kauçuk ve Plastik Ürünler İmalatında Faaliyet Gösteren İşyerlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönünden Programlı Teftiş” kapsamında sadece Ankara ilinde teftiş 
yapılmıştır.  
 
6. Teftişe Alınan İşyerleri Hakkında Genel Bilgiler 
Programlı teftişler faaliyet konusu plastik ve kauçuk olan Ankara ilindeki işyerlerinde 
yürütülmüştür. Projenin hazırlık aşamasında 98 işyeri programlı teftişe alınmıştır. Teftiş 
programı kapsamına alınan işyerleri NACE kodları ve işyerlerinin tanımı aşağıda 
özetlendiği şekildedir; 
 
 2211; İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi 
 2219; Diğer kauçuk ürünleri imalatı 
 2221; Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı  
 2222; Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme 

malzemelerinin imalatı  
 2223; Plastik inşaat malzemesi imalatı 
 2229; Diğer plastik ürünlerin imalatı 
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II.BÖLÜM: TEFTİŞİN TANIMI 
 
1. Gerekçe 
Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre 2013, 2014 ve 2015 yıllarında toplam 
633.557 iş kazası ve 1.355 meslek hastalığı vakası görülmüştür. Kauçuk ve plastik ürünler 
imalatında ise aynı yıllarda toplam 20.512 iş kazası tespit edilmiştir. Bu oran diğer 
sektörlere göre az gibi görünmekle beraber sektörün ülkemizde yıllar geçtikçe büyümeye 
devam etmesi göz önünde bulundurulduğunda önem arz etmektedir. Kauçuk ve plastik 
ürünler imalatı sektöründe iş sağlığı ve güvenliği giderek daha da önemli hale gelmektedir. 
 
Kauçuğa şekil vermek için kullanılan dönen aksamlarda yaşanan iş kazaları, kauçuğun 
merdanelere yapışması sonucu çalışanların merdanelerden kauçuğu temizlerken 
karşılaştıkları riskler, kalıp değiştirilirken ortaya çıkan riskler, bakım onarım sırasında 
meydana gelen riskler sektörde görülen kazaların başlıca nedenleridir. 
 
Plastik enjeksiyon makinelerinde ise kullanılan plastik hammaddenin ısınması ve belli bir 
süre sabit koşullarda kalması sonucunda ortamdaki oksijen ile reaksiyona girerek ortaya 
çıkan uçucu kimyasal gazlar insan sağlığı için çok tehlikeli olup, ölümcül akciğer 
rahatsızlıklarına sebebiyet verebilmektedir. 
 
2. Yöntem 
Programlı teftişler; öncelikli risk olarak iş ekipmanlarında yaşanabilecek kazalar, yangın, 
parlama, patlama, kimyasallar ve sağlık gözetimi ile ilgili hususlar doğrultusunda 
yapılmıştır. 
 
Teftişler iki aylık programlar halinde heyetlere verilmiş olup her heyette iki müfettiş görev 
almıştır. Yukarıda anılan riskler için iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına yönelik inceleme 
yapılmıştır. Tespit edilen risklerin işveren tarafından giderileceğine dair kanaat 
oluştuğunda teftişe ara verilerek teftiş uygun görülen süre sonunda sonlandırılmıştır. 
 
3. İşyerlerinin Seçim Kriterleri 
2013, 2014, 2015 yıllarına ait Sosyal Güvenlik Kurumu istatistik verilerine göre 22 NACE 
kodu ile başlayan kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı sektöründe iş kazası geçiren sigortalı 
sayısı, iş kazası geçiren sigortalıların toplam geçici iş göremezlik süresi ve iş kazası sonucu 
ölen sigortalı sayısına ait veriler Tablo 2.1’de yer almıştır.  
 

Tablo 2.1- 2013, 2014, 2015 yıllarına ait Sosyal Güvenlik Kurumu iş kazası verileri 

Yıl İş kazası geçiren 
sigortalı sayısı 

Toplam geçici iş 
göremezlik süresi (gün) 

İş kazası sonucu ölen 
sigortalı sayısı 

2013 6.016 84.754 12 
2014 6.895 80.772 10 
2015 8.176 117.698 8 
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2013, 2014, 2015 yıllarında kauçuk ve plastik sektöründe iş kazası geçiren sigortalı sayısı 
aynı yıllarda bütün sektörlerde iş kazası geçiren toplam sigortalı sayısı ile kıyaslandığında 
bu oranın %3 lük bir dilime tekabül ettiği Şekil 2.1 ’de görülmektedir.  
 
Sektördeki büyüme ve işgücü ihtiyacı da göz önüne alındığında kauçuk ve plastik 
sektöründe olması muhtemel iş kazalarının pastadaki payının önümüzdeki yıllarda artacağı 
öngörülerek iş sağlığı ve güvenliği konusunda önleyici tedbirlerin alınmasının gerekliği de 
projenin ortaya konulmasında ve işyerlerinin seçiminde önemli rol oynamıştır. 
 

 
Şekil 2.1- İş kazası geçiren sigortalı sayıları 

 
4. Teftişe Alınan İşyerlerinin Belirlenme Yöntem ve Kaynakları 
Programlı teftiş kapsamında Bakanlık elektronik sistemi üzerinden çalışan “Sendika Yetki” 
programından NACE kodlarına göre bulunan ve son 3(üç) yıl içerisinde iş sağlığı ve 
güvenliği yönünden teftiş görmeyen işyerleri teftiş programına alınmıştır. 
 
5. Faaliyet Alanı Bilgileri (Sektör, İl, vb.) 
Sektör: Kauçuk ve Plastik  
 
Alan: İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi, diğer kauçuk 
ürünleri imalatı, plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı, plastik torba, çanta, poşet, 
çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin imalatı, plastik inşaat 
malzemesi imalatı, diğer plastik ürünlerin imalatı yer alan işyerleri  
 
İller: Ankara 
 

21.087; 3%

654.302; 97%

Kauçuk ve Plastik sektöründe iş
kazası geçiren sigortalı sayısı
Tüm sektörlerde iş kazası
geçiren toplam sigortalı sayısı
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   5.1. Tanımlar 
Kauçuk: Kauçuk, oda sıcaklığında orijinal boyunun en az iki katına uzayabilen ve 
bırakıldığında orijinal boyuna dönebilen polimerik bir malzemedir. Bazı tropikal bitkilerin 
özsuyundan (lateks) ya da petrol ve doğalgazdan imal edilen esnek bir maddedir. Ağaçların 
özsuyundan üretilene doğal kauçuk, petrol ürünlerinden üretilene sentetik kauçuk denir. 
 
Banbury: Banbury mikserler kauçuk formülasyonunda kullanılan kimyasalların, mekanik-
basınç etkisi ile karıştırılarak karışım haline getirilmesi için kullanılan, bu sektörün en 
önemli makineleridir. 
 
Kauçuk hamur makinesi:  Ters yönde dönen iki silindirin çekme kuvveti oluşturması 
yoluyla içinden geçirdiği kauçuğun istenilen kalınlığa getirilmesi için kullanılan bir 
makinedir.  
 
Ekstrüzyon makinesi: Lastik ürünlerin aynı kesitte, hassas ölçülerde ve istenilen 
uzunlukta, devamlı (kesiksiz) olarak elde edilmesini sağlayan makinelere ekstrüzyon 
makineleri denir. 
 
Bodinoz makinesi: Karıştırılmış olan hammaddeyi eritme ve şişirerek balon oluşturma 
yoluyla plastik film rulo haline getirmeye makinedir. Bazı işletmeler plastik film makinası 
ya da çekme makinası olarak ta adlandırılmaktadır.  
 
Karbon siyahı: Gaz veya sıvı haldeki karbonlu hidrojenlerden kısmi yanma, termik 
parçalanma veya her iki türlü elde edilen çok ince dağılmış yapısal olarak grafite benzeyen 
toz halindeki karbon taneciklerine “karbon siyahı” adı verilir. 
 
Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin 
belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden 
kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin 
kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.  
 
Patlamadan korunma dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların 
tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan 
dokümandır. 
 
Basınçlı kaplar ve ekipmanlar: İç basıncı 0,5 bardan büyük olan, içinde çeşitli 
büyüklükte gaz veya sıvı basıncı bulunan, her türlü basınçlı kap ve bunlar ile bağlantılı 
boru donanımı, emniyet donanımları olan kompresör hava tankı, buhar kazanı, gibi 
ekipmanlar.  
 
     5.2. İşyerlerinin Tanımı 
Programlı teftişe alınan işyerleri 22.11, 22.19, 22.21, 22.22, 22.23 ve 22.29 NACE kodlu 
ve faaliyet konusu iç ve dış lastik imalatı, lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi, 
diğer kauçuk ürünleri imalatı, plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı, plastik torba, 
çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin imalatı, 
plastik inşaat malzemesi imalatı, diğer plastik ürünlerin imalatı sınıflandırmalarına dahil 
olan işyerleridir. 
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5.3. Üretim Akış Şeması  
Proje kapsamında yer alan işyerlerinde genel iş akışı kabaca Şekil 2.2-2.4’de belirtildiği 
gibidir; 
 

 
Şekil 2.2–Kauçuk malzeme üretim akış şeması 

 
 

 
Şekil 2.3-Plastik poşet imalatı üretim süreci 

 
 

 
Şekil 2.4- PVC kapı pencere üretim süreci 

 

Granül besleme 
İşlemi

Banbury 
mikserlerde 
karıştırma

Kauçuk hamur 
makinesinde çekme

Presle 
şekillendirme

Granül (polietilen) 
besleme

Bodinoz
makinesi (poşet 

üretim)
Poşet baskı Sevkiyat

Hazır profil  temini Pvc ebatlandırma & 
kesim Köşe birleştirme Kapı & pencere 

imalatı
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5.4.  Yapılan İşler 
Proje kapsamında yapılan teftişlerde işyerlerindeki faaliyet konusu aşağıda kısaca 
özetlenmiştir: 
 
 Daha çok inşaat sektörüne yönelik olmakla birlikte maden, otomotiv, cam-seramik 

sektörüne de kauçuk malzemeden nihai ve ara ürün (conta, kaplin, plastik yedek parça, 
konveyör bant lastiği vs. )  imalatı,  

 Gıda ve sağlık sektörüne yönelik plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, 
şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin imalatı,  

 Sağlık sektörüne yönelik plastik malzemeden yapılan medikal malzeme imalatı, 
 İnşaat sektörüne yönelik pvc kapı, pencere gibi plastik inşaat malzemesi imalatı,  
 İnşaat sektörüne yönelik yalıtım (su, ısı, vb.) yapmak üzere tasarlanmış plastikten ve 

kauçuktan yapılan jeotekstil, sızdırmazlık ürünleri imalatı, 
 Yatak, minder vb. sünger imalatı, 
 Plastik ve kauçuk malzemeden diğer ara ürün ya da nihai ürün imalatı. 

5.5.  Kullanılan İş Ekipmanları  
‘Kauçuk ve Plastik Ürünler İmalatında Faaliyet Gösteren İşyerlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönünden Programlı Teftiş’ kapsamında işyerlerinde yapılan denetimde 
işyerinde kullanıldığı tespit edilen belli başlı ekipmanlar Tablo 2.2 ’de özetlenmiştir. 
 

Tablo 2.2- İş ekipmanları listesi 
No Ekipman türü No Ekipman türü 
1 Kauçuk hamur makinesi 12 Sütunlu matkap 
2 Banbury mikser 13 Torna 

3 Bodinoz makinesi 14 Cnc Torna, Freze, İşleme merkezleri 
(Dik, Yatay) 

4 Ekstrüzyon makinesi 15 Zımpara taşı 
5 Baskı makinesi (matbaa) 16 Kompresör 
6 PVC köşe kaynak makinesi 17 Forklift 
7 Hidrolik pres 18 Eksantrik pres 
8 Lazer kesim 19 Transpalet 
9 Plazma kesim 20 Yük asansörü 

10 Şerit testere 21 Monoray vinç 
11 Daire testere 22 El aletleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7



 

                                                        T.C. 
            AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 
                                     Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

 

8 
 

5.6.  Kullanılan Kimyasallar  
‘Kauçuk ve Plastik Ürünler İmalatında Faaliyet Gösteren İşyerlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönünden Programlı Teftiş’ kapsamında işyerlerinde yapılan denetimde 
işyerinde yoğun olarak kullanıldığı tespit edilen kimyasallar Tablo 2.3 ’de özetlenmiştir. 
 

Tablo 2.3- Kullanılan kimyasallar listesi 
No Kimyasal Türü 
1 Düşük yoğunluklu polietilen 
2 Polipropilen 
3 Konsantre boya 
4 Karbon Siyahı 
5 Kükürt 
6 Metil etil keton 
7 Matbaa mürekkebi 
8 Katkı malzemeleri 
9 Ksilen 

10 Benzen 
11 Tiner 
12 Alkol 
13 Yapıştırıcılar 
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III. BÖLÜM:    TEFTİŞ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 
1. Hazırlık Çalışması 
“Kauçuk ve Plastik Ürünler İmalatında Faaliyet Gösteren İşyerlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönünden Programlı Teftiş” teklifi İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı 
tarafından 2017 yılı içinde hazırlanarak İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sunulmuştur. 
Programlı teftişin, İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı tarafından 2017 yılı içerisinde Ankara 
ilinde gerçekleştirilmesi İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca uygun görülmüştür. 
  
Kabul edilen proje taslağında 2017 yılı içerisinde;  
- Programlı teftişlerin Ağustos - Aralık ayları arasında gerçekleştirilmesi,  
- 2018 yılı başında ise genel değerlendirme raporunun yazılması, 
öngörülmüştür.  
 
2. Teftiş Aşaması 
2017 yılında hazırlanan teklifle belirlenen çalışma takvimine uygun olarak 2017 yılı 
Ağustos ayında teftişlere başlanılmış olup Aralık ayı sonunda tamamlanmıştır. Programlı 
teftişler 2 iş müfettişi ve 5 yetkili iş müfettişi yardımcısı ile yürütülmüştür. Teftişlere genel 
olarak heyet halinde gidilmiştir. 
 
Programlı teftiş kapsamına alınan 98 işyerinin 15 tanesinde işyerinin gayri faal olması, 
programlı teftiş kapsamı dışında olması veya diğer nedenlerle teftiş yapılamamıştır. 
Böylece 83 işyerinde teftiş gerçekleşmiştir. 
 
Teftiş programları genel olarak 2 aylık verilmiştir. Teftişe başlamadan önce Ankara 
Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nde müfettişler tarafından işyerlerinin dosyaları 
incelenmiştir. Bu şekilde işyeri genel bilgilerine ve işyerinin daha önceden geçirmiş olduğu 
teftiş bilgilerine daha detaylı ulaşılmıştır.  
 
Yapılan ilk teftişte tespit edilen noksanlıkları gidermek üzere talepte bulunan ve talepleri 
müfettişlerce uygun görülen işverenlere bildirim ve tutanak bırakılarak teftişe ara 
verilmiştir. Verilen süre sonunda işyerine ikinci kez gidilerek, giderilen ve giderilmeyen 
noksan hususlar tespit edilmiş ve giderilmeyen mevzuata aykırılıklar için idari para cezası 
uygulanması talep edilmiştir.  
 
3. İstatistikler 
“Kauçuk ve Plastik Ürünler İmalatında Faaliyet Gösteren İşyerlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Programlı Teftişi” kapsamında 2017 yılı Ağustos-Aralık ayları arasında yapılan 
programlı teftişlere ilişkin aşağıda başlıklar halinde sıralanan istatistikler bu bölümde 
ayrıntılı olarak verilmiştir. 
 
- İşyeri istatistikleri, 
- Çalışan sayısı istatistikleri, 

9
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- Programlı teftişlerde tespit edilen noksanlık istatistikleri (giderilen, giderilmeyen, 
giderilme yüzdeleri, vb.), 

- Teftiş sonucu istatistikleri (noksan yok, İPC). 
 

3.1. İşyeri İstatistikleri  

“Kauçuk ve Plastik Ürünler İmalatında Faaliyet Gösteren İşyerlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Programlı Teftişi” kapsamında 2017 yılı Ağustos-Aralık ayları arasında Ankara 
ilinde 83 işyerinde programlı teftişler gerçekleştirilmiştir. Programlı teftiş kapsamında 
teftişi yapılması planlanan fakat çeşitli nedenlerden ötürü yapılamayan işyeri sayısının 
bilgileri Tablo 3.1 ‘de verilmiştir. 
 

Tablo 3.1- Teftişi planlanan, yapılan ve yapılamayan işyerlerinin dağılımı 
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Ankara 98          - 83 - 83 4 6 - 5 15 
 

3.2. Çalışan Sayısı İstatistikleri 
“Kauçuk ve Plastik Ürünler İmalatında Faaliyet Gösteren İşyerlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Programlı Teftişi” kapsamında Ankara ilinde 2.020 erkek ve 527 kadın çalışan 
olmak üzere toplam 2.547 çalışana ulaşılmıştır. Programlı teftişlerde ulaşılan çalışan 
sayılarının cinsiyete göre yüzdesel dağılımı Şekil 3.1 ’de verilmiştir. 

 
Şekil 3.1- Ulaşılan çalışan sayısının cinsiyete göre dağılımı 

 
3.3.Programlı Teftişlerde Tespit Edilen Noksanlık İstatistikleri 

 “Kauçuk ve Plastik Ürünler İmalatında Faaliyet Gösteren İşyerlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Programlı Teftişi” kapsamında işyerlerinde gerçekleştirilen ilk teftişlerde toplam 
1.466 mevzuata aykırılık tespit edilmiş, bunlardan 1.386 mevzuata aykırılık (%94,5) 

21%

79%

Ulaşılan kadın çalışan sayısı

Ulaşılan erkek çalışan sayısı
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- Programlı teftişlerde tespit edilen noksanlık istatistikleri (giderilen, giderilmeyen, 
giderilme yüzdeleri, vb.), 

- Teftiş sonucu istatistikleri (noksan yok, İPC). 
 

3.1. İşyeri İstatistikleri  
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Güvenliği Programlı Teftişi” kapsamında 2017 yılı Ağustos-Aralık ayları arasında Ankara 
ilinde 83 işyerinde programlı teftişler gerçekleştirilmiştir. Programlı teftiş kapsamında 
teftişi yapılması planlanan fakat çeşitli nedenlerden ötürü yapılamayan işyeri sayısının 
bilgileri Tablo 3.1 ‘de verilmiştir. 
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3.2. Çalışan Sayısı İstatistikleri 
“Kauçuk ve Plastik Ürünler İmalatında Faaliyet Gösteren İşyerlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Programlı Teftişi” kapsamında Ankara ilinde 2.020 erkek ve 527 kadın çalışan 
olmak üzere toplam 2.547 çalışana ulaşılmıştır. Programlı teftişlerde ulaşılan çalışan 
sayılarının cinsiyete göre yüzdesel dağılımı Şekil 3.1 ’de verilmiştir. 

 
Şekil 3.1- Ulaşılan çalışan sayısının cinsiyete göre dağılımı 

 
3.3.Programlı Teftişlerde Tespit Edilen Noksanlık İstatistikleri 

 “Kauçuk ve Plastik Ürünler İmalatında Faaliyet Gösteren İşyerlerinde İş Sağlığı ve 
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giderilmiştir. Giderilmeyen 80 mevzuata aykırılık için toplam 208.699 TL idari para cezası 
uygulanması talep edilmiştir. Tespit edilen noksanlıklara ilişkin bilgiler Şekil 3.2’de 
verilmiştir. 
 

 
Şekil 3.2- Tespit edilen noksanlıklara ilişkin bilgiler 

 
“Kauçuk ve Plastik Ürünler İmalatında Faaliyet Gösteren İşyerlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Programlı Teftişi” kapsamında tespit edilen mevzuata aykırılıklar 
yönetmeliklere göre gruplandırılarak ayrıntılı istatistikî bilgiler Tablo 3.2 ’de verilmiştir. 
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Tablo 3.2- Tespit edilmiş risklere ilişkin yönetmelik bazında değerlendirme 

Riskler 

Birinci teftişte 
tespit edilen 

mevzuata aykırılık 
sayısı 

İkinci teftişte 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık sayısı 

Giderilen 
mevzuata 

aykırılık sayısı 

İyileştirme 
oranları 

(%) 

İş Ekipmanlarının Kullanımında 
Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği’ne aykırılıklar 

650 32 618 95,00 

İşyeri Bina ve Eklentilerinde 
Alınacak Sağlık ve Güvenlik 

Önlemlerine İlişkin 
Yönetmelik’e aykırılıklar 

347 33 314 90,00 

İşyerlerinde Acil Durumlar 
Hakkında Yönetmelik’e 

aykırılıklar 
81 1 80 98,7 

Çalışanların Patlayıcı 
Ortamların Tehlikelerinden 

Korunması Hakkında 
Yönetmelik’e aykırılıklar 

58 4 54 93,1 

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk 
Değerlendirmesi 

Yönetmeliği’ne aykırılıklar 
61 0 61 100,00 

Kimyasal Maddelerle 
Çalışmalarda Sağlık ve 

Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik’e aykırılıklar 

74 3 71 95,00 

Kişisel Koruyucu Donanımın 
İşyerlerinde Kullanılması 

Hakkında Yönetmelik’e ait 
aykırılıklar 

36 1 35 97,2 

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık 
Personelinin Görev, Yetki, 
Sorumluluk ve Eğitimleri 
Hakkında Yönetmelik’e 

aykırılıklar 

22 0 22 100,00 

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri 
Yönetmeliği’ne ait aykırılıklar 30 3 27 90,00 

Çalışanların İş Sağlığı ve 
Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve 

Esasları Hakkında 
Yönetmelik’e ait aykırılıklar 

7 0 7 100,00 

Diğer Mevzuata aykırılıklar 100 3 97 97,00 

TOPLAM 1466 80 1386 94,5 % 

 
İşyerlerinde tespit edilen mevzuata aykırılıkların yönetmelik bazında ilk ve son tespit 
sayıları Şekil 3.3’te verilmiştir. 
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Şekil 3.3- İşyerlerinde tespit edilen mevzuata aykırılıkların yönetmelik bazlı ilk ve son tespit sayıları 
 
Programlı teftiş kapsamında tespit edilen mevzuata aykırılıkların ilk tespit, son tespit ve 
iyileştirme oranlarını içeren bilgi Tablo 3.3’te verilmiştir. 
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Tablo 3.3- İşyerlerinde tespit edilen mevzuata aykırılıklara ilişkin analiz  

Riskin adı 
İlk teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Son teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Giderilen 
mevzuata 

aykırılık sayısı 

İyileştirme 
oranı (%) 

Risk değerlendirmesi 59 0 59 100,00 
Acil durum planı / tatbikat 76 3 73 96,00 

Çalışan temsilcisi 2 0 2 100,00 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 0 0 0 - 

İş güvenliği uzmanı 3 0 3 100,00 
İşyeri hekimi 3 0 3 100,00 

Diğer sağlık personeli 0 0 0 - 
Destek elemanı (yangın ekibi, 

ilkyardımcı vb) 
7 0 7 100,00 

Sağlık raporları 59 0 59 100,00 
Operasyon bölgesi koruyucu 117 8 109 93,00 

Durdurma sistemleri 50 6 44 88,00 
Ortam ölçümleri 63 3 60 95,00 

Lokal havalandırma 45 10 35 77,00 
Genel havalandırma 10 0 10 100,00 

Elektrik / kaçak akım / gövde 
güvenlik topraklaması 97 1 96 99,00 

Çalışma ve bakım talimatları 16 1 15 94,00 
Yüksekten düşme 62 4 58 93,50 

Yangınla mücadele tedbirleri 105 6 99 94,00 
Kimyasallarla çalışma eğitimi 6 0 6 100,00 
Kimyasalların etiketlenmesi 20 2 18 90,00 

Operatör belgesi 5 1 4 80,00 
Kaldırma iletme ekipmanları 

periyodik kontrol 57 1 56 98,00 

Tesisatlar periyodik kontrol 95 2 93 98,00 
Basınçlı kaplar periyodik 

kontrol 
49 0 49 100,00 

Periyodik kontrol raporlarında 
uygunsuzluklar 37 1 36 97,00 

Kişisel koruyucu donanım 39 1 38 97,50 
Tüplerin depolanması / 

devrilmesi 13 0 13 100,00 

Patlama ile ilgili riskler / 
patlamadan korunma 

dokümanı 
71 6 65 91,50 

Kimyasalların depolanması 
taşınması, MSDS 41 3 38 92,50 

Tertip, düzen, istif 21 0 21 100,00 
Sağlık ve güvenlik işaretleri 38 4 34 89,50 

Diğer 200 17 183 92,00 
TOPLAM 1466 80 1386 94,5 
 

 
3.4.Teftiş Sonucu İstatistikleri 

“Kauçuk ve Plastik Ürünler İmalatında Faaliyet Gösteren İşyerlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Programlı Teftişi” kapsamında 83 işyerinde programlı teftiş gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan teftişler sonucunda 69 işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden tespit edilen 
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Tablo 3.3- İşyerlerinde tespit edilen mevzuata aykırılıklara ilişkin analiz  
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Son teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 
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mevzuata 

aykırılık sayısı 
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oranı (%) 
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noksanlıklar teftiş süresince giderilmiştir. 14 işyerinde giderilmeyen noksanlıklar için 
toplam 208.699 TL idari para cezası uygulanması istenmiştir. Durdurma uygulanan işyeri 
bulunmamaktadır. Teftiş sonuçlarına ilişkin bilgiler Şekil 3.4-3.5’te verilmiştir. 

 
Şekil 3.4- Teftiş sonuçlarına ilişkin bilgiler 

 
 

Şekil 3.5- Uygulanan idari para cezalarının kanunlara göre yüzdesel dağılımı 
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Tablo 3.4- İdari yaptırım uygulanan tespitlerin değerlendirilmesi 

Noksan hususun açıklaması Kanun sayısı ve 
madde numarası 

İlk teftişte 
tespit 
edilen 

mevzuata 
aykırılık 

sayısı 

Son teftişte 
tespit 
edilen 

mevzuata 
aykırılık 

sayısı 

Giderilme 
yüzdesi 

(%) 

Uygulanan 
idari para ceza 
miktarı (TL) 

Operasyon bölgesi koruyucu, 
durdurma sistemleri ortam 

ölçümleri, lokal 
havalandırma elektrik / kaçak 

akım / gövde güvenlik 
topraklaması kaldırma iletme 

ekipmanları periyodik 
kontrol tesisatlar periyodik 
kontrol, periyodik kontrol 

raporlarında uygunsuzluklar, 
çalışma ve bakım talimatları, 

operatör belgesi 

6331 Sayılı 
Kanun 30. Madde 

26-1/n 
650 32 95,2 64.800 

Yüksekten düşme yangınla 
mücadele tedbirleri 

 

6331 Sayılı 
Kanun 30. Madde 

26-1/n 
347 33 90,00 67.500 

Acil durum planı / tatbikat, 
destek elemanı 

6331 Sayılı 
Kanun 30. Madde 

26-1/n 
81 1 98,7 2.025 

Patlama ile ilgili riskler / 
patlamadan korunma 

Dokümanı 

6331 Sayılı 
Kanun 30. Madde 

26-1/n 
58 4 93,1 8.100 

Kimyasalların depolanması 
taşınması, MSDS 

Kimyasalların etiketlenmesi 

6331 Sayılı 
Kanun 30. Madde 

26-1/n 
74 3 94,6 6.075 

Kişisel koruyucu donanım 
6331 Sayılı 

Kanun 30. Madde 
26-1/n 

36 1 97,2 2.025 

Sağlık ve güvenlik işaretleri 
6331 Sayılı 

Kanun 30. Madde 
26-1/n 

30 3 90,00 6.075 

İşverenin Genel 
Yükümlülüğü 

6331 Sayılı 
Kanun 4/1-a 

Madde 26-1/a 
36 3 94,50 13.914 

Yabancıların çalışma izni 
6735 Sayılı 
Kanun 6/2. 

Madde 23-5/b-3 
1 - - 38.185 

Toplam  1313 80 %94 208.699 

 
 
Tespit edilen ve giderilmeyen noksanlıklar için uygulanması istenilen idari para ceza 
miktarlarının yönetmelik bazında değerlendirilmesi Şekil 3.6-3.7’de verilmiştir. 
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Tespit edilen ve giderilmeyen noksanlıklar için uygulanması istenilen idari para ceza 
miktarlarının yönetmelik bazında değerlendirilmesi Şekil 3.6-3.7’de verilmiştir. 
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Şekil 3.6- Mevzuata aykırılıktan uygulanan idari para ceza miktarlarının yönetmelik bazlı 

değerlendirilmesi 
 
 
 

 
 

Şekil 3.7- Yönetmeliklere göre yazılan idari para cezalarının yüzdesel dağılımı 
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4. Teftişlerde Giderilen Mevzuata Aykırılıklara Dair Örnek Fotoğraflar 
“Kauçuk ve Plastik Ürünler İmalatında Faaliyet Gösteren İşyerlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Programlı Teftişi” sırasında giderilmiş olan noksanlıklara ait fotoğraflar aşağıda 
verilmiştir. 
  

 
                                  Öncesi                                                                        Sonrası 

Şekil 3.8- Pres operasyon noktasına erişimin engellenmesi 
  

 

 
                       Öncesi                Sonrası 

Şekil 3.9- Baskı makinesi dönen aksamlara erişimin engellenmesi 
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                   Öncesi                Sonrası 
Şekil 3.10- Kompresörün kapalı bölmeye alınması 

  
 
 

 

 
 

Öncesi Sonrası 
Şekil 3.11- Güvenli yük asansörünün yapılması 
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                       Öncesi                   Sonrası 

Şekil 3.12- Yüksekten düşmeye engel olacak tedbirlerin alınması 

 

        
                                            Öncesi                                                                  Sonrası 

Şekil 3.13- Döner aksamlar arasına emniyet teli yerleştirilmesi 
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Öncesi                     Sonrası 

Şekil 3.14 - Yapıştırma tezgahı üzerinde lokal havalandırma yapılması 

 

 

 
                                     Öncesi                                                                        Sonrası 
                                Şekil 3.15- Elektrik panosu etrafının temiz ve düzenli tutulması 
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                                   Öncesi                                                                           Sonrası   
                                             Şekil 3.16-Kayış-kasnak koruyucularının takılması 
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IV.BÖLÜM: MEVZUATA AYKIRILIKLAR  
 
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne 
Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 75 işyerinde operasyon bölgesi koruyucularının noksan olduğu belirlenmiş 
olup 50 işyerinde ise iş ekipmanlarına ait durdurma sistemlerinin olmadığı ya da vazifesini 
yerine getirmediği tespit edilmiştir. Teftişler kapsamında tespit edilen tüm noksan hususlar 
değerlendirildiğinde operasyon bölgesi koruyucularına ait olan noksan hususların 
işyerlerinde en çok tespit edilen husus olduğu görülmektedir. Çalışanların iş ekipmanına ait 
olan koruyucuları temizlik ve bakım sonrası tekrar yerine takmaması ve işverenliğin bu 
durumun farkında olduğu halde sürekli takip edememesi de bu noksanlığın birçok 
işyerinde tespit edilmesinde önemli rol oynamıştır. 
 
Teftişi yapılan 58 işyerinde ortam ölçümlerinin yapılmadığı ve 45 işyerinde lokal 
havalandırmanın yapılmadığı tespit edilmiştir. Plastik ve kauçuk malzemeler ısıl işlem 
gördüklerinde meydana çıkan uçucu gazlar insan sağlığı açısından tehlikeli olabildiğinden 
bu husus teftişlerde en çok üzerinde durulan ve iyileştirme yapılması amaçlanan 
hususlardan olmuştur. 
 
Teftişi yapılan 77 işyerinde elektrik riskleri ile ilgili noksan hususlar tespit edilmiştir. 
Özellikle elektrik panolarında kaçak akım rölesi eksikliği işyerlerinde en çok karşılaşılan 
noksan hususlar arasındadır. 
 
Teftişi yapılan 57 işyerinde kaldırma iletme ekipmanlarının, 68 işyerinde tesisatların, 45 
işyerinde basınçlı kapların periyodik kontrollerine ilişkin noksan hususlar tespit edilmiştir.  
37 işyerinde ise periyodik kontrol raporlarındaki uygunsuzluklara ilişkin noksan hususlar 
tespit edilmiştir. Teftişlerde, işyerlerinin büyük çoğunluğunda iş ekipmanlarının periyodik 
kontrollerinin geçerlilik süresinin dolmuş olması ve periyodik kontrol formunda belirtilen 
noksan hususların giderilmemiş olması nedeniyle bu noksan husus sıklıkla tespit edilmiştir. 
 
Teftişi yapılan 16 işyerinde çalışma ve bakım talimatlarına ilişkin, 13 işyerinde tüplerin 
depolanmasına ilişkin ve 5 işyerinde ise operatör belgesine ilişkin noksan hususlar tespit 
edilmiştir.  
 
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin 
Yönetmelik’e Aykırılıklar 
İşyerinde yeterli sayıda ve uygunlukta yangın tüpleri bulundurmayan, bulunan tüplerin 
düzenli bakımlarını yapmayan, gerekli olduğu halde alarm sistemleri olmayan ya da 
çalışmayan 62 işyerinde yangınla mücadele konusunda yeterli tedbir alınmadığı tespit 
edilmiştir. Genel olarak bakıldığında birçok işyerinde yangınla mücadele konusunda yeterli 
bilincin oluşmadığı ve bu konuda eksikliklerin var olduğu tespit edilmiştir.  
 

23



 

                                                        T.C. 
            AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 
                                     Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

 

24 
 

Teftişi yapılan 10 işyerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın 
bulunmadığı, ortamın havasını kirleten atıkların ve artıkların dışarı atılmasının 
sağlanmadığı ve bu durumda işyerinin genel havalandırmasının eksik olduğu tespit 
edilmiştir. 
 
Teftişi yapılan 51 işyerinde yükleme yerleri ve rampalar, merdivenler ve diğer tehlikeli 
alanlar da yüksekten düşmeyi önlemek amacıyla tedbir alınmadığı ya da alınan tedbirin 
yetersiz olduğu tespit edilmiştir. 
  
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 48 işyerinde acil durum planı ve acil durum tatbikatına ilişkin noksan 
hususlar tespit edilmiştir. Bu noksan hususun tespit edildiği işyerlerinin çoğunda acil 
durum planının işyerine özgü hazırlanmadığı ve acil durum tatbikatlarının yönetmelikte 
belirlenen periyodlara uyularak yapılmadığı tespit edilmiştir. 
 
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında 
Yönetmelik’e Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 55 işyerinde patlama ile ilgili riskler ve patlamadan korunma dokümanına 
ilişkin noksan hususlar tespit edilmiştir. Özellikle plastik sektöründe kullanılan 
kimyasallar, bu kimyasalların ısıl işlem görmesi, depolanması hususları patlama riski 
hususunu teftişler boyunca sık tespit edilenler arasına taşımıştır. Teftiş süresince, işyerinde 
patlama riskinin değerlendirildiği patlamadan korunma dokümanında yer alan öneriler, 
kullanılması tavsiye edilen ekipmanlar vs. de dikkate alınarak işyerlerinde patlamadan 
korunmaya yönelik iyileştirmeler yapılmıştır. 
 
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik’e aykırılıklar 
Teftişi yapılan 34 işyerinde kimyasalların depolanması, taşınması, etiketlenmesi ve 
malzeme güvenlik bilgi formlarına ilişkin noksan hususlar tespit edilmiştir. Teftişi yapılan 
20 işyerinde kimyasalların etiketlenmesine ilişkin noksan husus, 6 işyerinde kimyasallarla 
çalışma eğitimi ile ilgili noksan husus tespit edilmiştir.  
 
Plastik ve kauçuk sektöründe kimyasallar yoğun olarak kullanıldığı için teftişler boyunca 
üzerinde özellikle durulan konulardan birisi kimyasal riskler olmuştur. İstatistiki veriler 
üzerinden anlaşılacağı üzere hemen hemen her 3 işyerinden 1’inde bu konu ile ilgili 
noksan husus tespit edilmiştir. Baskıda kullanılan boyaların kapaklarının kapatılmaması, 
kimyasalların günlük kullanım miktarından fazla olarak iş ekipmanının yanında düzensiz 
bir şekilde istiflenmesi, içerisinde kimyasal ihtiva eden kap ve varillerin etiketlenmemesi 
ve işyerinde kullanılan bazı kimyasalların Türkçe malzeme ve güvenlik bilgi formlarının 
olmaması hususları teftişler boyunca en sık karşılaşılan kimyasal riskler arasında yer 
almıştır. 
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Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e 
ait Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 27 işyerinde kişisel koruyucu donanıma ilişkin noksan hususlar tespit 
edilmiştir. Yapılan işe ve kullanılan kimyasal malzemeye uygun olmayan maskeler, 
gözlükler, eldivenlerin kullanılması, işverenler tarafından çalışanlara imza karşılığı teslim 
edilen kişisel koruyucu donanımların çalışanlar tarafından kullanılmadığının tespit 
edilmesi durumları, işyerlerinde bu noksan hususun sıkça tespit edilmesine neden 
olmuştur. Teftiş süresince çalışanlar ve işverenler kişisel koruyucu donanımların seçimi, 
kullanımı ve saklanması hususunda bilgilendirilmiş ve gerekli iyileştirmeler yapılmıştır.  
 
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne ait Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 30 işyerinde Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne aykırı hususlar 
tespit edilmiştir. Tehlikeli kimyasal madde içeren kaplar, kişisel koruyucu donanım 
kullanılması gereken alanlar, yangınla mücadele ekipmanlarının bulunduğu yerler, vb.nin 
ilgili yönetmelikte belirtildiği şekilde işaretlenmemesi durumları bu noksan hususun 
yaklaşık her 3 işyerinden birinde tespit edilmesine sebep olmuştur. Teftiş süresince bu 
alanların çalışanların da dikkatini çekebileceği ve görebileceği şekilde yönetmeliğe uygun 
şekilde işaretlenmesi sağlanarak bu noksan hususun bertaraf edilmesi amaçlanmıştır. 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne ait Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 49 işyerinde risk değerlendirmesine ilişkin noksan hususlar tespit edilmiştir. 
İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri tarafından işyerine özgü hazırlanmayan, aynı işi 
yapan diğer işyerleri için hazırlanmış olan risk değerlendirmesinden matbu ifadelerin 
kaldığı risk değerlendirmeleri teftişler esnasında müfettişler tarafından incelenmiş ve tespit 
edilen aykırılıkların teftiş süresince giderilmesi sağlanmıştır. Ayrıca işyerinde yapılan 
değişikliklerin, alınan aksiyonların risk değerlenmesine güncel olarak yansıtılmaması ve 
risk değerlenmesinin risk değerlendirmesi ekibi tarafından imzalanmaması hususları da 
teftişlerde sıkça rastlanılan aykırılıklar arasında yer almıştır. 
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V.BÖLÜM: SONUÇ 
 
1. Giderilemeyen Mevzuat İhlalleri ve Yapılan İdari İşlemler 
İlk teftişler sonucunda 1.466 noksan husus tespit edilmiş olup ikinci teftişlerde bu sayı 80’e 
düşmüştür. 1.386 adet noksan husus işverenler tarafından giderilmiştir. Teftişler süresince 
tespit edilen iyileştirme oranı %94,5’tir. İlk tespit edilen noksan sayıları ile ikinci tespit 
edilen noksan sayıları arasında kayda değer bir iyileştirme oranı gözlenmektedir.  
 

1.1. Uygulanması İstenilen İdari Para Cezaları 
“Kauçuk ve Plastik Ürünler İmalatında Faaliyet Gösteren İşyerlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Programlı Teftişi” kapsamında 83 işyerinde programlı teftiş gerçekleştirilmiştir 
Yapılan teftişler sonucunda 69 işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden tespit edilen 
noksanlıklar teftiş süresince giderilmiştir. 14 işyerinde giderilmeyen 80 adet noksanlık için 
toplam 208.699 TL idari para cezası uygulanması istenmiştir. 
 
Teftiş öncesi rutin iş akışı zamanında iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri tarafından iş 
sağlığı ve güvenliği mevzuatının gereklilikleri ve alınması gereken tedbirler hakkında 
yeterli bilgilendirme yapılmayan ve işveren tarafından da bu konuda gayret gösterilmeyen 
işyerlerinde teftiş süresince iyileştirmelerin mevzuata uygun şekilde yapılması, düzenli 
hizmet alan ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda gayret gösteren işyerlerine oranla çok 
daha zor olmuştur.  
 
2. Teftişin Sonuçları ile ilgili Genel Değerlendirme  
İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı tarafından yürütülen “Kauçuk ve Plastik Ürünler 
İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” kapsamında yürütülen teftişlerde, 2 iş 
müfettişi ve 5 iş müfettişi yardımcısından oluşan 4 heyet görev almıştır. Sadece Ankara 
ilinde uygulanan teftişlerde 2.020 erkek ve 527 kadın olmak üzere toplam 2.547 çalışana 
ulaşılmıştır. 
 
Programlı teftiş kapsamında teftişi yapılan 98 işyerinin 15 tanesinde işyerinin gayri faal 
olması, programlı teftiş kapsamı dışında olması ve mükerrer görev verilmesi nedenleriyle 
teftiş yapılamamıştır. Teftişi yapılan 83 işyerinde ilk teftişler sonucunda 1.466 noksan 
husus tespit edilmiş olup ikinci teftişlerde giderilen noksan husus sayısı 1.386’dır. Proje 
süresince işyerlerinde %94,5 oranında iyileştirme sağlanmıştır. Giderilmeyen 80 adet 
mevzuata aykırılık için 14 işyerine toplam 208.699 TL idari para cezası uygulanması 
istenmiştir. 
 
3. Sektör/Alan Temsilcilerinin Önerileri  

3.1. İş Teftişi ile İlgili Önerileri 
“Kauçuk ve Plastik Ürünler İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” 
kapsamında yapılan teftişlerde; iş teftişi ile ilgili konularda işveren tarafını en çok rahatsız 
eden durumun haksız rekabet olduğu görülmüştür. Şöyle ki; iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetini düzenli alan, bu iş için bütçe ayıran, çalışanlarının sağlıklı ve güvenlikli bir 
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ortamda çalışması için gerekli tedbirleri almaya çalışan bir işverenin yanında bütün bunlara 
dikkat etmeyen, kanuni vazifelerini yerine getirmeyen, bu şekilde çalışarak hem komşu 
işyerlerinde hem de kendi işyerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini riske atan 
işverenlerin varlığı iş teftiş açısından sektör temsilcilerini en çok rahatsız eden konudur.  
 

3.2. Sektör/Alana İlişkin Sorunlara Yönelik Önerileri 
Teftişler sırasında plastik ve kauçuk sektörünün sorunlarının en başında hammaddede dışa 
bağımlılığın yer aldığı görülmüştür.  Özellikle para piyasalarının yükselişe geçtiği 2017 
yılında bu durumun işverenleri bir hayli zorladığı beyan edilmiştir. Hammadde fiyatlarının 
değişikliği, dengesiz hammadde arzı ve pazarının kontrolsüz olması da sektörün önemli 
sorunlarıdır. 
 
Makine teknolojisinde yurt dışına bağımlılığın olması, ürün geliştirme konusunda bilgi 
eksikliği ve akredite laboratuvar eksikliği, gümrük vergilerinin fazla oluşu sektörün 
Türkiye’de karşı karşıya kaldığı kayda değer diğer sorunları arasında yer almaktadır. 
 

3.3. İş Müfettişlerinin Değerlendirme ve Görüşleri 
3.3.1. Mevzuatla İlgili Öneriler 

Programlı teftiş sonucunda ortaya çıkan mevzuata aykırılıkların ortaya çıkma nedenlerine 
bakıldığında işverenin ihmalinden ve mevcut iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sisteminden 
bahsedilebilir. Şöyle ki; tehlikeli sınıfta yer alan kauçuk ve plastik ürünler imalatı 
sektöründe Ağustos-Aralık ayları süresince yapılan programlı teftişlerde işyerlerinde tespit 
edilen noksan hususların yaklaşık %70’inin İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve 
Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e aykırılıklardan oluştuğu tespit edilmiştir. Bu 
noksan hususların bir kısmının işveren tarafından da tespit edildiği fakat iyileştirmelerin 
çeşitli sebeplerle ertelendiği, bir kısmının iş güvenliği uzmanları tarafından onaylı deftere 
yazıldığı fakat işveren tarafından aksiyon alınmadığı, bir kısmının da gözden kaçtığı 
görülmüştür.  
 
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini düşündüğümüzde işveren tarafının iş sağlığı ve 
güvenliği profesyonelleri tarafından kendisine yazılı ve sözlü olarak tebliğ edilen 
noksanlıkları risk seviyesine göre giderme konusunda bu kadar sorumsuz davranmaması 
gerektiği aşikardır. Teftiş süresince idari yaptırıma uğramamak için noksan hususlarını 
gideren/gidermeye çalışan işverenlerin bu hususların takibini düzenli olarak yapmasını 
sağlayan bir teftiş sistemi olması çalışanların iş sağlığı ve güvenliği açısından önem arz 
etmektedir. Noksan hususlarını gidermek için teftiş görmeyi bekleyen işyerlerinde 
çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinden bahsetmek mümkün olmamaktadır. Ayrıca bu 
durum çalışma hayatında haksız rekabete de neden olmaktadır. 
 
Teftişler süresince işyerlerince alınan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlıklı 
yürümediği çalışma hayatının tüm taraflarınca dile getirilmiştir. Ortak sağlık ve güvenlik 
biriminden hizmet alan işverenler,  iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerince sağlanan 
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rehberlik ve danışmanlık hizmetini ücret mukabili satın almaktadırlar. Söz konusu 
durumda iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri kurulan ticari ilişki içerisinde görevlerini 
yerine getirmekte zorluklar çekmektedirler. İşverene yansıyacak aylık primlerle 
oluşturulacak havuzdan iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin ücretlerinin ödenmesi bir 
çözüm alternatifi olarak görülmektedir. Bu hususun mevzuat bazında sonuçlanabilmesi için 
6331 sayılı Kanun’un 6. ve 7.  Maddelerinin, 5510 sayılı Kanun’un ilgili maddelerinin 
düzenlenmesine ve alt mevzuat düzenlemelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Müfettişler 
tarafından önerilen bu düzenlemenin sağlayacağı katkıların aşağıda belirtildiği şekilde 
olması beklenilmektedir: 
 
 İşverenin çalışanı pozisyonunda görülen, ya da işverenin dolaylı yoldan da olsa maaşını 

ödediği personel durumunda görülen iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin daha 
rahat görevlerinin yerine getirebilmelerini sağlayacaktır.  

 İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin kendi yükümlülük ve sorumluluklarını 
bağımsız olarak yerine getirme imkânları doğacaktır. 

 İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, işyerindeki muhtemel yangın, patlama, göçme, 
kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz eden hususların bulunması, meslek 
hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunması durumunda, bakanlığımıza bildirim, 
ihbar ve şikâyetleri çekinmeden, iş kaybetme korkusunu yaşamadan bildirebileceklerdir.  

 İş güvenliği uzmanı belgelerini işyerlerine gitmeden ücret karşılığı işletenlerin önüne 
geçilmesi imkânını sağlayacaktır. 

Programlı teftişler esnasında bazı hususlarla işyerlerinde sıkça karşılaşılmış ve bu durumun 
sektör bazında kronik bir hal aldığı da müfettişler tarafından tespit edilmiştir. Şöyle ki; 
 
Teftişlerde tespit edilen en riskli iş ekipmanlarından biri hiç şüphesiz kauçuk hamur 
makinalarıdır. Meydana gelebilecek bir iş kazası uzuv kaybı veya ölümle 
sonuçlanabilmektedir. Eski tip kauçuk hamur makinalarında makinenin acil durdurma 
sistemleri çalışanın iş kazası riskini tamamen bertaraf edecek şekilde tesis edilmediğinden 
bu tip makinalara sonradan yapılan güvenlik tertibatlarının da ne kadar uzun ömürlü ve 
işlevsel olduğu tartışma konusudur. İş kazası sonucunda meydana gelen ağır sonuçlar 
düşünüldüğünde işverenler tarafından bu ekipmanların daha teknolojik, güvenlikli ve çağa 
ayak uydurmuş olan makinalarla değiştirilmesi gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir. 
  
Diğer önemli husus ise işyerlerinde yapılan boya, baskı, yapıştırma vs. işlerinin bu işle 
ilgisi olmayan diğer çalışma kısımlarından ayrı bir bölmede yapılmıyor olmasıdır. Bu 
şekilde yapılan çalışmalarda diğer çalışanlar kimyasal maddelere, kötü kokulara maruz 
bırakılmış olmaktadır. Kimyasal maruziyetin söz konusu olduğu işlerin ayrı bir bölmede, 
ortam havasını temiz tutacak bir havalandırma sistemiyle ve gerekiyorsa exproof 
donanımların kullanılarak yapılması gerekmektedir. Böylelikle kullanılan kimyasalların 
neden olduğu meslek hastalıklarını önlemek için büyük bir adım atılmış olacaktır. Teftiş 
süresince işverenlerin bu konuya yeterli hassasiyet göstermedikleri ve bu konuda yeterli 
bilgiye sahip olmadıkları tespit edilmiştir.  
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Sektörde iş sağlığı ve güvenliğini daha iyi hale getirmek için devlet, çalışan ve işveren 
tarafların bu konudaki noksanlıkları gidermek adına elinden geleni yapması ve iş sağlığı ve 
güvenliği kültürünü benimseyerek sağlam adımlarla güvenli bir çalışma hayatı 
oluşturmaya katkıda bulunması gerekmektedir. 
 

3.3.2. İş Teftiş ve Diğer Kurum/Kuruluşlarla İlgili Öneriler 
6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girdiğinden bu yana, 5 seneyi aşkın 
zamandır, tespit edilen noksan hususları gidermek için işverenin talep etmesi ve 
müfettişlerce uygun görülmesi durumunda teftişe ara verilme uygulaması bütün işverenler 
ve iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri tarafından benimsenmiş olup bu durum zamanla 
iş teftiş sistemi ile ilgili olumlu sonuçlardan çok olumsuz sonuçlar doğurmaya başlamıştır: 
 
 Kanuna ve uygulamalarına alışma döneminde yapıcı olmayı hedefleyen bu sistemin 

artık tüm sektör çalışanlarının iyileştirmelerini teftişten teftişe yapan anlayışa sevk 
ettiği, 

 İş sağlığı ve güvenliğine önem veren ve kanuni vazifelerini yerine getiren işverenlerle 
iyileştirmelerini teftişten teftişe yapan işverenler arasında haksız rekabet olduğu, 

 Alınması gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin ertelendiği,  
 Görev süresi boyunca müfettişlerin işveren tarafla en az iki kez olmak üzere birden 

fazla görüşmek durumunda kaldığı, 
  Aynı işyerine en az iki defa gidildiğinden daha az sayıda işyerinin teftiş gördüğü, 

 
hususları göz önünde bulundurularak tekrar tek aşamalı teftiş sistemine geçilmesinin 
müfettişler tarafından her açıdan daha verimli olacağı düşünülmektedir. 
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I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER  
 
1. Teftişin Adı  
Kimyasal Ürünlerin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi  
 
2. Teftişin Amacı  
Kimyasal ürünlerin imalatında iş sağlığı ve güvenliği teftiş programının amacı kimyasal 
ürünlerin imal edildiği ve depolandığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği anlamında 
mevcut koşulların iyileştirilmesine yönelik tespitler yapmak, rehberlik ve bilgilendirme 
faaliyetleri neticesinde çalışanlar ve işverenlik nezdinde farkındalık sağlamaktır. 
  
3. Teftişte Görev Alan Müfettişler 
Teftiş programı 14 heyet halinde yürütülmüş olup denetimler esnasında 4 iş müfettişi ve 24 
iş müfettişi yardımcısı olmak üzere toplam 28 müfettiş görev almıştır. 
 
4. Çalışma Takvimi 
Kimyasal ürünlerin imalatında iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişleri Şubat - Ekim 
2017 tarihleri arasında bulunan 9 aylık süreyi kapsayan 4 ayrı teftiş dönemi içerisinde 
gerçekleştirilmiştir.  Kasım – Aralık 2017 dönemini kapsayan 2 aylık süreçte ise teftişlere 
ilişkin veriler derlenerek genel değerlendirme raporu yazılmıştır. 
 

Tablo 1.1- Yıllık çalışma planı 
Ocak 2017 Hazırlık çalışmaları ve program dışı teftişler 

Şubat-Ekim 2017 Programlı teftiş 
Kasım-Aralık 2017 Genel değerlendirme raporu yazımı 

 
5. Görev Yapılan İller 
“Kimyasal Ürünlerin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” kapsamında 
sektörde faaliyet gösteren işyerlerinin yoğunlukta olduğu Adana, Bursa, Gaziantep, 
İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ illerimizde teftişler yapılmıştır. 
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Şekil 1.1- Teftiş kapsamında görev yapılan iller 

 
6. Teftişe Alınan İşyerleri Hakkında Genel Bilgiler 
Programlı teftiş kapsamında; 2222 NACE koduyla “Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, 
damacana, şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin imalatı, 2013 NACE koduyla 
“Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı”, 2014 NACE koduyla “Diğer organik 
temel kimyasalların imalatı”, 2016 NACE koduyla “Birincil formda plastik hammaddelerin 
imalatı”, 2030 NACE koduyla “Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa 
mürekkebi ve macun imalatı”, 2041 NACE koduyla “Sabun ve deterjan, temizlik ve 
parlatıcı maddeleri imalatı”, 2042 NACE koduyla “Parfüm kozmetik ve bakım 
malzemelerinin imalatı”, 2060 NACE koduyla “Suni veya sentetik elyaf imalatı” 
işkollarında faaliyet yürüten toplam 500 işyerinde teftiş yapılmıştır. 
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II. BÖLÜM: TEFTİŞİN TANIMI 
 
1.Gerekçe 
Ülkemizde kimya sektörü; tüketici malları (parfüm, kozmetik, sabun, deterjan), temel 
kimyasallar (petrokimyasallar, plastik, sentetik kauçuk, suni elyaf, endüstriyel gazlar, 
gübre), özel kimyasallar (boya, mürekkep, tarım ilaçları) ve ilaç gibi alt kategorileriyle 
geniş bir ürün yelpazesini kapsayan, 20 binin üzerinde işletmeye sahip ve 250 binin 
üzerinde çalışanın istihdam edildiği oldukça önemli bir yapıya sahiptir. Bu çerçevede 
değerlendirildiğinde, sektör itibariyle iş sağlığı ve güvenliği oldukça önem arz etmektedir.  
İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde “çok tehlikeli” ve “tehlikeli” sınıfta yer alan kimya 
sektöründeki işyerleri; işyerlerinde kullanılan ekipmanlar, kimyasallar, üretim süreçleri, 
çalışma şekilleri ve yöntemleri, iş sağlığı ve güvenliğe yönelik mevcut istatistiki bilgiler ve 
meydana gelen kazaların doğurduğu/doğuracağı sonuçlar açısından ele alındığında iş 
sağlığı ve güvenliği açısından riskli işyerleri olarak ele alınmış ve bahse konu işyerlerinde 
Anayasamıza ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 81 sayılı Sözleşmesi’ne istinaden, 
çalışanların korunması, çalışma barışının sağlanması, ülkemizde iş kazaları ve meslek 
hastalıklarının önlenmesi ve iş sağlığı ve güvenliğine yönelik ilgili mevzuatın 
uygulanırlığının denetlenmesi, teftişi ve izlenmesi amacıyla İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı’nın 2017 uılı programlı teftişleri kapsamında Bakanlık Makamı’nın 29.12.2016 
tarihli ve 26 sayılı Olur’ları ve 18/01/2017 tarihli ve 504 sayılı yazı gereğince “Kimyasal 
Ürünlerin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” faaliyeti yürütülmüştür.  
 
2.Yöntem 
Programlı teftiş kapsamındaki işyerleri belirlendikten sonra 2017 yılı Ocak ayı içerisinde İş 
Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı’nda yapılacak programlı teftişlerle ilgili toplantılar 
düzenlenmiştir. Bu toplantılarda, yapılacak teftişlerin yol haritası çıkarılmış, öncelikli 
riskler doğrultusunda teftişlere yönelik ön hazırlıklar yapılmıştır. 
 
Programlı teftiş kapsamında yapılan teftişler ile işyerleri iş sağlığı ve güvenliği riskleri 
açısından değerlendirilmiş ve teftişler esnasında çalışanlar ile işverenler, iş sağlığı ve 
güvenliğine ilişkin bir takım konularda bilgilendirilmiştir. Programlı teftiş kapsamında 
Teftiş Rehber’inde yer alan “Yapılan teftiş esnasında mevzuata aykırılıklar tespit edilmesi 
ve bunların işverence giderileceği beyan edilmesi halinde, mevzuata aykırılıkların 
işverence uygun sürede giderilebileceğinin müfettişçe takdir edilmesi durumunda bir 
bildirim düzenlenerek işverene süre verilir. Söz konusu bildirim işveren veya vekiline 
tebliğ edilerek teftişe ara verilir. Teftiş, işverene verilen süre sonunda ve planlanan dönem 
içinde müfettiş tarafından belirlenen bir tarihte tamamlanır. Ancak, yapılan teftişlerde ara 
verme süresi her halde görev ve rapor devrine neden olmayacak şekilde uygulanır.” 
hükümleri uygulanmıştır.  
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3. İşyerlerinin Seçim Kriterleri 
Teftişe alınacak işyerleri, programlı teftişin konusunu ve risk esaslarını kapsayacak şekilde 
tehlike sınıfı; İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde tanımlanmış olan işyerlerinden program 
kapsamında daha önceden belirlenmiş olan NACE kodları dikkate alınarak seçilmiştir. 
 

Tablo 2.1- 2016 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre programlı teftiş kapsamına giren 
sektörlerde iş kazası sayıları 

 
 
4.Teftişe Alınan İşyerlerinin Belirlenme Yöntem ve Kaynakları 
İş Teftiş Grup Başkanlıkları tarafından önceki yıllarda yapılan teftişler sonucu oluşturulan 
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işyerleri olarak seçilmiş, programlı teftişi yürütecek iş müfettişi sayısı ve program 
takvimine uygun olarak teftiş görev sayıları belirlenmiştir. 
 
5. Faaliyet Alanı Bilgileri (Sektör, İl, vb.) 
Kimya sektöründe yer alan boya, poşet, çuval vb. üretim alanlarına sahip işyerlerinde 
Adana, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ olmak üzere 8 
ilimizde denetim yapılmıştır. 
 

5.1. Tanımlar 
Plastik Ekstrüzyon: Granül formdaki plastik hammaddenin sıcaklık ve basınç yardımıyla 
eriyik hale getirilip kalıplara basılarak şekillendirilmesi ve soğutularak katı formda ürün 
elde edilmesi işlemi. 

Ekonomik faaliyet sınıflaması (NACE kodu) İş kazası sayıları 

20-
Kimyasalların 

ve kimyasal 
ürünlerin 

imalatı 

1-Temel kimyasal 
maddelerin, kimyasal 

gübre ve azot 
bileşikleri, birincil 
formda plastik ve 

sentetik kauçuk imalatı 

3-Diğer inorganik temel kimyasal 
maddelerin imalatı 210 

4-Diğer organik temel kimyasalların 
imalatı 216 

6-Birincil formda plastik 
hammaddelerin imalatı 280 

3-Boya, vernik ve 
benzeri kaplayıcı 

maddeler ile matbaa 
mürekkebi ve macun 

imalatı 

0-Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı 
maddeler ile matbaa mürekkebi ve 

macun imalatı 
293 

4-Sabun ve deterjan, 
temizlik ve parlatıcı 
maddeleri, parfüm, 
kozmetik ve tuvalet 
malzemeleri imalatı 

1-Sabun ve deterjan, temizlik ve 
parlatıcı maddeleri imalatı 349 

2-Parfüm kozmetik ve bakım 
malzemelerinin imalatı 201 

6-Suni veya sentetik 
elyaf imalatı 0-Suni veya sentetik elyaf imalatı 223 

22-Kauçuk ve 
plastik 

ürünlerin 
imalatı 

2-Plastik ürünlerin 
imalatı 

2-Plastik torba, çanta, poşet, çuval, 
kutu, damacana, şişe, makara vb. 
paketleme malzemelerinin imalatı 

2006 
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Plastik Enjeksiyon: Sıcaklık yardımı ile eritilmiş plastik hammaddenin bir kalıp içine 
enjekte edilerek şekillendirilmesi ve soğutularak kalıptan çıkarılmasını sağlayan bir imalat 
yöntemidir. 
 
Şirink:  “Shrink Paketleme / Şirinkleme / Shrinkleme” yolu ile paketleme; direk bir 
ürünün üzerini ya da hali hazırda başka bir teknikle ambalajlanmış ürünün etrafını 
genellikle plastik filmlerle çevreleyerek paketleme işlemi gerçekleştirilmesidir. 
 
Bağlayıcı: Boyaya sertlik, parlaklık, renk dayanıklılığı, yüzeye yapışma gibi birçok katkı 
sağlayan boyanın ana maddesidir. Ancak mükemmel bir bağlayıcı ile yüksek kaliteli 
ürünler elde edilebilir. Bağlayıcının görevi, boyadaki farklı maddelerin bir arada 
bulunmasını ve boyanın uygulamada yüzeye yapışmasını sağlamak, koruyucu bir yüzey 
oluşturmaktır. 
  
Pigment: Boyaya rengine veren pigmentler dayanıklılık, mor ötesi ışınları yansıtma, 
korozyonu önler. Pigmentler katı, çözülmeyen, boyaya rengini veren maddelerdir. 
Kapladığı yüzeyi tamamen kapatır. Pigmentler, yüzeyi ayrıca korozyona, su altı 
kirlenmesine ve UV ışınlarına karşı korur. Parlaklık derecesi veya nem geçirgenliği 
pigment seviyesi ile ayarlanabilir. 
 
Çözücü: Boyanın kimyasalını değiştirmeden boyayı inceltmeye yarayan maddedir. 
Solventler boya içindeki uçucu maddelerdir. Boyaya uygun yoğunluğu sağlarlar ve 
uygulamasını kolaylaştırırlar. Ayrıca diğer hammaddelerin çözünmesini sağlarlar ve 
bağlayıcıları taşırlar. En bilinen solventler amonyak, ksilen ve sudur. Solventler sadece yaş 
boyalarda bulunur, toz boyada kullanılmaz. 
 
Katkı Maddesi: Boyada aranılan matlık, dolgu, boyayı iyileştirme gibi birçok farklı 
durum için kullanılan maddelerdir. 
 
Dolgu: Talk, kil, baryum sülfat ve kalsiyum karbonat gibi doğal minerallerdir. Dolgu 
maddeleri, boyaya kıvamını veya dokusunu verebilir. Böylece yüzeyin yansıtma özellikleri 
üzerinde etkisi bulunur. Katkı maddeleri yaş ve toz boyaya az miktarda eklenerek, boyanın 
özelliklerini değiştiren ve geliştiren maddelerdir. Katkı maddeleri korozyonu önler, kıvam 
artırıcı özelliğiyle boyanın ömrünü uzatır, köpüklenmeyi engeller ve mükemmel bir doku 
elde edilmesini sağlar. 
 
Mikser (Kimyasal Karıştırıcı):  Kimyasal Karıştırıcılar (mikser) genellikle farklı 
kimyasal malzemelerin iyi kalitede homojen karışımı, çökelmeyi engelleme veya 
ayrıştırmaları için kullanılırlar. 
 
VOC: Uçucu Organik Bileşik teriminin kısaltmasıdır. VOC'ler, çevreye ve insan sağlığına 
zarar verebilir özellikte kimyasallardır. 
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5.2. İşyerlerinin Tanımı 
Programlı teftiş kapsamında 2222 NACE koduyla “Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, 
damacana, şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin imalatı” işkolunda faaliyet gösteren 
işletmeler çoğunlukta olmakla beraber “Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı” ana 
başlığında bulunan 2013 (Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı), 2014 (Diğer 
organik temel kimyasalların imalatı), 2016 (Birincil formda plastik hammaddelerin 
imalatı), 2030 (Boya. vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve 
macun imalatı), 2041 (Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri imalatı), 2042 
(Parfüm kozmetik ve bakım malzemelerinin imalatı), 2060 (Suni veya sentetik elyaf 
imalatı) NACE kodlarıyla faaliyet yürüten toplam 500 işyerinde teftiş yapılmıştır. 
 

5.3. Üretim Akış Şeması  
Programlı teftiş kapsamında ağırlıkla kimyasal ürün üreten ve plastik üretimi yapılan 
işyerlerine gidilmiş olup örnek iş akış şemaları Şekil 2.1-2.3’te gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 2.1- Plastik ambalaj üretim akış şeması 

 
Şekil 2.2- Kozmetik ürünleri iş akış şeması 

 
 

Granül 
Hammadde Ekstrüzyon Baskı Kesme Dilimleme Paketleme
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Şekil 2.3- Boya ürünleri iş akış şeması 

 
5.4. Yapılan İşler 

Programlı teftiş kapsamında denetlenen işyerlerinin çoğunluğunu oluşturan plastik üretimi 
yapan işyerlerinde, polietilen, polipropilen ve polistiren kaynaklı granül formda 
hammaddeler ekstrüder makinalarına manuel veya otomatik olarak beslendikten sonra  
sıcaklık ve basınç yardımı ile eriyik hale getirilir. Firmanın ürün türüne göre önceden 
hazırlanmış kalıplarda istenen şekli alan mamül soğutulur ve ürün kalite kontrolü 
sonrasında paketleme yapılarak sevkiyata hazır hale getirilir. Hatalı ürünler de kırma 
prosesine sokularak tekrar üretime kazandırılmak amacıyla prosese sokulabilir.  
 
Plastik üretimi haricindeki kimyasal üretim proseslerinde ise genel itibariyle sıvı ve toz 
formda hammaddeler belirli üretim formül ve reçetelerine göre mikser kazanlarına 
otomatik dozajlama yöntemi ile borularla veya manuel olarak beslenir. Kazanlarda yapılan 
karışımlar neticesinde elde edilen ürünler şişelenerek ambalajlanır ve sevkiyata hazır halde 
depolanır. 
 

5.5. Kullanılan İş Ekipmanları  
Teftişler esnasında karşılaşılan belli başlı iş ekipmanları Tablo 2.2’de belirtilmiştir. 
 

Tablo 2.2- İş ekipmanları listesi  
No Ekipman türü No Ekipman türü 
1 Ekstrüder 18 Reaktör 
2 Şirink makinası 19 Dozajlama makinası 
3 Mikser 20 Dinlendirme tankı 
4 Kırma makinası 21 Basınçlı tanklar 
5 Dilimleme makinası 22 Dolum makinası 
6 Baskı makinası 23 CNC Ttezgahları 
7 Ambalaj makinası 24 Forklift 
8 Hidrolik pres makinası 25 Torna 
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No Ekipman türü No Ekipman türü 
9 Etiketleme makinası 26 Freze 
10 Elevatör ve konveyörler 27 Matkap 
11 Yıkama makinası 28 Kazan 
12 Kompresör 29 Hidrofor 
13 Caraskal 30 Genleşme tankı 
14 Kaynak makinası 31 Granülatör 
15 Blister 32 Film kaplama makinaları 
16 Enjeksiyon kalıplama makinası 33 Transpaletler 
17 Şişirme kalıplama makinası 34 Laboratuvar ekipmanları 
 

5.6. Kullanılan Kimyasallar  
Programlı teftişler kapsamında yapılan denetimler ağırlıkla plastik sektöründe faaliyet 
gösteren işyerleri olmak üzere kozmetik, temizlik maddeleri, boya ve ilaç üretimi yapılan 
yerlerdeki denetimler sonucunda PE (Polietilen), PP (Polipropilen), PVC (Polivinilklorür), 
PS (Polistrien), alkol bazlı granülasyon proseslerinde etil alkol, dolgu maddesi olarak 
granulac, boyar madde olarak titan dioksit, magnezyum stearat indigotinlake gibi başlıca 
kimyasallar kullanıldığı gözlenmiş olup kullanılan kimyasallar Tablo 2.3’te listelenmiştir. 
 

Tablo 2.3- Kimyasallar listesi 
No Kimyasal türü No Kimyasal türü 
1 Polietien (PE) granül 7 Pigmentler 
2 Polipropilen (PP) granül 8 Izopropil alkol 
3 Polistiren (PS) granül 9 Etil asetat 
4 Etil alkol 10 PVC 
5 Solvent bazlı çözücüler 11 Aerosol 
6 Hidrolik yağı 12 Baskı boyaları 
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III. BÖLÜM: TEFTİŞ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 
1. Hazırlık Aşaması  
Şubat ayından Ekim ayı sonuna kadar gerçekleştirilen programlı teftişler sırasında 
işverenlere teftiş görevinin yanı sıra bilgilendirme, bilinçlendirme, farkındalık yaratma, 
rehberlik etme gibi faaliyetlere ağırlık verilerek; işveren, işverenin iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda görevlendirdiği kişilere ve çalışanlara detaylı bilgi aktarılması yönünde teftiş 
sırasında bilgilendirme yapılmıştır. 
 
2. Teftiş Aşaması 
Programlı teftiş kapsamına dahil olan illerde teftişlere 2017/Mart ayında başlanarak 
2017/Ekim ayında tamamlanmıştır. Teftişlerde 28 müfettiş görev almıştır.  
 
İşyerlerinde teftiş yapılmadan önce bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü’nde işyerlerinin dosya incelemeleri yapılmıştır. Programlı teftiş kapsamında 
işyerlerinde yapılan denetimlerde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili 
mevzuatlar çerçevesinde; 
 

 İş ekipmanlarında güvenlik,  
 Elle taşıma işleri ve ergonomik riskler,  
 Kimyasal maddelerle çalışmalarda güvenlik,  
 Yangın, parlama ve patlama 

konularına göre denetlemeler yapılmıştır. 
 
İşyerlerinde yapılan teftişler sırasında, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hakkında ve 
yapılacak denetimin yöntemi hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Bu sırada iş sağlığı ve 
güvenliğine pozitif bir bakış açısı ile güvenlik kültürünün artırılmasına çalışılmıştır. 
İşverene, yapılan tespitlerde örnek olarak verilen noktalarda alınması istenen önlemlerin 
diğer benzer noktalarda bundan sonra yapılacak çalışmalarda da alınması gerektiği 
hususunda bilgi verilmiştir. 
 
Teftişler esnasında işyerlerinin bütün kısımları gezilerek görülmüş, evrak bazında gerekli 
kontroller yapılmış ve bunlar sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkları gidermek için 
süre talep eden ve talebi müfettişlerce uygun görülen işverenlere tutanak ve bildirim 
bırakma suretiyle süre verilmiştir. 
 
İşyerine tanınan sürenin dolmasını müteakip tekrar teftişe gidilerek daha önce tespit 
edilmiş olan mevzuata aykırılıkların giderilip giderilmediği ve işyerinde yeni noksan husus 
olup olmadığı incelenmiştir. Teftişin ardından tespitleri içeren bir tutanak tutularak teftiş 
neticelendirilmiştir. Giderilmeyen veya yeni tespit edilen mevzuata aykırılıklar için idari 
para cezası uygulanması talep edilmiştir. 
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III. BÖLÜM: TEFTİŞ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 
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kontroller yapılmış ve bunlar sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkları gidermek için 
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Yapılan teftişler sırasında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit 
edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden 
doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir 
bölümünde veya tamamında yapılan işin durdurulması istenmiştir.  
 
3. İstatistikler 

3.1. İşyeri istatistikleri 
2017 yılı Şubat ve Ekim ayları arasında gerçekleştirilen programlı teftiş kapsamında teftişi 
yapılan işyeri sayıları, aylara ve şehirlere göre dağılımları ile ilgili bilgiler Tablo 3.1-3.2’de 
verilmiştir:  
 

Tablo 3.1- Teftişi yapılan işyerlerinin illere göre dağılımı 
İl İşyeri sayısı İl İşyeri sayısı 

İstanbul 270 Bursa  54 
Gaziantep  42 Adana  38 

İzmir 33 Kocaeli 29 
Manisa 19 Tekirdağ 15 

 
Tablo 3.2- Aylara göre illerde gerçekleştirilen teftişler 

İller Şubat/Mart Nisan/Mayıs Haziran/Temmuz/Ağustos Eylül/Ekim 
İstanbul 80 26 110 54 

İzmir 17 16 0 0 
Adana 18 0 0 20 

Gaziantep 30 12 0 0 
Bursa 0 0 31 23 

Manisa 0 0 0 19 
Tekirdağ 0 15 0 0 
Kocaeli 0 0 9 20 
Toplam 145 69 150 136 

 
3.2. Çalışan sayısı istatistikleri 

Programlı teftişlerde 21.685 erkek ve 8.633 kadın çalışan olmak üzere toplam 30.318 
çalışana ulaşılmıştır. Ulaşılan çalışan sayılarının illere ve cinsiyete göre dağılımı ile ilgili 
istatistiki bilgiler Tablo 3.3 ve Şekil 3.1’de verilmiştir. 
 

Tablo 3.3- Çalışan sayılarının illere göre dağılımı 
 İller Sayı 

İstanbul 12.136 
İzmir 1.097 
Adana 2.281 

Gaziantep 6.092 
Bursa 4.074 

Manisa 883 
Tekirdağ 1.331 
Kocaeli 2.424 
Toplam 30.318 

 

41



 

                                                        T.C. 
            AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 
                                     Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

 

42 
 

 
Şekil 3.1- Ulaşılan çalışan sayısının cinsiyete göre dağılımı 

 
3.3. Programlı Teftişlerde Tespit Edilen Noksanlık İstatistikleri 

Programlı teftiş kapsamında ilk teftişlerde 8.869 mevzuata aykırılık tespit edilmiş olup 
verilen süre neticesinde bunlardan 8.254 tanesinin giderildiği fakat 615’inin devam ettiği 
tespit edilmiştir. Tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve giderilen mevzuata aykırılıklar 
hakkında istatistiki bilgiler Şekil 3.2’de verilmiştir. 

 
Şekil 3.2- Tespit edilen noksanlıklara ilişkin bilgiler 

 
Programlı teftiş kapsamında tespit edilen mevzuata aykırılıklar yönetmeliklere göre 
gruplandırılmış olup; ilk tespit, son tespit ve iyileştirme oranları hakkındaki bilgiler Tablo 
3.4’te verilmiştir.  
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Tablo 3.4- İşyerlerinde tespit edilen risklerin değerlendirilmesi 

Yönetmelik adı 
İlk teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Son teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Giderilen 
mevzuata 

aykırılık sayısı 

İyileştirme 
oranı (%) 

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu'na aykırılık 958 63 895 93,43 

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk 
Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne 

aykırılık 
647 24 623 96,29 

İşyerlerinde Acil Durumlar 
Hakkında Yönetmelik'e aykırılık 535 14 521 97,38 

İş Ekipmanlarının Kullanımında 
Sağlık ve Güvenlik Şartları 

Yönetmeliği'ne aykırılık 
4023 367 3656 90,88 

İşyeri Bina ve Eklentilerinde 
Alınacak Sağlık ve Güvenlik 

Önlemlerine İlişkin Yönetmelik'e 
aykırılık 

1189 47 1142 96,05 

Kişisel Koruyucu Donanımların 
İşyerlerinde Kullanılması 

Hakkında Yönetmelik'e aykırılık 
204 5 199 97,55 

Çalışanların Patlayıcı Ortamların 
Tehlikelerinden Korunması 

Hakkında Yönetmelik'e aykırılık 
638 60 578 90,59 

Kimyasal Maddelerle 
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 

Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik'e aykırılık 

675 35 640 94,81 

TOPLAM 8869 615 8254 93,07 
 
Programlı teftiş kapsamında tespit edilen mevzuata aykırılıkların ilk tespit, son tespit ve 
iyileştirme oranları Tablo 3.5’te verilmiştir. 
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Tablo 3.5- İşyerlerinde tespit edilen risklerin ayrıntılı analizi 

Riskin adı 
İlk teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Son teftişte 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık sayısı 

Giderilen 
mevzuata 

aykırılık sayısı 

İyileştirme 
oranı (%) 

Risk değerlendirmesi 647 24 623 96,29 
Acil durum planı / Tatbikat 535 14 521 97,38 

Çalışan temsilcisi 72 0 72 100 
İş sağlığı ve güvenliği kurulu 36 1 35 97,22 

İş güvenliği uzmanı 101 0 101 100 
İşyeri hekimi 122 2 120 98,36 

Diğer sağlık personeli 49 9 40 81,63 
Destek elemanı (yangın ekibi, 

ilkyardımcı vb) 184 20 164 89,13 

Operasyon noktası koruyucusu 365 23 342 93,69 
Parça / talaş fırlaması 94 3 91 96,81 
Durdurma sistemleri 185 9 176 95,14 

Bakım onarım 96 9 87 90,63 
Lokal havalandırma 383 36 347 90,60 

Elektrik / kaçak akım / gövde 
güvenlik topraklaması 649 44 605 93,22 

Paratoner 24 2 22 91,66 
Sıcak yüzeylere temas 44 0 44 100 

Ergonomi 57 5 52 91,23 
Sesli ışıklı ikaz 77 2 75 97,40 

Çalışma talimatları 122 3 119 97,54 
Operatör belgesi 101 11 90 89,11 

Kaldırma iletme ekipmanları 
noksanları (vinç, forklift vb) 274 26 248 90,51 

Tesisatlar periyodik kontrol 532 67 465 87,41 
Basınçlı kaplar periyodik 

kontrol 257 17 240 93,39 

Kaldırma iletme ekipmanları 
periyodik kontrol 259 22 237 91,51 

Periyodik kontrol raporlarında 
uygunsuzluklar 383 80 303 79,11 

Acil çıkış yolları ve kapıları 430 21 409 95,12 
İşyeri aydınlatması 152 3 149 98,03 

Trafik yolları ve tehlikeli 
alanlar, yükleme yeri, rampalar 408 21 387 94,85 

Kişisel koruyucu donanım 204 5 199 97,55 
Tüplerin depolanması / 

devrilmesi 121 8 113 93,39 

Ortam ölçümleri 394 31 363 92,13 
Patlama ile ilgili riskler / 

patlamadan korunma 
dokümanı 

638 62 576 90,28 

Kimyasalların depolanması 
taşınması, MSDS 874 35 839 95,99 

Toplam 8869 615 8254 93,07 
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3.4. Teftiş Sonucu İstatistikleri 

Programlı teftiş sonucunda tespit edilen noksansız işyeri sayısı, idari para cezası uygulanan 
işyeri sayısı ve miktarı, durdurma uygulanan işyeri sayısı Şekil 3.3-3.4 ve Tablo 3.6’da 
verilmiştir. 
 

 
Şekil 3.3- Teftiş sonuçlarına ilişkin bilgiler 

 

 
Şekil 3.4- Yönetmeliklere göre yazılan idari para cezalarının yüzdesel dağılımı 
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Tablo 3.6- İdari yaptırım uygulanan tespitlerin değerlendirilmesi 

Noksan hususun 
açıklaması 

Yönetmelik 
Dayanağı 

İlk teftişte 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık 

sayısı 

Son 
teftişte 
tespit 
edilen 

mevzuata 
aykırılık 

sayısı 

Giderilme 
yüzdesi 

(%) 

Uygulanan 
idari para 

ceza miktarı 
(TL) 

Uygulanan 
durdurma 

kararı 

Risk 
Değerlendirmesi 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği Risk 

Değerlendirmesi 
Yönetmeliği 

647 24 96,29 52113,52  

Acil Durum Planı 
/ Tatbikat 

İşyerlerinde 
Acil Durumlar 

Hakkında 
Yönetmelik 

535 14 97,38 30399,55  

İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kurulu 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği 
Kanunu 

36 1 97,22 2171,39  

İşyeri Hekimi 
İş Sağlığı ve 
Güvenliği 
Kanunu 

122 2 98,36 4342,79  

Diğer Sağlık 
Personeli 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği 
Kanunu 

49 9 81,63 19542,57  

Destek Elemanı 
(Yangın Ekibi, 
İlkyardımcı vb) 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği 
Kanunu 

184 20 89,13 43427,93  

Operasyon 
Noktası 

Koruyucusu 

İş 
Ekipmanlarının 
Kullanımında 

Sağlık ve 
Güvenlik 
Şartları 

Yönetmeliği 

365 23 93,69 49942,12  

Parça / Talaş 
Fırlaması 

İş 
Ekipmanlarının 
Kullanımında 

Sağlık ve 
Güvenlik 
Şartları 

Yönetmeliği 

94 3 96,80 6514,19  

Durdurma 
Sistemleri 

İş 
Ekipmanlarının 
Kullanımında 

Sağlık ve 
Güvenlik 
Şartları 

Yönetmeliği 

185 9 95,13 19542,57  
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Risk 
Değerlendirmesi 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği Risk 

Değerlendirmesi 
Yönetmeliği 

647 24 96,29 52113,52  

Acil Durum Planı 
/ Tatbikat 

İşyerlerinde 
Acil Durumlar 

Hakkında 
Yönetmelik 

535 14 97,38 30399,55  

İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kurulu 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği 
Kanunu 

36 1 97,22 2171,39  

İşyeri Hekimi 
İş Sağlığı ve 
Güvenliği 
Kanunu 

122 2 98,36 4342,79  

Diğer Sağlık 
Personeli 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği 
Kanunu 

49 9 81,63 19542,57  

Destek Elemanı 
(Yangın Ekibi, 
İlkyardımcı vb) 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği 
Kanunu 

184 20 89,13 43427,93  

Operasyon 
Noktası 

Koruyucusu 

İş 
Ekipmanlarının 
Kullanımında 

Sağlık ve 
Güvenlik 
Şartları 

Yönetmeliği 

365 23 93,69 49942,12  

Parça / Talaş 
Fırlaması 

İş 
Ekipmanlarının 
Kullanımında 

Sağlık ve 
Güvenlik 
Şartları 

Yönetmeliği 

94 3 96,80 6514,19  

Durdurma 
Sistemleri 

İş 
Ekipmanlarının 
Kullanımında 

Sağlık ve 
Güvenlik 
Şartları 

Yönetmeliği 

185 9 95,13 19542,57  
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Tablo 3.6 Devamı- İdari yaptırım uygulanan tespitlerin değerlendirilmesi 

Noksan hususun 
açıklaması 

Yönetmelik 
Dayanağı 

İlk teftişte 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık 

sayısı 

Son 
teftişte 
tespit 
edilen 

mevzuata 
aykırılık 

sayısı 

Giderilme 
yüzdesi 

(%) 

Uygulanan 
idari para 

ceza miktarı 
(TL) 

Uygulanan 
durdurma 

kararı 

Bakım Onarım 

İş 
Ekipmanlarının 
Kullanımında  

Sağlık ve 
Güvenlik 
Şartları 

Yönetmeliği 

96 9 90,62 19.542,57  

Lokal 
Havalandırma 

İş 
Ekipmanlarının 
Kullanımında 

Sağlık ve 
Güvenlik 
Şartları 

Yönetmeliği 

383 36 90,60 78.170,28  

Elektrik / Kaçak 
Akım / Gövde 

Güvenlik 
Topraklaması 

İş 
Ekipmanlarının 
Kullanımında 

Sağlık ve 
Güvenlik 
Şartları 

Yönetmeliği 

649 44 93,22 95.541,45 X 

Paratoner 

İş 
Ekipmanlarının 
Kullanımında 

Sağlık ve 
Güvenlik 
Şartları 

Yönetmeliği 

24 2 91,66 4.342,79  

Ergonomi 

İş 
Ekipmanlarının 
Kullanımında 

Sağlık ve 
Güvenlik 
Şartları 

Yönetmeliği 

57 5 91,22 10.856,98  

Sesli ışıklı ikaz 

İş 
Ekipmanlarının 
Kullanımında 

Sağlık ve 
Güvenlik 
Şartları 

Yönetmeliği 

77 2 97,40 4.342,79  

Çalışma 
Talimatları 

İş 
Ekipmanlarının 
Kullanımında 

Sağlık ve 
Güvenlik 
Şartları 

Yönetmeliği 

122 3 97,540 6.514,19  
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Tablo 3.6 Devamı- İdari yaptırım uygulanan tespitlerin değerlendirilmesi 

Noksan hususun 
açıklaması 

Yönetmelik 
Dayanağı 

İlk teftişte 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık 

sayısı 

Son 
teftişte 
tespit 
edilen 

mevzuata 
aykırılık 

sayısı 

Giderilme 
yüzdesi 

(%) 

Uygulanan 
idari para 

ceza miktarı 
(TL) 

Uygulanan 
durdurma 

kararı 

Operatör Belgesi 

İş 
Ekipmanlarının 
Kullanımında 

Sağlık ve 
Güvenlik 
Şartları 

Yönetmeliği 

101 11 89,10 23.885,36  

Kaldırma İletme 
Ekipmanları 

Noksanları (Vinç, 
Forklift vb) 

İş 
Ekipmanlarının 
Kullanımında 

Sağlık ve 
Güvenlik 
Şartları 

Yönetmeliği 

274 26 90,51 56.456,31  

Tesisatlar 
Periyodik Kontrol 

İş 
Ekipmanlarının 
Kullanımında 

Sağlık ve 
Güvenlik 
Şartları 

Yönetmeliği 

532 67 87,41 145.483,58 X 

Basınçlı Kaplar 
Periyodik Kontrol 

İş 
Ekipmanlarının 
Kullanımında 

Sağlık ve 
Güvenlik 
Şartları 

Yönetmeliği 

257 17 93,38 36.913,74  

Kaldırma İletme 
Ekipmanları 

Periyodik Kontrol 

İş 
Ekipmanlarının 
Kullanımında 

Sağlık ve 
Güvenlik 
Şartları 

Yönetmeliği 

259 22 91,50 47.770,72  

Periyodik Kontrol 
Raporlarında 

Uygunsuzluklar 

İş 
Ekipmanlarının 
Kullanımında 

Sağlık ve 
Güvenlik 
Şartları 

Yönetmeliği 

383 80 79,11 173.711,73  

Acil Çıkış Yolları 
ve Kapıları 

İşyeri Bina ve 
Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık 
ve Güvenlik 
Önlemlerine 

İlişkin 
Yönetmelik 

430 21 95,11 45.599,33  
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Tablo 3.6 Devamı- İdari yaptırım uygulanan tespitlerin değerlendirilmesi 
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mevzuata 
aykırılık 

sayısı 

Son 
teftişte 
tespit 
edilen 

mevzuata 
aykırılık 

sayısı 

Giderilme 
yüzdesi 

(%) 

Uygulanan 
idari para 

ceza miktarı 
(TL) 
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İş 
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Kullanımında 

Sağlık ve 
Güvenlik 
Şartları 

Yönetmeliği 

532 67 87,41 145.483,58 X 

Basınçlı Kaplar 
Periyodik Kontrol 

İş 
Ekipmanlarının 
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Sağlık ve 
Güvenlik 
Şartları 
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257 17 93,38 36.913,74  

Kaldırma İletme 
Ekipmanları 

Periyodik Kontrol 

İş 
Ekipmanlarının 
Kullanımında 

Sağlık ve 
Güvenlik 
Şartları 

Yönetmeliği 

259 22 91,50 47.770,72  

Periyodik Kontrol 
Raporlarında 

Uygunsuzluklar 

İş 
Ekipmanlarının 
Kullanımında 

Sağlık ve 
Güvenlik 
Şartları 

Yönetmeliği 

383 80 79,11 173.711,73  

Acil Çıkış Yolları 
ve Kapıları 

İşyeri Bina ve 
Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık 
ve Güvenlik 
Önlemlerine 

İlişkin 
Yönetmelik 

430 21 95,11 45.599,33  
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Tablo 3.6 Devamı- İdari yaptırım uygulanan tespitlerin değerlendirilmesi 

Noksan hususun 
açıklaması 

Yönetmelik 
Dayanağı 

İlk teftişte 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık 

sayısı 

Son 
teftişte 
tespit 
edilen 

mevzuata 
aykırılık 

sayısı 

Giderilme 
yüzdesi 

(%) 

Uygulanan 
idari para 

ceza miktarı 
(TL) 

Uygulanan 
durdurma 

kararı 

İşyeri 
Aydınlatması 

İşyeri Bina ve 
Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık 
ve Güvenlik 
Önlemlerine 

İlişkin 
Yönetmelik 

152 3 98,02 6.514,19  

Trafik Yolları ve 
Tehlikeli Alanlar, 

Yükleme yeri, 
Rampalar 

İşyeri Bina ve 
Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık 
ve Güvenlik 
Önlemlerine 

İlişkin 
Yönetmelik 

408 21 94,85 45.599,33 X 

Kişisel Koruyucu 
Donanım 

Kişisel 
Koruyucu 

Donanımların 
İşyerlerinde 
Kullanılması 

Hakkında 
Yönetmelik 

204 5 97,54 10.856,98  

Tüplerin 
Depolanması / 

Devrilmesi 

İş 
Ekipmanlarının 
Kullanımında 

Sağlık ve 
Güvenlik 
Şartları 

Yönetmeliği 

121 8 93,38 17.371,17  

Ortam Ölçümleri 
İş Sağlığı ve 
Güvenliği 
Kanunu 

394 31 92,13 67.313,29  

Patlama İle İlgili 
Riskler / 

Patlamadan 
Korunma 
Dokümanı 

Çalışanların 
Patlayıcı 

Ortamların 
Tehlikelerinden 

Korunması 
Hakkında 

Yönetmelik 

638 62 90,59 130.283,8 X 

Kimyasalların 
depolanması 

taşınması, MSDS 

Kimyasal 
Maddelerle 

Çalışmalarda 
Sağlık ve 
Güvenlik 
Önlemleri 
Hakkında 

Yönetmelik 

874 35 94,81 75.998,88  

Toplam  8.652 615 92,89 1.331.066,00  
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Tespit edilen mevzuata aykırılıklar yönetmeliklere gruplandırılmış olup ilk ve son 
tespitlerin karşılaştırılması Şekil 3.5’te verilmiştir.  
 

 
Şekil 3.5-Mevzuata aykırılıktan uygulanan idari para ceza miktarlarının yönetmelik bazlı 

değerlendirilmesi 
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Tespit edilen mevzuata aykırılıklar yönetmeliklere gruplandırılmış olup ilk ve son 
tespitlerin karşılaştırılması Şekil 3.5’te verilmiştir.  
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4. Teftişlerde Giderilen Mevzuata Aykırılıklara Dair Örnek Fotoğraflar 
İşyerinde tespit edilen mevzuata aykırılıklardan giderilenlere dair örnek fotoğraflara bu 
bölümde yer verilmiştir. 
 

      
                      Öncesi        Sonrası 

Şekil 3.6– Acil çıkış kapılarının kilitli olmaması 
 

 
                                     Öncesi      Sonrası 

Şekil 3.7– Elektrik panosu içindeki kablolarla temas riskinin ortadan kaldırılması 
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                                  Öncesi      Sonrası 

Şekil 3.8– Kimyasalların bulunduğu kapların kapalı olması 
 

 
Şekil 3.9– Yalnızca seyyar yangın söndürme ekipmanlarının yeterli olmadığı 

durumlarda yangın dolaplarının kurulması 
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                                  Öncesi      Sonrası 

Şekil 3.8– Kimyasalların bulunduğu kapların kapalı olması 
 

 
Şekil 3.9– Yalnızca seyyar yangın söndürme ekipmanlarının yeterli olmadığı 

durumlarda yangın dolaplarının kurulması 
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IV. BÖLÜM: MEVZUATA AYKIRILIKLAR  
 
İş Ekipmanlarının Kullanımında Karşılaşılan Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 290 işyerinde kullanılmakta olan iş ekipmanlarının operasyon noktası 
koruyucularının olmadığı veya olanların da kaza oluşumunu önleyecek işleve sahip 
olmadığı tespit edilmiştir. 78 işyerinde torna ve freze benzeri makinelerin kullanımı 
sırasında talaş ve parça sıçramasını önleyecek siperlik gibi koruyucuların bulunmadığı 
belirlenmiştir. Denetim gören 158 işyerinde makinelerin acil durumlarda kullanılacak 
yeterli durdurma sistemlerine sahip olmadığı tespit edilmiş olup, 78 işyerinde bakım 
onarım işlemlerinin hangi prosedürlere göre yapılacağı belirlenmemiş ve bu husus ile ilgili 
bakım-onarım talimatnameleri hazırlanarak çalışanların bilgi edinmesi sağlanmamıştır. 
Kimyasal maddelerle çalışılan; toz, duman vb. çalışan sağlığını etkileyebilecek zararlı 
maddelerin lokal olarak işyeri ortamına yayılmadan, oluştuğu yerden çekilerek işyeri 
ortamından uzaklaştırılması gereken durumlarda bu işlevi yerine getirecek lokal 
havalandırma sisteminin 283 işyerinde mevcut olmadığı yapılan teftişlerde belirlenmiştir. 
Teftiş görmüş olan toplam 353 işyerinde makinelerin gövde topraklamalarının olmaması, 
kaçak akım rölelerinin tesis edilmemiş olması, elektrik panolarının kırık, korunaksız 
olması ve elektrik kablolarında yeterli yalıtımın sağlanmamış olması gibi çalışanların 
çarpılmasına veya yangın oluşumuna neden olabilecek elektrik kaynaklı eksiklikler tespit 
edilmiştir. Kullandıkları kimyasal maddelere ve miktarlarına bağlı olarak paratoner tesisatı 
bulunması gereken 24 işyerinde bu tesisatın mevcut olmadığı belirlenmiştir. 43 işyerinde 
sıcak yüzeylerle temas riskine karşılık sıcak yüzeylerle direk temasın önlenmesi gibi 
uygulamaların olmadığı, 56 işyerinde de çalışanların çalışma koşullarının sağlık 
durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde ergonomik olarak sağlanmadığı tespit 
edilmiştir. Yine denetimi yapılan 75 işyerinde kullanılan makine ve ekipmanların sesli ve 
ışıklı ikaz sistemlerine sahip olmadığı, bu sisteme sahip olanların ise çalışır vaziyette 
olmadığı görülmüştür. Teftiş görmüş olan 114 işyerinde yapılan işlerin tümünü kapsayacak 
şekilde çalışma talimatnameleri hazırlanmamıştır. 94 işyerinde ise forklift kullanımının 
olmasına rağmen bu iş ekipmanını kullanma yetkisine haiz geçerli bir operatörlük belgesi 
olan çalışan bulunmamaktadır. Teftişi gerçekleştirilmiş olan 220 işyerinde vinç, forklift ve 
istif makinesi gibi kullanılan kaldırma ekipmanlarında çalışan güvenliğini etkileyecek 
noksanlıklar tespit edilmiştir. Teftişi yapılan 362 işyerinde mevcut tesisatlar ile ilgili 
periyodik kontrol raporlarının mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Yine benzer şekilde 
denetim gören 231 işyerinde basınçlı kapların periyodik kontrol raporlarının bulunmadığı 
ve 226 işyerinde de kaldırma-iletme ekipmanlarının periyodik muayenelerinin yapılmadığı 
tespit edilmiştir. Periyodik kontrol raporları bulunan 298 işyerinde ise mevcut olan bu 
raporlarda eksiklikler tespit edilmiştir. Programlı denetimler kapsamında teftiş gören 112 
işyerinde tüplerin uygun olmayan koşullarda depolanması ve devrilmeye karşı gerekli 
önlemlerin alınmaması ile ilgili olarak tespitler yapılmıştır. 
 
Yapılan denetimlerde iş ekipmanlarının kullanımında iş kazalarının oluşumunu önleyecek 
şekilde güvenli çalışma şartlarının oluşturulmadığı gözlemlenmiştir. Gerek işverenlerde 
gerek çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün tam olarak oluşmamış olması iş 
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ekipmanlarının kullanımında gerekli hassasiyet gösterilmemesine neden olmaktadır. 
Kullanılan bazı ekipmanların imal tarihlerinin çok eski olması nedeni ile koruyucu vb. 
tertibat yapma imkanı bulunmamaktadır. Ayrıca yapılan incelemelerde işyerlerinin sıfır 
olarak temin ettikleri son 4-5 yıl içerisinde üretimi yapılmış bazı makinelerde dahi iş 
güvenliği önlemlerinin tam olarak sağlanmadığı gözlemlenmiştir. Bu bakımdan yerli 
üretimi veya ithalatı yapılan iş ekipmanları konusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ortak bir çalışmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İlgili Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 69 işyerinde çalışan temsilcisi seçilmediği ya da seçilmiş olan işyerlerinde 
de yeterli sayıda çalışan temsilcisi bulunmadığı tespit edilmiştir. 34 işyerinde ise iş sağlığı 
ve güvenliği kurulu oluşturulmamış ve kurul toplantıları mevzuatta belirtilen zaman 
aralıklarında yapılmamıştır. Denetim gören 83 işyerinde iş güvenliği uzmanı ile çalışan 
sayısı ve tehlike sınıfı göz önüne alınarak yeterli süreleri kapsayacak şekilde sözleşme 
imzalanmadığı, 97 işyerinde ise işyeri hekimi ile yeterli süreleri kapsayacak şekilde 
sözleşme imzalanmadığı belirlenmiştir. Teftiş gören 49 işyerinde ise yeterli sürelerde diğer 
sağlık personeli görevlendirmesi yapılmadığı tespit edilmiştir. Denetim gören 153 
işyerinde önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele ve ilkyardım gibi konularda yeterli 
eğitime sahip destek elemanı görevlendirmesi yapılmadığı tespit edilmiştir. 307 işyerinde 
ise gürültü, voc, toz, termal konfor vb. ortam ölçümlerinin yaptırılmadığı, raporların 
mevcut olduğu işyerlerinde ise mevzuatta belirlenmiş olan sınır değerlerin sağlanmadığı 
tespit edilmiştir. 
 
Genel olarak bakıldığında işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında 
görevlendirmekle yükümlü oldukları kişilerle sözleşme imzaladıkları gözlemlenmiş olup, 
çalışan sirkülasyonuna bağlı olarak çalışma süreleri ile ilgili kıstaslara uyulmadığı, bunun 
nedeninin ise takibinin yapılmamasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Çalışan 
temsilcisi ve destek elemanları gibi çalışanlar da ise işe giriş ve çıkışların olması gibi 
nedenlerle yeni personelin görevlendirilmediği gözlemlenmiştir. 
 
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Karşılaşılan Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 357 işyerinde acil çıkış yollarının belirlenmediği ve işaretlemelerin 
yapılmadığı, kullanılan acil çıkış kapılarının ise yönetmelikte belirtilen kriterleri taşımadığı 
tespit edilmiştir. 129 işyerinde ise işyerinde acil durum aydınlatma sisteminin bulunmadığı 
ve aktif şekilde çalışmadığı belirlenmiştir. Teftiş gören 288 işyerinde ise trafik ve yaya 
yolları ile ilgili işaretlemelerin yapılmadığı, tehlikeli alanlara çalışanların girmesini 
engelleyecek tedbirlerin alınmadığı ve yükleme yerleri ile rampalarda güvenlik 
önlemlerinin sağlanmadığı tespit edilmiştir. 
 
İşyerlerinin bina ve eklentilerinde alınacak önlemlerin, giderilmesi gereken önemli 
önlemler olarak görülmediği, mevcut koşullardaki çalışma şartlarıyla işlerin sürdürülmek 
istendiği gözlemlenmiştir. Bu husus ile ilgili olarak birçok işyerinin kiracı olarak orada 
bulunması ve yapılacak olan yatırımın, taşınma gibi bir durumda boşuna yapılmış olarak 
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ekipmanlarının kullanımında gerekli hassasiyet gösterilmemesine neden olmaktadır. 
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düşünüldüğü yapılan denetimlerde gözlemlenmiş olup, bu durumun ortaya çıkmasında 
işverenlerin gerekli hassasiyette olmamasının ve olağan koşullarda çalışma ve değişime 
direncin olduğu düşünülmektedir. Bu aşamada işyerlerinin çalışmaya başlamadan önce 
yangın raporunun muhakkak alınmasının ve bu rapor olmadan çalışılmasına müsaade 
edilmemesinin iş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirilmesinde önemli bir etken olacağı 
öngörülmektedir.    
 
Risk Değerlendirmesi ile İlgili Karşılaşılan Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 364 işyerinde risk değerlendirmesi ile ilgili uygunsuzluklar tespit edilmiştir. 
Bazı işyerlerinde risk değerlendirmesinin yapılmadığı bazılarında ise hazırlanmış olan risk 
değerlendirmelerinin ekip tarafından oluşturulmadığı, bütün ekip üyelerinin imzalarının 
bulunmadığı, işyerindeki kimyasal, biyolojik vb. bütün risklerin analiz edilmediği, termin 
süreleri ile sorumluların tespit edilmediği ve önleyici, düzeltici faaliyetlere ait aksiyon 
planlarının oluşturulmadığı belirlenmiştir. 
 
Genel çerçevede bakıldığında işyerlerinde risk değerlendirmelerinin hazırlandığı ancak 
yapılan değerlendirmelerin işyerinin kendine özgü riskler göz önüne alınarak yapılmadığı 
gözlemlenmiştir. Bu hususta iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin aynı 
sektörlerde yer alan işyerleri için benzer risk değerlendirmeleri hazırladıkları 
düşünülmektedir. İş güvenliği uzmanlarının bilgi birikimi ve tecrübeleri göz önüne 
alındığında işyerlerinin ayrıntılı olarak analizinde yetersiz kalabildikleri gözlemlenmiştir. 
Sonuç olarak hazırlanan birçok risk değerlendirmesi kağıt üzerinde kalmakta ve işyerleri 
için güncel olarak takip ve uygulanma durumu olmamaktadır.  
 
İşyerlerinde Acil Durumlara Karşı Alınması Gereken Önlemlere Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 364 işyerinde acil durum tatbikatlarının yapılmadığı ve acil durum 
planlarının yeterli içerikte olmadığı tespit edilmiştir. 
 
İşyerlerinde o ana kadar herhangi bir acil durumun olmamış olması sebebi ile bu şekilde 
olan birçok işyerinde acil durumların söz konusu olmayacağının düşünüldüğü 
gözlemlenmiştir. İş sağlığı ve güvenliği bilincinin tam olarak yerleşmemiş olmasına bağlı 
olarak, acil durum tatbikatları göz ardı edilmektedir. İşyerlerinin acil durumlara karşı 
hazırlıklı olmamaları, bitişik nizam çalışan diğer işyerlerinin kendi sorumluluklarını yerine 
getirmiş olmaları durumunda bile risk altında bulunmalarına neden olmaktadır. Yapılan 
teftişlerde bu durumun varlığı gözlemlenmiştir. 
 
Patlayıcı Ortamlara Karşı Alınması Gereken Önlemlere Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 307 işyerinde patlamadan korunma dokümanının hazırlanmadığı ve 
patlayıcı ortam oluşumuna karşı gerekli tedbirlerin alınmadığı tespit edilmiştir. 
 
Genel çerçevede bakıldığında işyerlerinde patlamadan korunma dokümanının 
hazırlanmamış olmasında işverenlerin bu konu ile ilgili hizmet alacağı yeterli bilgi ve 
birikime sahip teknik eleman sayısının yetersiz olduğu düşünülmektedir. Nitekim yapılan 
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denetimlerde bu husus tespit edilmiş, hazırlanmış olan patlamadan korunma 
dokümanlarında da teorik veri ve sonuçların sahaya uygulanmasında bazı sorunların 
yaşandığı gözlemlenmiştir. Ayrıca işyerinde kullanılan ham ve yardımcı mamullerin 
değişimleri ile işyerlerindeki üretim şekli ve makine sistemlerinin değişimi gibi 
durumlarda bu dokümanların yenilenmediği ve kağıt üzerinde kaldığı gözlemlenmiştir. Bu 
husus ile ilgili olarak bu dokümanı hazırlayıp, pratik olarak uygulanmasını sağlayabilecek 
teknik personel yetiştirilmesi için eğitim programlarının düzenlenmesi faydalı olabilir. 
 
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınması Gereken Önlemlere Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 303 işyerinde kimyasalların depolanması ve taşınması hususlarında iş 
sağlığı ve güvenliği önlemlerinin göz ardı edildiği ve malzeme güvenlik bilgi formlarının 
ilgili tedarikçilerden temin edilmediği tespit edilmiştir. 
 
Kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda işverenlerin kullanmış oldukları kimyasalların 
zararlarını göz ardı ettikleri ve önemsemedikleri gözlemlenmiştir. Çalışanlarda da meydana 
gelen monotonluk ile alışılagelmiş çalışma yöntem ve metotlarının sürdürülmek istendiği 
düşünülmektedir. Bu husus ile ilgili risk değerlendirmesinde kimyasallara ait ayrıntılı 
analizlerin yapılması ve kullanılan her bir kimyasalın malzeme güvenlik bilgi formlarının 
işverenlik tarafından temin edilerek iş güvenliği profesyonellerince muhtemel tehlikeleri 
ve korunma yollarına ait hassas çalışmaların yapılması önemlidir. Ayrıntılı bir alan olan 
kimyasallar ile ilgili tekniker ya da mühendis çalıştırılması ve onların da destek ve 
önerileri ile çalışmaların ortak bir şekilde yapılmasının yapılan teftişlerde sağlık ve 
güvenlik koşullarının daha iyi hale getirilmesi açısından önemli olduğu gözlemlenmiştir. 
 
Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımında Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 191 işyerinde kişisel koruyucu donanım kullanımına riayet edilmediği, 
etkin ve yeterli ekipmanın kullanılmadığı tespit edilmiştir. 
 
Saha denetimlerinde işverenlik tarafından yapılacak olan işle ilgili olarak gerekli kişisel 
koruyucu donanımın temin edilerek çalışanlara teslim edildiği ancak çalışanlar tarafından 
bu donanımları kullanılmadığı gözlemlenmiştir. Bu husus ile ilgili kullanılacak olan 
donanımın sağlık ve güvenlik şartlarını iyileştireceği ile ilgili bilincin henüz gerek 
işverenlerde gerek çalışanlarda oturmadığı düşünülmektedir. Nitekim periyodik aralıklarla 
verilmesi gereken kişisel koruyucu donanımların bir defaya mahsus verildiği, çalışanlar 
tarafından da bazen bu yönde bir talepte bulunulmadığı da gözlemlenmiştir. İşverenlerde 
gerekli hassasiyetin oluşması ile çalışanların bu donanımları kullanıp kullanmadığının 
takibinin yapılarak bu kültürün oluşabileceği düşünülmektedir. 
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V. BÖLÜM: SONUÇ 
 
1. Giderilemeyen Mevzuat İhlalleri ve Yapılan İdari İşlemler 

 
1.1.Giderilemeyen Mevzuat İhlalleri 

2017 yılında İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan ve İş Teftiş İstanbul Grup 
Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Kimyasal Ürünlerin İmalatında İş Sağlığı ve 
Güvenliği Programlı Teftiş” kapsamında yapılan denetimlerde genel olarak;  

  “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği”ne ilişkin 647 noksan 
hususun tespit edildiği ve verilen sürenin ardından 623 tanesinin giderildiği, 

 “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik”e ilişkin 535 noksan hususun 
tespit edildiği ve verilen sürenin ardından 521 tanesinin giderildiği,  

 “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”na ilişkin 958 noksan hususun tespit edildiği ve 
verilen sürenin ardından 895 tanesinin giderildiği, 

  “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”ne 
ilişkin 4023 noksan hususun tespit edildiği ve verilen sürenin ardından 3656 
tanesinin giderildiği, 

 “İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin 
Yönetmelik”e ilişkin 1189 noksan hususun tespit edildiği ve verilen sürenin 
ardından 1142 tanesinin giderildiği,  

 “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında 
Yönetmelik”e ilişkin 638 noksan hususun tespit edildiği ve verilen sürenin ardından 
578 tanesinin giderildiği,  

 “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik”e ilişkin 675 noksan hususun tespit edildiği ve verilen sürenin ardından 
640 tanesinin giderildiği, 

 “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik“e 
ilişkin 204 noksan hususun tespit edildiği ve verilen sürenin 199 tanesinin 
giderildiği, 

görülmüştür. 
 
Özet olarak yapılan teftişlerde toplam 8.869 noksan husus tespit edilmiş olup bu noksan 
hususlardan 8.254 tanesi verilen sürenin ardından işverenler tarafından giderilmiştir. 615 
adet noksan husus halen devam etmektedir. 
 

1.2.Uygulanması İstenilen İdari Para Cezaları 
Kimyasal Ürünlerin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi kapsamında tespit 
edilmiş olan mevzuat ihlallerinin yakın ve hayati nitelik taşımaması halinde, teftiş süreci 
içerisinde giderilmesi yoluna gidilmiştir. Teftişler sonucunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerden 154 işyerinde toplam 1.335.409 TL idari para 
cezası uygulanması istenmiştir. 
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2. Sektör/Alan Temsilcilerinin Önerileri  
 

2.1. İş Teftiş İle İlgili Önerileri 
 Çalışanların kendilerine kişisel koruyucu donanımlar verildiği halde kullanmak 
istemediklerini, terletme, rahatsız etme, gerek görmeme vb. bahaneler ürettiklerini, 
mevzuatın hep işverene yönelik yaptırımlarının olduğu gibi, çalışanlara da yaptırımların 
uygulanması gerektiği ve bu güvenlik kültürünün okul çağındaki eğitim seviyesinde 
başlanılması gerektiği, 
 
 İş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet aldıkları kişilerin genel anlamda mesleki 
açıdan yetersiz olmaları ile işyerine gerekli ve yeterli vakti ayırmadıklarını, 
 
 İş müfettişlerinin teftiş öncesinde ve teftiş esnasında işveren ve işçileri iş sağlığı ve 
güvenliği konularında bilgilendirmelerinin oldukça verimli ve yararlı olduğu, bu yönteme 
devam edilmesi gerektiği, 
 
 İşverenlerin dışarıdan veya içeriden teknik destek aldıkları iş sağlığı ve güvenliği 
uzmanlarının, işyeri hekimlerinin, makine mühendislerinin, elektrik mühendislerinin, 
teknikerlerin vb. personelin teknik donanım olarak yetersiz kaldıkları ve bu nedenle 
patlamadan korunma dokümanı, risk değerlendirmesi, periyodik kontrol belgeleri gibi 
belgelerin etkin şekilde hazırlanamadığı ve bu durumdan işverenlerin mağdur oldukları, bu 
konularda görevli çalışanların teknik donanımlarının artırılması gerektiği,  
belirtilmiştir. 
 

2.2. Sektör/Alana İlişkin Sorunlara Yönelik İşyerlerinin Beyanları 
 Kalifiye eleman bulmakta sorun yaşanıldığı, bununla birlikte atölye/fabrika ortamında 
üretimde çalışmayı tercih eden eleman sayısının gün geçtikçe azaldığı ve bu konuda 
endişeli oldukları, yaşanan eleman sıkıntısının meslek liselerinin özendirilmesi ve ilginin 
daha çok arttırılması ile çözülebileceği, 
 
 İş sağlığı ve güvenliği ve diğer mevzuatlarda devlete karşı yükümlülüğünü yerine 
getirmeyen işverenlere cezai yaptırım olduğu gibi yükümlülüklerini yerine getiren 
işverenlere de ödül benzeri uygulamaların iyi olacağı, 
 
 Kayıt dışı çalışan ve teftiş görmeyen diğer işyerleri ile aralarında yükümlülüklerin 
yerine getirilmesinden kaynaklanan haksız rekabetin önlenmesi gerektiği, 
 
 Ulusça iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin anlaşılması için ilköğretimden başlanarak 
eğitim öğretim müfredatına iş sağlığı ve güvenliği konuları eklenmesi gerektiği, 
 
 İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirme konusunda işverenlere devletin 
destek vermesi gerektiği, 
beyan edilmiştir. 
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2. Sektör/Alan Temsilcilerinin Önerileri  
 

2.1. İş Teftiş İle İlgili Önerileri 
 Çalışanların kendilerine kişisel koruyucu donanımlar verildiği halde kullanmak 
istemediklerini, terletme, rahatsız etme, gerek görmeme vb. bahaneler ürettiklerini, 
mevzuatın hep işverene yönelik yaptırımlarının olduğu gibi, çalışanlara da yaptırımların 
uygulanması gerektiği ve bu güvenlik kültürünün okul çağındaki eğitim seviyesinde 
başlanılması gerektiği, 
 
 İş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet aldıkları kişilerin genel anlamda mesleki 
açıdan yetersiz olmaları ile işyerine gerekli ve yeterli vakti ayırmadıklarını, 
 
 İş müfettişlerinin teftiş öncesinde ve teftiş esnasında işveren ve işçileri iş sağlığı ve 
güvenliği konularında bilgilendirmelerinin oldukça verimli ve yararlı olduğu, bu yönteme 
devam edilmesi gerektiği, 
 
 İşverenlerin dışarıdan veya içeriden teknik destek aldıkları iş sağlığı ve güvenliği 
uzmanlarının, işyeri hekimlerinin, makine mühendislerinin, elektrik mühendislerinin, 
teknikerlerin vb. personelin teknik donanım olarak yetersiz kaldıkları ve bu nedenle 
patlamadan korunma dokümanı, risk değerlendirmesi, periyodik kontrol belgeleri gibi 
belgelerin etkin şekilde hazırlanamadığı ve bu durumdan işverenlerin mağdur oldukları, bu 
konularda görevli çalışanların teknik donanımlarının artırılması gerektiği,  
belirtilmiştir. 
 

2.2. Sektör/Alana İlişkin Sorunlara Yönelik İşyerlerinin Beyanları 
 Kalifiye eleman bulmakta sorun yaşanıldığı, bununla birlikte atölye/fabrika ortamında 
üretimde çalışmayı tercih eden eleman sayısının gün geçtikçe azaldığı ve bu konuda 
endişeli oldukları, yaşanan eleman sıkıntısının meslek liselerinin özendirilmesi ve ilginin 
daha çok arttırılması ile çözülebileceği, 
 
 İş sağlığı ve güvenliği ve diğer mevzuatlarda devlete karşı yükümlülüğünü yerine 
getirmeyen işverenlere cezai yaptırım olduğu gibi yükümlülüklerini yerine getiren 
işverenlere de ödül benzeri uygulamaların iyi olacağı, 
 
 Kayıt dışı çalışan ve teftiş görmeyen diğer işyerleri ile aralarında yükümlülüklerin 
yerine getirilmesinden kaynaklanan haksız rekabetin önlenmesi gerektiği, 
 
 Ulusça iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin anlaşılması için ilköğretimden başlanarak 
eğitim öğretim müfredatına iş sağlığı ve güvenliği konuları eklenmesi gerektiği, 
 
 İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirme konusunda işverenlere devletin 
destek vermesi gerektiği, 
beyan edilmiştir. 
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3. İş Müfettişlerinin Değerlendirme ve Görüşleri 
Kimya sektörü yangın, patlama vb. özel riskleri bünyesinde daha çok barındırdığı için iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir yapıya 
sahiptir. Bu sektörde yapılan denetimlerde elde edilen tecrübeler ve sahada görülen 
uygulamalar sonucunda ulaşılan bilgiler bundan sonra yapılacak denetimlerde daha geniş 
bir vizyon kazandıracaktır.  Kimya sektöründe yapılan denetimler neticesinde şu hususlar 
değerlendirilmektedir; 
 
 İşyerlerinde yapılan denetimlerde genel olarak işverenlerin eksiklikleri giderme 
yönündeki gayretleri olumludur. Ancak tespit edilen noksanlıkların giderilmesi noktasında 
verilen sürenin yeterli olmadığı görülmektedir. Bu vesileyle teftiş programlarının daha çok 
sayıda işyerini kapsayacak şekilde 2 ay yerine 3 ay olarak düzenlenmesi eksikliklerin 
giderilmesi konusunda daha yapıcı olacaktır. 
 
 İşyerlerinde kullanılan makine, teçhizat ve iş ekipmanları uzun yıllardır kullanıldıkları 
için üzerlerinde iyileştirme yapma imkânı çok mümkün olmamaktadır. Bazı işverenler 
tarafından düşük maliyetli ekipmanlar üzerinde tadilat yapmaktansa yenisinin alınmasının 
tercih edildiği görülmüştür. 
 
 Yapılan denetimlerde bazı işyerlerinin adresleri değişmiş olmasına karşın bu 
değişiklikler dosya incelemesinde görülmemektedir. Bu husus işyerlerinin tespiti ve 
mevcut konumunu bulma noktasında müfettişler açısından zorluk teşkil etmektedir. Bu 
sebeple yapılan adres değişikliklerinin gerek Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekse de 
İŞKUR İl Müdürlüklerine en kısa zaman içerisinde bildirilmesini mümkün kılacak bir 
sistemin oluşturulması faydalı olacaktır. 

 
 Programlı teftişler kapsamında yılın başında tespit edilmiş olan NACE kodlarına sahip 
olan işyerlerinde teftiş yapılması planlanmıştır. Ancak yapılan denetimlerde görev olarak 
verilen işyerlerinin bazılarının bu NACE kodları kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu 
sebepten dolayı gerek Müfettişlerin teftiş zamanlarını etkin kullanmak gerekse de 
oluşabilecek lüzumsuz maliyetlerin önüne geçmek amacıyla işyerlerinin asıl olarak 
yaptıkları işin ve sahip oldukları gerçek NACE kodunun teftiş programlarının 
hazırlanmadan önce araştırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
 
 Kimya sektöründe çalışma yapan işyerlerinin bazılarında patlayıcı ortam oluşma 
ihtimali bulunan alan içerisinde kullanılan elektrikli ekipmanların exproof nitelikte 
olmadığı gözlemlenmiştir. Genellikle ithal olan bu tarz ürünlerin temini konusunda 
işverenlikler tarafından sıkıntı yaşandığı belirtilmektedir. Bu tür ürünlerin üretiminin ülke 
içerisinde yaygınlaştırılmasının her yönden faydalı bir katkı oluşturacağı 
değerlendirilmektedir. 
 
 Denetimlerde makine ve ekipman ile yapılan çalışmalarda görev alan çalışanların 
genellikle tecrübeli çalışanlar olmadıkları gözlemlenmiştir. Bu husus bu sektörde çalışan 
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sirkülasyonunun oldukça fazla olduğu ve mesleki eğitime sahip çok fazla çalışan 
bulunmadığı kanaatinin oluşmasına neden olmaktadır. Bu sebeple meslek liselerinin ve 
teknik okullardan mezun olanların sayısının arttırılması yönünde çalışmalar yapılmasının 
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yapacağı iş ile ilgili mesleki eğitime sahip olan çalışanların 
iş sağlığı ve güvenliği yönünden bakıldığında vasıfsız bir çalışana nazaran daha az risk 
içerisinde olacağı aşikardır.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

60




