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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 “Ağaç Esaslı 
Kaplama, Deri ve İlgili Ürünlerin ve Tekstil Ürünlerinin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği 
Programlı Teftişi”ne ilişkin hazırlanan Genel Değerlendirme Raporu, çalışma hayatına 
katkı sağlaması amacıyla ilgili taraflara sunulmaktadır.  
 
 
 
              Hulusi AY 
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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 Hizmetler  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 
Ağaç Esaslı Kaplama İmalatında İş 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 
“Ağaç Esaslı Kaplama İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” kapsamında 1 
iş başmüfettişi, 2 iş müfettişi ve 2 iş müfettişi yardımcısı olmak üzere toplam 5 müfettiş 
görev almış olup programlı teftiş İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı tarafından 
yürütülmüştür. 
 
4. Çalışma Takvimi 
Ağaç Esaslı Kaplama İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi’nin uygulama 
süresi raporlandırma ile birlikte toplam 11 ay olarak planlanmıştır. Teftişler Şubat ayında 
başlamış olup Ekim ayında tamamlanmış, Kasım-Aralık aylarında ise genel değerlendirme 
raporu yazılmıştır. 2017 yılı “Ağaç Esaslı Kaplama İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği 
Programlı Teftişi” için planlanan çalışma takvimi Tablo 1.1’de verilmiştir. 
 

Tablo 1.1-2017 Yılık çalışma takvimi 
Ay Faaliyet 

Ocak Müfettişler için düzenlenecek eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri 
Şubat-Mart Teftişlerin yapılması ve programlı teftiş raporlarının yazımı 
Nisan-Mayıs Teftişlerin yapılması ve programlı teftiş raporlarının yazımı 

Haziran-Temmuz-Ağustos Teftişlerin yapılması ve programlı teftiş raporlarının yazımı 
Eylül-Ekim Teftişlerin yapılması ve programlı teftiş raporlarının yazımı 

Kasım-Aralık Genel değerlendirme raporunun yazımı 
 
5. Görev Yapılan İller 
Ağaç Esaslı Kaplama İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi kapsamında 
yapılan teftişler Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Bursa, Düzce ve Kocaeli olmak üzere 
toplam 7 ilde gerçekleştirilmiştir. 
 
6. Teftişe Alınan İşyerleri Hakkında Genel Bilgiler 
Ağaç Esaslı Kaplama İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi kapsamında 
“16.21: Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı” NACE Rev.2 kodlu işyerleri 
yer almaktadır.  
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 II. BÖLÜM: TEFTİŞİN TANIMI 
 
1. Gerekçe 
Ülkemizde ahşap esaslı levha üretim tesislerinin birçoğu yüksek miktarda ve kaliteli 
üretimleriyle dünyada ve Avrupa’da sayılı tesisler arasında yer almaktadır. Türkiye ahşap 
esaslı levha üretim sektöründe Dünyada 5. Avrupa’da ise 2. sırada yer almaktadır. MDF 
levha üretiminde ise Avrupa’da 1., Dünyada 2. sırada yer alırken, yonga levha üretiminde 
Avrupa da 3. Dünyada 5., laminant parke üretiminde ise Avrupa’da 2., Dünyada 3. sırada 
yer almaktadır.  
 
Doğanın estetiğinin yaşam alanlarına taşınmasına olan talebin artması mdf, mdf lam, sunta, 
sunta lam, laminant parke, mdf kapı ve boyalı mdf gibi ağaç esaslı kaplama imalatına 
ilişkin ekonominin büyümesine neden olmaktadır.  
 
Ülkemizde gelişmekte ve büyümekte olan ağaç esaslı kaplama sektörü iş sağlığı ve 
güvenliği açısından değerlendirildiğinde, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında gerçekleşen iş 
kazalarına ilişkin verilere göre, 16.21 NACE Rev.2 kodlu “Ahşap kaplama paneli ve ağaç 
esaslı panel imalatı” sektörünün;  100.000 çalışanda 5.601 iş kazası ile iş kazası sıklık 
oranı bakımından 24’üncü, 556 farklı faaliyet kodu arasında toplam 2.410 iş kazası ile iş 
kazası sayısı bakımından 47’nci sırada yer aldığı görülmektedir. 
 
16.21 NACE Rev.2 Kodlu “Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı” sektörünün 
iş kazası sıklık oranı bakımından üst sıralarda olması ve büyümekte olan bir sektör olması 
ile beraber iş kazası yaşanması riskinin artması nedeniyle “Ağaç Esaslı Kaplama 
İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” planlanmıştır. 
  
2. Yöntem 
“Ağaç Esaslı Kaplama İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” 2017 yılında 
iş sağlığı ve güvenliği yönünden yürütülecek teftişlere ilişkin uygulama esaslarında 
belirtilen konular çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bahsi gecen uygulama esaslarında yer 
alan konular şu şekildedir; 
 

 Kimyasal maddelerle çalışmalarda güvenlik, 
 İş ekipmanlarında güvenlik, 
 Elle taşıma işleri ve ergonomik riskler, 
 Yangın, parlama ve patlama, 
 İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli, risk değerlendirmesi, 
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 Kayıt dışı istihdam, yabancı çalışanlar, çocuk işçiler, eşitlik ilkesi, korumalı 
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Teftiş programları Şubat-Mart, Nisan-Mayıs, Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim 
ayları olacak şekilde hazırlanmıştır. Teftiş programı kapsamında, “2017 Yılında İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönünden Yürütülecek Teftişlere İlişkin Uygulama Esasları” nda yer alan 
hususlar ile ilgili mevzuata aykırılıklar tespit edilmesi ve bunların işverence giderileceğinin 
beyan edilmesi ve aykırılıkların uygun sürede giderilebileceğinin müfettişçe takdir 
edilmesi durumunda bildirim düzenlenip 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 dikkate alınarak 
programlı teftişler gerçekleştirilmiştir.  
 
3. İşyerlerinin Seçim Kriterleri 
16.21 NACE Rev.2 kodlu “Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı” işlerinde 
faaliyet gösteren işyerlerinde meydana gelen iş kazaları istatistikleri incelendiğinde; bu 
sektörün 100.000 çalışanda 5.601 iş kazası ile iş kazası sıklık oranı bakımından 24’üncü, 
556 farklı faaliyet kodu arasında toplam 2.410 iş kazası ile iş kazası sayısı bakımından 
47’nci sırada yer aldığı görülmüştür. Kaza yoğunluğunun fazla olduğu belirlenen işyerleri 
içinden son üç yılda (2013-2014-2015) teftiş görmemiş olanlar İTOS (İş Teftiş otomasyon 
Sistemi) üzerinden seçilmiştir. 
 
Tablo 2.1-2013- 2014 -2015 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 16.21 NACE Rev.2 kodlu 

işyerlerinde iş kazası sayıları 

 
4. Teftişe Alınan İşyerlerinin Belirlenme Yöntem ve Kaynakları 
16.21 NACE Rev.2 kodlu Kodlu “Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı” 
sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin yoğun olduğu iller ve bu illerde faaliyet gösteren 
işyerleri İTOS (İş Teftiş Otomasyon Sistemi) üzerinden belirlenmiştir. Bu iller ve işyerleri 
belirlendikten sonra İTOS (İş Teftiş Otomasyon Sistemi) üzerinden son üç yıl içerisinde 
teftişe tabi olmayan işyerlerinin seçilmesine özen gösterilerek teftiş programına alınacak 
işyerleri belirlenmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomik faaliyet sınıflaması (NACE kodu) 
Yıllara Göre İş kazası sayıları 

2013 2014 2015 

16.21 
Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel 

imalatı 734 903 905 
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5. Faaliyet Alanı Bilgileri 
2017/İSG/Ağaç kodlu “Ağaç Esaslı Kaplama İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı 
Teftişi” kapsamında 16.21 NACE Rev.2 Kodlu “Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı 
panel imalatı” sektöründe,  Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Bursa, Düzce ve Kocaeli 
olmak üzere 7 farklı ilde teftiş yapılmıştır. 
 

5.1.Tanımlar 
Yonga Levha(Sunta): Odun (odun yongası, testere talaşı vb.) ve/veya diğer lignoselülozik 
lifli materyalin (keten, kenevir lifleri, şeker kamışı vb.) bir tutkal ilavesi ile sıcaklık ve 
basınç altında şekillendirilmesiyle oluşan levhalardır. 
 
Suntalam: Melamin kaplı yonga levhadır. 
 
MDF: Odunlardan termomekanik olarak elde edilen liflerin, sentetik yapıştırıcıların 
yardımı ile belli bir rutubet ve ısı derecesinde, baskı uygulanarak oluşturulan ahşap 
levhalardır. 
 
MDFlam: MDF levha üzerine, teknolojik emprenye makineleriyle melamin reçinesi ve 
tutkal emdirilerek yanmaz ve su geçirmez hale gelen dekor kağıdının kaplanmasıyla elde 
edilen üründür. 
 
Kontraplak: Birbirine çapraz şekilde sıralanmış ve fenolik reçine yapıştırıcı ile 
yapıştırılmış ince katmanlardan oluşan bir ahşap paneldir. 
 
Laminant: Yapay reçine çözeltisi emdirilmiş kâğıtların üst üste konularak sıcak preslerde 
basınç altında sıkıştırılması ile elde edilen kaplama ve döşeme malzemesidir. 
 
Toz: İşyeri ortam havasına yayılan veya yayılma potansiyeli olan parçacıklardır. 
 
Toz Ölçümü: İşyeri ortam havasındaki toz miktarının gravimetrik esasa veya lifsi tozlarda 
lif sayısına göre belirlenmesidir. 
 
Silolar: Toz ve talaş depolamada kullanılan ekipmanlardır. 
 
Tehlikeli kimyasal madde: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, 
alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, 
üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeleri ve 
müstahzarları veya yukarıda sözü edilen sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal, 
fiziko-kimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya işyerinde bulundurulma 
şekli nedeni ile çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek maddeleri 
veya mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş maddelerdir. 
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Patlamadan korunma dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların 
tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan 
dokümandır. 

 
Patlayıcı ortam: Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında 
hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen 
karışımdır. 

 
Patlayıcı madde: Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik 
reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya 
belirlenmiş test koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi 
haldeki maddelerdir. 
 
Depolama: Tehlikeli maddenin, güvenli bir yerde, gerekli şartlar sağlanmış olarak kontrol 
altında tutulması veya stokta bulundurulmasıdır. 
 
Kazan(Boiler): Suyu kaynatıp buhar üretmede kullanılan bir tür ateş ocağı; buhar 
jeneratörü olarak da bilinir. 
 
Kompresörler: Gazı sıkıştırmak ya da akışını hızlandırmak için kullanılan pozitif yer 
değiştirmeli ya da dinamik olarak sınıflandırılan mekanik cihazlardır. 
 
Pompalar: Sıvıları bir yerden başka bir yere taşımada kullanılan, pozitif yer değiştirmeli 
ya da dinamik olarak sınıflandırılan aygıtlardır. 
 
Tanklar ve boruları: Sıvıları taşıma ve depolamada kullanılan kanal ve borulardır. 
 
Ortam ölçümü: İdeal bir çalışma ortamı oluşturmak, çalışanların sağlık ve güvenliğini 
olumsuz etkileyebilecek faktörleri belirlemek ve önlemek üzere işyerlerinde gürültü, toz, 
uçucu organik bileşenler, aydınlatma gibi konularda yapılan gerekli ölçüm ve 
değerlendirmelerdir. 
 
Taşma havuzu: İşyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde depolanan 
kimyasal maddelerin yayılma, birbirine karışma ve etkileşime girme riskine karşı 
çalışanların ve çalışma ortamının korunması için oluşturulan uygun kanal, tank ve sütre. 
 

5.2.İşyerlerinin Tanımı 
Programlı teftiş kapsamında 7 ilde toplam 49 işyerinde programlı teftişler yürütülmüştür. 
Programlı teftişlerin yürütüldüğü “ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı” 
sektöründe yer alan işyerleri, yonga levha, laminant kaplamalı yonga levha, MDF levha, 
laminant kaplamalı MDF levha, MDF laminantlı parke, üre formaldehit tutkalı, emprenyeli 
kağıt, printpan, kontraplak, filmli kontraplak, sunta, kaplamalık plaka imalatı alanlarında 
faaliyet göstermektedir.  
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5.3.Üretim Akış Şeması  
Programlı teftiş kapsamında teftiş yapılan işyerlerinde yapılmakta olan ahşap kaplama 
paneli ve ağaç esaslı panel imalatına ilişkin örnek üretim akış şemaları Şekil 2.1-2.6’da 
belirtilmiştir.   
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2.1–Yonga levha üretim akış şeması 
 
    
 
 
 
 
 

Şekil 2.2–MDF üretim akış şeması 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2.3–Emprenye üretim akış şeması 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2.4–MDFlam üretim akış şeması 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2.5–Suntalam üretim akış şeması 
 

Cips Hazırlama 
Cips Depolama 
Cips Sınıflandırma 

Yonga İnceltme 
Yonga Depolama  
Kurutma 
Eleme 

Tutkallama 
Serme 
Presleme 
Ebatlama 

Soğutma 
Zımparalama 
İstifleme 

Yongalama 
Yonga Depolama 
Eleme 
Pişirme 

Liflendirme 
Tutkallama 
Kurutma 
Lif Ayırma 

Serme 
Ön Presleme 
Sıcak Presleme 
Soğutma 

Zımparalama 
Ebatlama 
İstifleme 

Ham Kağıt 
 Banyo Fırınlama Ebatlama  

İstifleme 

Emprenye Edilmiş 
Kağıt+MDF  Presleme İstifleme Dinlendirme 

Emprenye Edilmiş 
Kağıt+Sunta  
 

Presleme İstifleme Dinlendirme 
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Şekil 2.6–Parke üretim akış şeması 
 

5.4.Yapılan İşler 
Teftiş programı kapsamında yer alan işyerlerinde yonga levha, suntalam, MDF, HDF, 
MDFlam, parke, emprenyeli kağıt, printpan, kontraplak, filmli kontraplak, kaplamalık 
plaka, tutkal imalatı işleri, proseslerde kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin 
depolanması, elde edilen yarı mamul ve nihai ürünlerin depolanması işleri 
gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, yardımcı tesisler olarak adlandırılan atölyelerde 
bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.   
 

5.5.Kullanılan İş Ekipmanları  
2017 yılı içerisinde teftiş yapılan ahşap esaslı kaplama sektöründe faaliyet gösteren 
işyerlerinin üretim tesislerinde yer alan belli başlı ekipmanlar Tablo 2.2.’de listelenmiştir. 
 

Tablo 2.2-İş ekipmanları listesi 
No Ekipman türü No Ekipman türü 
1 Kaba yongalama ünitesi 38 Tutkal Ünitesi 
2 İnce yongalama ünitesi 39 Boya ünitesi 
3 Kurutma ünitesi 40 Gravür ünitesi 
4 Islak filtre ünitesi ve ekipmanları 41 Fırın 

5 
Kuru yonga tasnif ünitesi ve inceltme 

ekipmanları 42 Soğutma ünitesi 

6 
Kuru yonga havalı ayırıcı ünitesi 

ekipmanları 43 Sarma 

7 Tutkallama ünitesi ekipmanları 44 Giyotin 
8 Serme ünitesi ekipmanları 45 Levha besleme 
9 Pres ve ebatlama ünitesi ekipmanları 46 Ayarlama masası 

10 Zımpara ünitesi 47 Çoklu dilme 1 
11 Transport ekipmanları 48 Uzun kenar işleme 
12 Forklift 49 Kısa kenar işleme 
13 Kepçe 50 Kalite kontrol ünitesi 
14 Ekskavatör 51 Kutulama, Etiketleme 
15 Taşıma Konveyör sistemleri 52 Naylon kaplama 
16 Yongalama Makinesi 53 Fırın 
17 Yonga Silosu 54 Shirinkleme 
18 Değirmen 55 Panel besleme ve boşaltma sistemi 

 
 

 

Emprenye Edilmiş 
Kağıt Kaplı HDF  Ebatlama Lamba Zıvana 

Açma Paketleme 
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10 Zımpara ünitesi 47 Çoklu dilme 1 
11 Transport ekipmanları 48 Uzun kenar işleme 
12 Forklift 49 Kısa kenar işleme 
13 Kepçe 50 Kalite kontrol ünitesi 
14 Ekskavatör 51 Kutulama, Etiketleme 
15 Taşıma Konveyör sistemleri 52 Naylon kaplama 
16 Yongalama Makinesi 53 Fırın 
17 Yonga Silosu 54 Shirinkleme 
18 Değirmen 55 Panel besleme ve boşaltma sistemi 

 
 

 

Emprenye Edilmiş 
Kağıt Kaplı HDF  Ebatlama Lamba Zıvana 

Açma Paketleme 
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Tablo 2.2 Devamı-İş ekipmanları listesi 

No Ekipman türü No Ekipman türü 
19 Silo Boşaltıcı 56 Rulo fırça makinası 
20 Kızgın Yağ Kazanı 57 Ön ısıtma fırını 
21 Kompresör 58 Kurutma fırını 
22 Ön pres 59 Boya makinası 
23 Tutkal ünitesi 60 Desen baskı makinası 
24 Baş ve yan kesme ünitesi 61 UV makinası 
25 Zımparalama ünitesi 62 Soğutma ünitesi 
26 Sıcak pres 63 Isıtma-Soğutma reaktörleri 
27 Melaminli kağıt basma presi 64 Yatay Kondenser 
28 Yükleme/boşaltma sistemi 65 Üre bunkerleri 
29 Levha soğutma ünitesi 66 Üre dağıtım helezonları 
30 Levha kenar kesme ünitesi 67 Elevatör 

31 Levha ebatlama ünitesi 68 
Kimyasal Tankları (Formaldehit, Amonyak, 

Fenol Reçine) 
32 İstifleme ünitesi 69 Planya tezgahı 
33 Melaminli kağıt paleti yükleme istasyonu 70 Torna tezgahı 
34 Pres sacı değiştirme ünitesi 71 Freze tezgahı 
35 Kağıt besleme üniteleri 72 Matkap 
36 Pres 73 Testere 

37 Kalite Kontrol ünitesi 74 Elektrik kaynak makinesi 

  75 Oksijen kaynak makinesi 
 

5.6.Kullanılan Kimyasallar  
İşyerlerinde depolanan, kullanılan ve üretilen belli başlı kimyasal maddeler Tablo 2.3’te 
belirtilmiştir. 
 

Tablo 2.3- Kimyasal listesi 
No Kimyasal türü 
1 Üre formaldehit 
2 Melamin tutkalı 
3 Serleştirici 
4 Parafin 
5 Metanol 
6 Formik asit 
7 Mürekkep 
8 Boya 
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III. BÖLÜM: TEFTİŞ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 
1. Hazırlık Aşaması  
Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Bursa, Düzce ve Kocaeli illerinde gerçekleştirilmesi 
amacıyla “Ağaç Esaslı Kaplama İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftiş” 
teklifi İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı tarafından 2016 yılı içinde hazırlanarak İş Teftiş 
Kurulu Başkanlığı’na sunulmuştur.  
 
Kabul edilen programlı teftiş teklif taslağında 2017 yılı içerisinde;  

 Ocak ayı içerisinde programlı teftişte görevli müfettişlerin  “2017 Yılında İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönünden Yürütülecek Teftişlere İlişkin Uygulama Esasları” 
hakkında bilgilendirilmesi,  

 Programlı teftişlerin Şubat-Ekim ayları arasında gerçekleştirilmesi,  
 Kasım-Aralık aylarında ise genel değerlendirme raporunun yazılması 

öngörülmüştür.  
2017/İSG/Ağaç kodlu “Ağaç Esaslı Kaplama İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı 
Teftişi”  kabul edilen teklif taslağında öngörüldüğü şekilde 1 iş başmüfettişi, 2 iş müfettişi 
ve 2 iş müfettişi yardımcısı olmak üzere toplam 5 müfettişten oluşan 2 heyet tarafından 
teftişler yürütülmüştür.  
  
2. Teftiş Aşaması 
2016 yılında hazırlanan teklifle belirlenen çalışma takvimine uygun olarak 2017 yılı Şubat 
ayında teftişlere başlanılmıştır.  Programlı teftişte yer alan heyetler İş Teftiş Ankara Grup 
Başkanlığı tarafından iki ve üç aylık dönemlerle görevlendirilmiştir.  
  
Yapılan denetimlerde tespit edilen mevzuata aykırılıklar konusunda işveren ve ilgililer 
ayrıntılı olarak bilgilendirilmiştir. Programlı teftişin ilk aşamasında tespit edilen 
aykırılıkların giderilmesi için süre talep eden ve müfettişlerce uygun görülen işyerlerine 
süre verilmiş, verilen süre sonunda işyerlerine tekrar gidilerek daha önce tespit edilen 
mevzuata aykırılıkların giderilip giderilmediğinin kontrolü yapılmıştır. Verilen süre 
içerisinde işverenlerce giderilmediği tespit edilen mevzuata aykırılıklar için idari para 
cezası uygulanması istenmiştir. İşyerlerinde yapılan teftişler kontrol aşaması ile 
tamamlandığından programlı teftiş raporları kontrol aşaması bitiminde düzenlenmiştir. 
Kasım-Aralık ayları içerisinde, programlı teftişler sonucunda hazırlanan teftiş raporları 
derlenerek programlı teftiş faaliyetleri ve istatistiklerini içeren genel değerlendirme raporu 
hazırlanmıştır. 
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3. İstatistikler 
“Ağaç Esaslı Kaplama İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi”  kapsamında 
yapılan programlı teftişlere ilişkin aşağıda başlıklar halinde sıralanan istatistikler bu 
bölümde ayrıntılı olarak verilmiştir; 
 

 İşyeri istatistikleri, 
 Çalışan sayısı istatistikleri(illere, cinsiyete göre), 
 Programlı teftişlerde tespit edilen mevzuata aykırılıklara ilişkin istatistikler 

(giderilen, giderilmeyen, giderilme yüzdeleri vb.), 
 Teftiş sonucu istatistikleri (noksan yok, idari para cezası, durdurma vb.). 

 
3.1.İşyeri İstatistikleri  

“Ağaç Esaslı Kaplama İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi”  kapsamında 
2017 yılı Şubat-Ekim ayları arasında 49 işyerinde programlı teftişler gerçekleştirilmiştir.  
 
Programlı teftişi yapılan işyeri sayılarının illere göre dağılımı Şekil 3.1 ve Tablo 3.1’ de 
verilmiştir. 
 

 
Şekil 3.1-Teftişi yapılan işyerlerinin illere göre yüzdesel dağılımı 

 
 

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

Ankara 4 Antalya 2 
Bursa 22 Düzce 5 

Kocaeli 6 Balıkesir 5 
Bolu 5   

 
 

45%

4%10%

13%

8%

10%

10%

Bursa Antalya Düzce Kocaeli Ankara Balıkesir Bolu
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3.2.Çalışan Sayısı İstatistikleri 
“Ağaç Esaslı Kaplama İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi”  kapsamında 
yapılan programlı teftişlerde 4.869 erkek ve 489 kadın çalışan olmak üzere toplam 5.358 
çalışana ulaşılmış olup ulaşılan çalışan sayılarının illere göre dağılımı Tablo 3.2’de 
verilmiştir.  
 

Tablo 3.2-Çalışan sayılarının illere göre dağılımı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programlı teftişlerde ulaşılan çalışan sayılarının cinsiyete göre dağılımı Şekil 3.2’de 
verilmiştir.  
 

 
Şekil 3.2- Ulaşılan çalışan sayısının cinsiyete göre dağılımı 

 
3.3.Programlı Teftişlerde Tespit Edilen Noksanlık İstatistikleri 

Programlı teftiş yapılan işyerlerinde tespit edilen mevzuata aykırılık ve noksanlık sayısının 
dağılımı Şekil 3.3’te verilmiştir. 
 
 
 

489; 9%

4.869 91%

Ulaşılan Kadın Çalışan Sayısı Ulaşılan Erkek Çalışan Sayısı

İller Sayı 
Ankara 115 
Antalya 569 
Balıkesir 504 

Bolu 885 
Bursa 638 
Düzce 320 

Kocaeli 2.327 
TOPLAM 5.358 
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Şekil 3.3- Tespit edilen noksanlıklara ilişkin bilgiler 

 
Programlı teftiş kapsamında tespit edilen mevzuata aykırılıklar yönetmelik olarak 
gruplandırılıp; ilk tespit, son tespit ve iyileştirme oranlarını Tablo 3.3’te verilmiştir. 
 

Tablo 3.3- İşyerlerinde tespit edilen risklerin kanun, yönetmelik, tebliğ bazlı değerlendirilmesi 

Kanun Yönetmelik 
Tebliğ Adı 

İlk Teftişte Tespit 
Edilen Mevzuata 
Aykırılık Sayısı 

Son Teftişte Tespit 
Edilen Mevzuata 
Aykırılık Sayısı 

Giderildiği 
Tespit Edilen 

Mevzuata 
Aykırılık Sayısı 

İyileştirme 
Oranı (%) 

İş Sağlığı Ve Güvenliği 
Kanunu 63 3 60 98.4 

İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık Ve 

Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği 

1245 68 1177 94.53 

İşyeri Bina Ve 
Eklentilerinde Alınacak 

Sağlık Ve Güvenlik 
Önlemlerine İlişkin 

Yönetmelik 

383 17 366 95.56 

İşyerlerinde Acil Durumlar 
Hakkında Yönetmelik 118 1 117 99.15 

Çalışanların Patlayıcı 
Ortamların 

Tehlikelerinden 
Korunması Hakkında 

Yönetmelik 

100 10 90 90 
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2028
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Kanun Yönetmelik 
Tebliğ Adı 

İlk Teftişte Tespit 
Edilen Mevzuata 
Aykırılık Sayısı 

Son Teftişte Tespit 
Edilen Mevzuata 
Aykırılık Sayısı 

Giderildiği 
Tespit Edilen 

Mevzuata 
Aykırılık Sayısı 

İyileştirme 
Oranı (%) 

Kimyasal Maddelerle 
Çalışmalarda Sağlık ve 

Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelik 

74 - 74 100 

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Risk Değerlendirmesi 

Yönetmeliği 
52 - 52 100 

Tozla Mücadele 
Yönetmeliği 31 1 30 96.77 

Kişisel Koruyucu 
Donanımların İşyerlerinde 

Kullanılması Hakkında 
Yönetmelik 

24 - 24 100 

Elle Taşıma İşleri 
Yönetmeliği 13 1 12 92.31 

Sağlık ve Güvenlik 
İşaretleri Yönetmeliği 8 - 8 100 

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kurulları Hakkında 

Yönetmelik 
6 - 6 100 

İş Güvenliği Uzmanlarının 
Görev, Yetki, Sorumluluk 

ve Eğitimleri Hakkında 
Yönetmelik 

6 - 6 100 

İşyeri Hekimi ve Diğer 
Sağlık Personelinin Görev, 

Yetki, Sorumluluk ve 
Eğitimleri Hakkında 

Yönetmelik 

5 - 5 100 

İş Sağlığı ve Güvenliği İle 
İlgili Çalışan Temsilcisinin 
Nitelikleri ve Seçilme Usul 

ve Esaslarına İlişkin 
Tebliğ 

1 - 1 100 

TOPLAM 2.129 101 2.028 95.25 
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İşyerinde tespit edilen mevzuata aykırılıkların yönetmelik bazlı ilk ve son tespit sayıları 
Şekil 3.4’te verilmiştir.  

     Şekil 3.4- İşyerinde tespit edilen mevzuata aykırılıkların yönetmelik bazlı ilk ve son tespit sayıları 
 
İşyerlerinde ilk teftişte ve son teftişte tespit edilen mevzuata aykırılıkların konu başlıkları 
halinde gruplandırıldığı, ilk teftiş ve son teftişte yapılan tespit sayıları ile iyileştirme 
oranlarına ilişkin analiz Tablo 3.4’te verilmiştir. 
 

Tablo 3.4- İşyerlerinde tespit edilen risklere ilişkin analiz 

Riskin Adı 
İlk Teftişte Tespit 
Edilen Mevzuata 
Aykırılık Sayısı 

Son Teftişte Tespit 
Edilen Mevzuata 
Aykırılık Sayısı 

Giderildiği Tespit 
Edilen Mevzuata 
Aykırılık Sayısı 

İyileştirme 
Oranı (%) 

İş ekipmanları ve iş 
ekipmanlarını kullanılmasına 

ilişkin uygunsuzluklar 
620 47 573 92.41 

Acil durumlara ilişkin 
uygunsuzluklar 

239 2 237 99,16 

Yangınla mücadeleye ilişkin 
uygunsuzluklar 206 8 198 96,11 

Elektrik tesisatına ilişkin 
uygunsuzluklar 

131 3 128 97,70 

Yüksekten düşme riskine 
ilişkin uygunsuzluklar 109 - 109 100 

Genel ve lokal havalandırma 
tesisatlarına ilişkin 

uygunsuzluklar 
102 9 93 91,18 

Basınçlı kaplara ilişkin 
uygunsuzluklar 

90 8 82 91,11 

Kimyasalların üretimi, 
depolanması, kullanılması, 

taşınmasına vb. ilişkin 
uygunsuzluklar 

79 - 79 100 

Patlayıcı ortamlara ilişkin 
uygunsuzluklar 

63 7 56 88,88 

Topraklama tesisatına ilişkin 
uygunsuzluklar 

60 2 58 96,66 
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Tablo 3.4 Devamı- İşyerlerinde tespit edilen risklere ilişkin analiz 

Riskin Adı 
İlk Teftişte Tespit 
Edilen Mevzuata 
Aykırılık Sayısı 

Son Teftişte Tespit 
Edilen Mevzuata 
Aykırılık Sayısı 

Giderildiği 
Tespit Edilen 

Mevzuata 
Aykırılık Sayısı 

İyileştirme 
Oranı (%) 

Risk değerlendirmesine 
ilişkin uygunsuzluklar 59 - 59 100 

İş makineleri, kaldırma ve 
istifleme araçlarının 
kontrollerine ilişkin 

uygunsuzluklar 

50 1 49 98 

Tozlu ortamlarda çalışmalara 
ilişkin uygunsuzluklar 39 4 35 89,74 

Kaçak akım rölesine ilişkin 
uygunsuzluklar 31 3 28 90,32 

Depolana ve istifleme işlerine 
ilişkin uygunsuzluklar 31 - 31 100 

İş güvenliği uzmanı, işyeri 
hekimi ve diğer sağlık 

personelinin 
görevlendirilmelerine ilişkin 

uygunsuzluklar 

28 - 28 100 

İş ekipmanlarının güvenli 
kullanımı, elle taşıma işleri, 

tozlu ortamlarda güvenli 
çalışmalar ve kimyasallarla 

çalışmalar konularındaki 
eğitimlere ilişkin 
uygunsuzluklar 

26 - 26 100 

Mesleki eğitimlere ilişkin 
uygunsuzluklar 

23 3 20 86.95 

Kişisel koruyucu donanımlara 
ilişkin uygunsuzluklar 25 - 25 100 

Ölçüm cihazlarına ilişkin 
uygunsuzluklar 

23 1 22 95,65 

Yukarı doğru açılan kapılar 
ve raylı kapılara ilişkin 

uygunsuzluklar 
20 2 18 90 

Yaya ve araç yollarına ilişkin 
uygunsuzluklar 

15 - 15 100 

Ortam ölçümlerine ilişkin 
uygunsuzluklar 

14 - 14 100 

Yıldırımdan korunma 
tesisatlarına ilişkin 

uygunsuzluklar 
11 - 11 100 

Elle taşıma işlerine ilişkin 
uygunsuzluklar 

9 1 8 88,88 

İş sağlığı ve kuruluna ilişkin 
uygunsuzluklar 

6 - 6 100 

Uyarı işaretlerine ilişkin 
uygunsuzluklar 3 - 3 100 

Diğer mevzuata aykırılıklar 17 - 17 100 
Toplam 2.129 101 2.028 95.2 
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3.4.Teftiş Sonucu İstatistikleri 
Programlı teftişlerin sonucunda noksansız, idari para cezası uygulanan ve durdurma 
uygulanan işyeri sayısı Şekil 3.5’te verilmiştir. 
 

 
Şekil 3.5- Teftiş sonuçlarına ilişkin bilgiler 

 
Programlı teftişler sonucu idari yaptırım uygulanan mevzuata aykırılıklara ilişkin 
tespitlerin değerlendirilmesi Tablo 3.5’te sunulmuştur. 
 

Tablo 3.5-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 

Giderme 
yüzdesi(%) 

Uygulanması 
istenen idari 

para ceza 
miktarı (TL) 

İş ekipmanlarının 
hareketli parçalarıyla 

mekanik temas riskine 
karşı önlem alınmaması 

6331/30 376 43 % 88,56 33.073 

Gaz, toz buhar çıkarma 
tehlikesi olan iş 

ekipmanlarında bunları 
kaynağında tutacak veya 

uzaklaştıracak önlem 
alınmaması 

6331/30 65 6 % 90,76 11.137 

Basınçlı kapların 
periyodik kontrol 

raporlarında 
uygunsuzluklar 

bulunması 

6331/30 31 
4 
 
 

% 87,10 10.462 

Patlamadan korunma 
dokümanında 

uygunsuzluklar 
bulunması 

6331/30 22 4 % 81,81 9.450 
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Tablo 3.5 Devamı-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 

Giderme 
yüzdesi(%) 

Uygulanması 
istenen idari 

para ceza 
miktarı (TL) 

Yangın algılama ve 
alarm sisteminin 

olmaması 
6331/30 43 5 % 88,40 9.450 

Patlamadan korunma 
dokümanı 

hazırlanmaması 
6331/30 4 3 % 25 9.450 

Basınçlı kapların 
dayanıklı bölme 

içerisine alınmaması 
6331/30 29 3 % 89,65 8.775 

Elektrik panolarında 
kaçak akım rölesinin 

bulunmaması 
6331/30 31 3 % 90,32 7.087 

Yangınla mücadele 
ekipmanlarının 

olmaması, yetersiz 
olması, sulu yansın 

söndürme sisteminin 
olmaması 

6331/30 20 2 % 90 6.750 

Yukarı doğru açılan 
kapıların aşağı düşmesi 

riskine karşı önlem 
alınmaması 

6331/30 8 2 % 75 6.075 

Elektrik tesisatının  
periyodik kontrolünün 

yapılmaması 
6331/30 29 3 % 89,65 4.725 

Havalandırma 
tesisatlarının periyodik 

kontrolünün 
yapılmaması 

6331/30 26 2 % 92,30 4.050 

İş makineleri, kaldırma 
araçları ve istif 

makinelerinin periyodik 
kontrol raporlarında 

uygunsuzluklar 
bulunması 

6331/30 20 1 % 95 4.050 

Genel havalandırma 
tesisatının olmaması 6331/30 8 1 % 87,5 4.050 

Elektrik tesisatının 
yangına sebebiyet 

verebilecek durumda 
olması 

6331/30 17 1 % 94,11 2.700 

Ölçüm cihazlarının 
olmaması, işlevlerini 
yerine getirmemesi 

6331/30 5 1 % 80 2.700 
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Tablo 3.5 Devamı-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 

Giderme 
yüzdesi(%) 

Uygulanması 
istenen idari 

para ceza 
miktarı (TL) 

İş ekipmanlarında 
patlama riskine karşı 

önlem alınmaması(Toz 
silolarında patlama 
riskine karşı önlem 

alınmaması, Toz yakıt 
kullanılan kazan da alev 
geri tepme riskine karşı 

önlem alınmaması) 

6331/30 19 2 % 89,5 2.700 

Elle taşıma işlerinde 
uygun önlemler 

alınmaması 
6331/30 9 1 % 88,90 2.700 

Bıçak ağızları açık 
vaziyette depolanması 

ve taşınması 
6331/30 6 1 % 83,33 2.700 

Çalışma alanlarında, 
elektrik panolarının 

içinde ve ekipmanların 
üzerinde toz birikmesi, 

toz temizliğinin 
yapılmaması 

6331/30 36 3 % 91,66 2.700 

Toz ölçümü 
yapılmaması 6331/30 10 1 % 90 2.025 

Tavan vinçlerinin bileşik 
hareket yapmasına karşı 

önlem alınmaması 
6331/30 3 1 % 66,66 2.025 

Basınçlı kapların 
periyodik kontrollerinin 

yapılmaması 
6331/30 20 1 % 95 1.687 

Acil durum planının 
işyerine özgü 

hazırlanmaması 
6331/30 14 1 % 92,85 1.687 

Statik elektrik 
topraklamaları da dahil 
olmak üzere topraklama 

tesisatının periyodik 
kontrolünün 
yapılmaması 

6331/30 27 2 % 92,6 3.374 

Acil çıkış kapılarının 
uygun olmaması 6331/30 46 1 % 97,82 1.687 

Çalışanların yaptıkları 
işe uygun mesleki 

eğitimlerinin olmaması 
6331/17 25 3 % 88 1.641 
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Programlı teftişler sonucu tespit edilen mevzuata aykırılıklar için uygulanması istenen idari 
para cezalarının yönetmelik bazlı değerlendirilmesi Şekil 3.6’da verilmiştir.  
 

 
Şekil 3.6-Mevzuata aykırılıktan uygulanan idari para ceza miktarlarının yönetmelik bazlı 

değerlendirilmesi 
 
Programlı teftişler sonucu uygulanan idari para cezalarının yönetmeliklere yöre yüzdesel 
dağılımı Şekil 3.7’de verilmiştir.  
   

 
 Şekil 3.7-Yönetmeliklere göre yazılan idari para cezalarının yüzdesel dağılımı 
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IV. BÖLÜM: MEVZUATA AYKIRILIKLAR  
İşyerlerinde yapılan programlı teftişlerde tespit edilen mevzuata aykırılıklar aşağıdaki 
başlıklar altında gruplandırılarak değerlendirilmiştir. 
 
İş Ekipmanları ve İş Ekipmanlarının Kullanımına İlişkin Mevzuata Aykırılıklar  
Teftişi yapılan 47 işyerinde iş ekipmanları ve iş ekipmanlarının kullanımına ilişkin;  iş 
ekipmanlarının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin bulunması, iş ekipmanlarında 
sesli ikaz sistemlerinin olmaması, iş ekipmanlarının patlama riskine karşı güvenli hale 
getirilmemesi, iş ekipmanlarında parça fırlama riskinin bulunması, iş ekipmanlarında acil 
durdurma sistemlerinin bulunmaması vb. olmak üzere toplam 620 mevzuata aykırılık tespit 
edilmiştir.  
 
Bu durum, iş ekipmanlarında güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle, ekipmanları 
sürekli kullanan çalışanların her an risk altında olduğunu,  meydana gelebilecek iş kazası 
olaylarının yaşanma sıklığının artabileceğini ve iş ekipmanlarından kaynaklanan riskler 
değerlendirildiğinde(patlama, sıkışma, ezilme vb.) yaşanabilecek olayların ciddi sonuçlar 
doğurabileceğini göstermektedir.   
 
İşyerlerinde Acil Durumlara İlişkin Mevzuata Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 46 işyerinde acil durumlara ilişkin; acil durum planı hazırlanmaması, 
hazırlanan acil durum planlarının işyerlerinin gerçek şartlarını yansıtmaması, acil çıkış 
kapılarının olmaması, acil çıkış kapısı olarak belirlenen kapıların acil durumlarda etkin 
şekilde kullanılabilecek durumda olmaması, acil durum aydınlatma sistemi olmaması, acil 
durum tatbikatı yapılmaması, yapılan tatbikatlardın işyerlerinde yaşanabilecek olaylara 
yönelik olmaması, özellikle acil durum ekiplerinde görevlendirilen çalışanlar başta olmak 
üzere çalışanlara acil durumlara ilişkin yeterli eğitim verilmemesi vb. olmak üzere toplam 
239 madde mevzuata aykırılık tespit edilmiştir.  
 
Bu durum işyerlerinin olası acil durumlara hazır olmadıklarını, acil bir durum meydana 
geldiğinde çalışanların işyerinden tahliyesinin güvenli şekilde yapılamayacağını, 
çalışanların acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini yeterli ölçüde bilmediğini 
göstermektedir.  
 
İşyerlerinde Yangın Riskine İlişkin Mevzuata Aykırılıklar  
Teftişi yapılan 45 işyerinde yangın riskine ilişkin; yangınla mücadele tesisatlarının ve 
ekipmanlarının yetersiz olması, yangınla mücadele ekipmanlarının işyerlerinde bulunduğu 
yerlerin işaretlenmemesi, bu ekipmanlara erişimin yanlış yerleştirme ve ekipman önlerine 
malzeme istiflenmesi gibi nedenlerle engellenmesi, yangın algılama alarm sistemlerinin 
olmaması, yangın tesisatının, ekipmanların, algılama ve alarm sistemlerinin kontrollerinin 
yapılmaması, yapılan kontroller sunucu hazırlanan raporlarda belirtilen uygunsuzluklara 
ilişkin iyileştirme çalışmalarının yapılmaması, kontrol raporların mevzuat hükümlerine 
uygun düzenlenememesi, kontrollerin mevzuata uygun periyotlarla tekrarlanmaması, 
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yangınla mücadele ekipmanlarının amacı dışında kullanılması vb. olmak üzere toplam 206  
mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. Bu durum işyerlerinin yangın riskine karşı hazırlıklı 
olmadığını, herhangi bir nedenle yangın çıkması halinde yangınla mücadele tesisat ve 
ekipmanlarının, yetersiz kalabileceğini ve etkin şekilde kullanıma hazır 
bulundurulmadığını göstermektedir.  
 
İşyerlerinde Elektrik ve Topraklama Tesisatlarına İlişkin Mevzuata Aykırılıklar  
Teftiş yapılan 49 işyerinde elektrik tesisatı ile ilgili; elektrik tesisatının kontrolünün 
yapılmaması, yapılan kontrollerin ilgili yönetmelik hükümlerine uygun yapılmaması ve 
uyun raporlandırılmaması, elektrik panolarında güvenlik önlemlerinin alınmaması, yüksek 
gerilim bulunan bölümlere yetkisiz kişilerin girmemesi için düzenleme yapılmaması, 
trafoların kontrolünün yapılmaması vb. olmak üzere toplam 131 madde mevzuata aykırılık 
tespit edilmiştir.  
 
Teftiş yapılan 40 işyerinde topraklama tesisatı ile ilgili; elektrikle çalışan ekipmanların 
gövde güvenlik topraklamalarının yapılmaması, içinde patlamaya neden olabilecek 
maddeler(ince toz, kimyasallar) bulunan siloların, depolama tanklarının ve boru hatlarının 
statik elektrik topraklamalarının yapılmaması, var olan topraklamaların kontrollerinin 
yapılmaması, yapılan kontrollerde tespit edilen uygunsuzlukların rapor üzerinde kalması, 
bu uygunsuzlukların giderilmesi için iyileştirme çalışmalarının yapılmamış olması, 
kontroller sonucu hazırlanan raporların mevzuat hükümlerine uygun şekilde 
düzenlenmemesi vb. olmak üzere toplam 60 madde mevzuata aykırılık tespit edilmiştir.  
 
İşyerlerinde gerekli ve yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması, elektrikle ilgili 
kontrollerin yapılmaması veya kontroller sonucunda tespit edilen eksikliklerin 
giderilmemesi,  elektrik ve topraklama tesisatlarından kaynaklanabilecek olumsuzluklardan 
dolayı ciddi sonuçlar ortaya çıkmasına neden olabilecektir. 
 
İşyerlerinde Yüksekten Düşme Riskine İlişkin Mevzuata Aykırılıklar  
Teftişi yapılan 34 işyerinde yüksekten düşme riskine ilişkin; işyerinde kullanılan çalışma 
platformlarında, geçitlerde, asma katlarda, arıtma tesislerinde, tomruk havuzlarında, 
silolarda ve diğer iş ekipmanlarında bulunan merdiven ve platformlarda yüksekten düşme 
riskine karşı önlem alınmaması, işyerlerinde kullanılan el merdivenlerinin hasar görmüş 
olması, standartlara uygun olmaması, ayaklarında kayma riski bulunması, seyyar çalışma 
platformlarında düşme riskine karşı önlem alınmaması vb. olmak üzere toplam 109 madde 
mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. 
 
İşyerlerinde, çalışma ortamlarında bulunan yüksekten düşme riskine ilişkin 
azımsanamayacak sayıda tespit yapılmış olması,  özellikle siloların etrafındaki merdiven 
ve platformlar gibi oldukça yüksek yerlerde önlem alınmaması veya alınan önlemlerin 
yetersiz olması yaşanabilecek kazaların sonuçlarının vehametini artıracaktır. 
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İşyerlerinde Havalandırma Tesisatlarına İlişkin Mevzuata Aykırılıklar  

Teftişi yapılan 39 işyerinde havalandırma tesisatlarına ilişkin; gaz, toz, buhar vb. 
maddelerin yayılması riski bulunana ekipmanlarda bunları kaynağında çekip uzaklaştıracak 
veya kaynağında tutacak önlem alınmaması, genel havalandırma tesisatının olmaması, 
lokal ve genel havalandırma tesisatlarının periyodik kontrollerinin yapılmaması, 
havalandırma tesisatlarının periyodik kontroller raporlarında uygunsuzluklar bulunması, 
hazırlanan raporların mevzuatın öngördüğü bilgileri içerecek şekilde düzenlenmemesi vb. 
olmak üzere toplam 102 madde mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. 
 
İşyerlerinde havalandırma tesisatının olmaması veya işlevini tam olarak yerine 
getirememesinden dolayı çalışanlar için yeterli temiz hava sağlanamamaktadır. Buna bağlı 
olarak çalışanların sağlığı olumsuz etkilenmektedir. 
 
Basınçlı Kaplara İlişkin Mevzuata Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 39 işyerinde basınçlı kaplara ilişkin; basınçlı kapların periyodik 
kontrollerinin yapılmaması, yapılan periyodik kontroller sonucu hazırlanan raporların 
mevzuatın öngördüğü hususları içerecek şekilde düzenlenmemesi, yapılan test ve 
deneylerin mevzuatta belirtilen kriterleri karşılayacak şekilde yapılmaması, kontrolleri 
yapan kişilere ait mevzuatta istenilen bilgilerin raporlarda yer almaması, basınçlı kapların 
patlama riskine karşı dayanıklı bölme içerine alınmaması, basınçlı kapların bulunduğu 
bölümlerin dinlenme odası, soyunma yeri veya malzeme deposu olarak kullanılması vb. 
olmak üzere toplam 90 madde mevzuata aykırılık tespit edilmiştir.  
 
Bu tespitler, basınçlı kapların kontrollerinin düzenli olarak yaptırılmadığını, kontrolleri 
yapan kişilerin mevzuatın gereklerini yerine getirmediğini ve işverenlerinde bu konuda 
denetim gözetim yükümlülüğünü yerine getirmediğini, basınçlı kapların bulunduğu 
bölümlerin farklı amaçlarla kullanılıyor olduğunu ve söz konusu ekipmanların 
tehlikelerinin iyi bilinmediğini veya göz ardı edildiğini, bu konuda işverenlerin bilinçli 
hareket etmediklerini, işyeri düzeninin çalışanlar için risk oluşturmayacak şekilde 
sağlanmadığını, aynı zamanda çalışanların bilgilendirilmediğini ve uygun talimatlar 
verilmediğini göstermektedir. 
  
İşyerlerinde Kimyasallarla Çalışmalara İlişkin Mevzuata Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 30 işyerinde kimyasallarla çalışmalara ilişkin; kimyasalların kullanıldığı, 
depolandığı yerlerde havalandırmanın sağlanmaması, çalışanlara işyerinde bulunan 
kimyasallarla ilgili yeterli bilgilendirme yapılmaması ve kimyasallarla güvenli çalışma 
yöntem ve şekillerine ilişkin eğitim verilmemesi, çalışma ortamında günlük ihtiyaçtan daha 
fazla miktarda kimyasal bulundurulması, kullanılan kimyasalların özelliklerinin, kullanım 
ve depolamada dikkat edilmesi gereken hususların yer aldığı malzeme güvenlik 
formlarının bulunmaması veya Türkçe olmaması, kimyasal kaplarının içinde bulunan 
kimyasala göre uygun şekilde etiketlenmemesi, kimyasalların güvenli şekilde 
depolanmaması, kimyasalların depolandığı tankların periyodik kontrollerinin yapılmaması, 
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yapılan kontrollerin mevzuatın öngördüğü kriterleri sağlamaması ve kontroller sonucu 
hazırlanan raporların mevzuata uygun düzenlenmemesi vb. olmak üzere toplam 79 madde 
mevzuata aykırılık tespit edilmiştir.  
 
Yukarıda sayılan hususlar doğrultusunda bir değerlendirme yapıldığında, işyerlerinde 
kimyasalların iyi tanınmadığı, özelliklerine göre kimyasalların can ve mal güvenliğine 
ciddi zarar verebileceğinin bilincinde olunmadığı, sonuç olarak da kimyasallarla 
çalışmalarda gerekli ve yeterli önlemlerin alınmadığı görülmektedir. 
 
İşyerlerinde Patlayıcı Ortamlara İlişkin Mevzuata Aykırılıklar  
Teftişi yapılan 30 işyerinde patlayıcı ortamlardan kaynaklanan risklere ilişkin; patlamadan 
korunma dokümanın hazırlanmaması, hazırlanan patlamadan korunma dokümanlarının 
mevzuata uygun olmaması, patlamadan korunma dokümanlarında tehlikeli bölge olarak 
sınıflandırılan işyeri bölümlerinde alınması gereken önlemlerin belirlenmemesi, bu 
bölgelerde kullanılan ekipmanların uygunluğunun değerlendirilmemesi, patlayıcı ortam 
oluşma ihtimalini ortadan kaldırmaya yönelik herhangi bir çalışma yapılmaması,  patlayıcı 
ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde kullanılan ekipmanların ve elektrik tesisatının 
tutuşturma kaynağı olabilecek nitelikte olması, bu yerlerde gerekli uyarı levhalarının 
bulunmaması, gaz algılama sistemlerinin olmaması, uygun ve yeterli havalandırmanın 
sağlanmaması vb. olmak üzere toplam 63 madde mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. Bu 
durum işyerlerinin olası bir patlama ihtimaline hazırlıklı olmadığını, patlama olması 
halinde patlamanın şiddetini azaltacak ve çalışanların zarar görmeden kurtarılmasını 
sağlayacak tedbirlerin alınmadığını ve bu nedenle can ve mal kayıplarına olabileceğini 
göstermektedir. 
 
Risk Değerlendirmesine İlişkin Mevzuata Aykırılıklar  
Teftişi yapılan 36 işyerinde risk değerlendirmesine ilişkin; risk değerlendirmesinin 
hazırlanmaması, risk değerlendirmesi ekibi oluşturulmaması, risk değerlendirmesinin ekip 
tarafından hazırlanmaması ve hazırlayanlar tarafından imzalanmaması, işyerlerinde 
belirlenen riskler için önlem alındıktan sonra yeni risk seviyesinin belirlenmemesi, risk 
değerlendirmesinin güncellenmemesi, hazırlanan risk değerlendirmesi raporlarında 
işyerlerinde mevcut bulunan tüm risklerin değerlendirilmemesi, işyerine ait tüm işleri ve 
bölümleri kapsayacak şekilde hazırlanmaması, makine ekipmanların, kimyasalların vb. 
işyerinde kullanılan ve sağlık ve güvenlik açısından risk oluşturan unsurların tehlike ve 
riskleri belirlenirken genellemeler yapılması vb. olmak üzere toplam 59 madde mevzuata 
aykırılık tespit edilmiştir.  
 
Risk değerlendirmesine ilişkin tespit edilen bu mevzuata aykırılıklar, işverenler ve iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda rehberlik hizmeti veren kişilerce risk değerlendirmesinin 
öneminin kavranamadığını, bu belge hazırlanırken yapılması gereken çalışmalar ve 
raporlama konusunda yeterli bilgiye sahip olunmadığını, güncel mevzuatın takip 
edilmediğini göstermektedir. İşyerlerinde, mevcut şartlarda ne gibi tehlikelerin 
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bulunduğunun, bu tehlikelerin risk seviyelerinin ve alınması gereken önlemlerin neler 
olduğunun, bu önlemlerin ne kadar süre içerisinde hayata geçirilmesi gerektiğinin, alınan 
önlemlerin yeterli olup olmadığının açıkça ortaya konulmasında ve bundan sonra yapılacak 
çalışmalarda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini belirlemede büyük önemi bulunan risk 
değerlendirmesinin mevzuatın öngördüğü kişiler tarafından mevzuata uygun şekilde 
hazırlanmamasından ve bu konuya gerekli önemin gösterilmemesinden dolayı işverenler iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda hangi seviyede olduklarını görememekte dolayısıyla 
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İşyerlerinde Depolama İşlerine İlişkin Mevzuata Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 18 işyerinde depolama işlerine ilişkin; tomrukların devrilme riskine karşı 
önlem alınmaması, raflarda istiflenen malzemelerin düşme devrilme riskine karşı düzenli 
şekilde yerleştirilmemesi, ağır malzemelerin istiflendiği rafların sağlamlık-dayanıklılık 
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hesaplarının yapılmaması, rafların sabitlememesi vb. olmak üzere toplam 31 madde 
mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. 
 
İşyerlerinde depolama ve istifleme işlerinde çalışanların güvenliğini riske atmayacak 
şekilde düzenleme yapılmaması, yapılan düzenlemelerin ise yetersiz olması alınabilecek 
çok basit önlemler alınmadığı için istenmeyen kazaların meydana gelmesine neden 
olabilecektir.    
 
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerine İlişkin Mevzuata Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 14 işyerinde; iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli 
görevlendirilmemesi, görevlendirilen iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin çalışma 
sürelerinin yeterli olmaması, görevlendirilen iş güvenliği uzmanının işyeri tehlike sınıfına 
uygun iş güvenliği uzmanı sertifikası olmaması, görevlendirilen iş güvenliği uzmanı 
sayısının çalışan sayısına göre yetersiz olması hususlarında toplam 28 madde mevzuata 
aykırılık tespit edilmiştir. Bu durum işverenlerin 6331 Sayılı Kanun hükümleri gereği 
işyerlerinde görevlendirmeleri gereken iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinden (iş 
güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli) hizmet almadıklarını, yapılan 
görevlendirmelerin ise işyeri çalışan sayısı, tehlike sınıfı ve görevlendirilecek kişilerin 
sahip oldukları sertifikalar dikkate alınarak mevzuat hükümlerini karşılayacak şekilde 
yapılmadığını göstermektedir.  
 
Ortam Ölçümleri ve Kişisel Maruziyet Ölçümlerine İlişkin Mevzuata Aykırılıklar  
Teftişi yapılan 13 işyerinde, toz ve kimyasallara ilişkin ortam ölçümleri ile kişisel 
maruziyet ölçümlerinin yapılmadığı, toz ölçüm sonuçlarının mevzuatta belirlenen sınır 
değerlerden yüksek çıkmış olması hususlarından 14 madde mevzuata aykırılık tespit 
edilmiştir. 
 
Toz ve kimyasallara ilişkin ölçümlerin yapılmaması, çalışanların kimyasallara ve toza ne 
oranda maruz kaldıklarının anlaşılması için çalışma yapılmadığını, ölçüm yapılan bazı 
işyerlerinde çalışanların maruz kaldıkları toz miktarının mevzuatta belirlenen sınır 
değerlerden yüksek çıkması bu yerlerde önlem alınmadığını veya önlemlerin yetersiz 
olduğunu göstermektedir.  
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri İle Mesleki Eğitime İlişkin Mevzuata Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 20 işyerinde; kazan, vinç ve forklift ekipmanlarının çalıştırılması, 
işletilmesi için uygun mesleki eğitim almış çalışan bulunmadığı söz konusu ekipmanların 
eğitimi olmayan kişilerce kullanılmakta olduğu hususlarında 23 madde mevzuata aykırılık 
tespit edilmiştir.  
 
Teftişi yapılan 19 işyerinde; tozlu ortamlarda güvenli çalışma, kimyasallarla güvenli 
çalışma,  iş ekipmanlarının güvenli kullanımı ve elle taşıma işlerinde sağlık ve güvenlik 
konularında eğitim verilmemesi hususlarında 26 madde mevzuata aykırılık tespit 
edilmiştir. 
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İşyerlerinde çalışanların yaptıkları işe uygun eğitimleri olmaması, bilgisizlikten 
kaynaklanan nedenlerle yapabilecekleri yanlış davranışlar sonucunda ciddi olaylar 
yaşanabilme ihtimalini artırmaktadır.  
 
Kişisel Koruyucu Donanımlara İlişkin Uygunsuzluklar 
Teftişi yapılan 19 işyerinde, çalışanlara yaptıkları işe uygun kişisel koruyucu donanım 
verilmemesi ve kişisel koruyucu donanım verilen çalışanların bu ekipmanları 
kullanmamaları hususlarında 25 madde mevzuata aykırılık tespit edilmiştir.   
 
Ölçüm Cihazlarına İlişkin Mevzuata Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 15 işyerinde; basınçlı kapların(kazan, kompresör), kimyasal depolama 
tanklarının üzerinde bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonlarının yapılmadığı, ölçüm 
cihazlarının kontrol edilebilir yerlere yerleştirilmediği, bazı ekipmanlarda ölçüm 
cihazlarının bulunmadığı, bazılarında ise işlevini yerine getirmediği, cihazlar üzerinde 
gerekli işaretlemelerin yapılmadığı hususlarında 23 madde mevzuata aykırılık tespit 
edilmiştir.  
 
Basınçlı kaplarda ve kimyasal depolama tanklarında ortaya çıkabilecek olumsuz 
durumların zamanında belirlenmesi ve tedbir alınmasında büyük önem taşıyan basınç, 
seviye vb. ölçüm cihazlarının olmaması, doğru çalışmaması, kontrol edilebilir olmaması 
gibi uygunsuzlukların, herhangi bir sorun olduğunda bu sorunun anlaşılamamasına veya 
müdahale için geç kalınmasına neden olacağı açıktır. Bu durum iş kazalarına davetiye 
çıkarmaktadır.   
 
İşyerlerinde Yukarı Doğru Açılan Kapılara ve Raylı Kapılara İlişkin Mevzuata 
Aykırılıklar  
Teftişi yapılan 20 işyerinde, yukarı doğru açılan kapıların aşağı düşme riskine karşı önlem 
alınmaması ve raylı kapılarda kapıların raydan çıkması ve devrilmesi riskine karşı önlem 
alınmaması hususlarında toplam 20 madde mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. 
 
İşyerlerinde Yaya ve Araç Yollarına İlişkin Mevzuata Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 11 işyerinde, yaya ve araç yollarının birbirinden ayrılmadığı, uygun şekilde 
işaretlenmediği, yaya yollarına malzeme istiflendiği, araç-araç ve araç-yaya çarpışması 
riskine karşı önlem alınmaması hususlarında toplam 15 madde mevzuata aykırılık tespit 
edilmiştir. Araç ve yaya trafiğine ilişkin gerekli önlemlerin alınmadığı işyerlerinde can 
kaybıyla sonuçlanabilecek iş kazaları kaçınılmaz olacaktır.  
 
İşyerlerinde Yıldırım Tesisatına İlişkin Mevzuata Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 11 işyerinde; yıldırım riskine karşı önlem alınmaması, paratoner tesisatının 
periyodik kontrollerinin yapılmaması, tesis edilmiş olan paratonerlerin işyerinin tamamını 
kapsadığını gösterir, projelerinin olmaması, paratonerlerin periyodik kontrol raporlarında 
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uygunsuzluklar bulunması, raporların mevzuatta belirtilen hususları içerecek şekilde 
düzenlenememesi hususlarında toplam 11 madde mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. 
 
İşyerlerinde Elle Taşıma İşlerine İlişkin Mevzuata Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 9 işyerinde; elle taşıma işlerinde mekanik önlem alınmadığı, organizasyona 
yönelik düzenlemeler yapılmadığı vb. hususlarda 9 madde mevzuata aykırılık tespit 
edilmiştir. Bu durumun elle taşıma işlerinde çalışanlar için uzun vadede kas ve iskelet 
sistemi rahatsızlıklarının, özellikle bel ve sırt hastalıklarının ortaya çıkmasına neden 
olacağı açıktır. 
 
Ayrıca teftiş yapılan 18 işyerinde yukarıda bahsedilenler dışında, iş sağlığı ve güvenliği 
kurulunun mevzuata uygun şekilde toplanmaması, gerekli yerlerde uyarı levhalarının(hız 
limit levhası, tehlikeli bölgelere girişin yasal olduğunu gösterir işaretleme)bulunmaması, 
soyunma odalarında tabure olmaması, çalışan temsilcisinin atanmaması, çalışan 
temsilcisine eğitim verilmemesi gibi 26 madde mevzuata aykırılık tespit edilmiştir.  
 
İşyerlerinde yukarıda açıklanan iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı önlem 
alınmamasının; işverenler ve çalışanlarda, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmemiş 
olması, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin öneminin tam manasıyla anlaşılmaması, iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda teknik bilgi yetersizliği, alınması gereken ve alınan 
önlemlerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olup olmadığının ve güvenli çalışma 
koşullarının sağlanmasında yeterliliğinin değerlendirilmemesi, teknolojik gelişmelerin 
takip edilmemesi, çalışma yöntem ve şekillerinde süregelen yanlış alışkanlıklardan 
vazgeçme konusunda direnç gösterilmesi, sadece üretime odaklı çalışmanın yanında iş 
sağlığı ve güvenliğinin ihmal edilmesi, işverenlerde bazı durumlar için önlem alınmasının 
üretime engel olacağı düşüncesinin hakim olması, güncel mevzuatın takip edilmemesi ve iş 
sağlığı ve güvenliğine yeterli bütçenin ayrılmaması gibi nedenlerden ve aynı zamanda 
işverenler ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda rehberlik hizmeti verenlerin 
gerekli özeni göstermemelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 
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V. BÖLÜM. SONUÇ 
 
1. Giderilemeyen Mevzuat İhlalleri ve Yapılan İdari İşlemler 
16.21 NACE Rev.2 Kodlu “Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı” sektöründe 
faaliyet gösteren işyerlerinde, “Ağaç Esaslı Kaplama İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği 
Programlı Teftişi”  kapsamında yapılan programlı teftişlerin ilk aşamasında toplam 2.129 
adet mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. İkinci aşama teftişler gerçekleştirildikten sonra ilk 
aşamada tespit edilen 2.129 adet mevzuata aykırılığın % 95,26 sının giderildiği, % 4,74 lük 
kısmının ise devam etmekte olduğu görülmüştür. Giderilmediği tespit edilen mevzuat 
aykırılıkların genel dağılımı Tablo 5.1’de verilmiştir. 
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24 Ölçüm cihazlarının olmaması, işlevlerini yerine getirmemesi 1 
25 Genel havalandırma tesisatının olmaması 1 
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     1.1. Uygulanması İstenen İdari Para Cezaları 
16.21 NACE Rev.2 Kodlu “Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı” sektöründe 
faaliyet gösteren işyerlerinde, “Ağaç Esaslı Kaplama İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği 
Programlı Teftişi”  kapsamında yapılan programlı teftişler sonucu tespit edilen 2.129 adet 
mevzuata aykırılıktan 2.028 adedinin giderildiği, 101 adedinin ise devam etmekte olduğu 
görülmüştür. Giderilmediği tespit edilen 101 adet mevzuata aykırılık için toplam 158.910 
TL idari para cezası uygulanması istenmiştir. 
 
“Ağaç Esaslı Kaplama İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi”  kapsamında 
yer alan konularda yapılan teftişler sonucu uygulanması istenen idari para cezaları 
incelendiğinde, en yüksek miktarda idari para cezasının İş Ekipmanlarının Kullanımında 
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümlerine aykırı davranılması nedeniyle 
uygulandığı görülmektedir. İkinci sırada İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve 
Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik ve üçüncü sırada Çalışanların Patlayıcı 
Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik gelmektedir.  Bu durum 
işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının, işyeri bina ve eklentilerinin ve patlayıcı ortamların 
tehlike ve risklerinin söz konusu yönetmeliklerde belirtilen hükümler dikkate alınarak 
detaylı bir şekilde değerlendirilmediğini ve yeterli önlemlerin alınmadığını göstermektedir.  
 

Tablo 5.2- Uygulanan idari para cezalarının kanun ve yönetmelik bazlı miktarları 

Kanun Kanun 
Maddesi 

Ceza 
Maddesi 

Yönetmelik Uygulanan İPC 
Miktarı 

6331 sayılı İş 
Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu 
Madde:30 26/1-n 

İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık ve 

Güvenlik Şartları Yönetmeliği 
85.384 TL 

6331 sayılı İş 
Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu 
Madde:30 26/1-n 

İşyeri Bina ve Eklentilerinde 
Alınacak Sağlık ve Güvenlik 

Önlemlerine İlişkin 
Yönetmelik 

43.873 TL 

6331 sayılı İş 
Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu 
Madde:30 26/1-n 

Çalışanların Patlayıcı 
Ortamların Tehlikelerinden 

Korunması Hakkında 
Yönetmelik 

21.600 TL 

6331 sayılı İş 
Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu 
Madde:30 26/1-n Elle Taşıma İşleri 

Yönetmeliği 2.700 TL 

6331 sayılı İş 
Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu 
Madde:30 26/1-n Tozla Mücadele Yönetmeliği 2.025 TL 

6331 sayılı İş 
Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu 
Madde:30 26/1-n İşyerlerinde Acil Durumlar 

Hakkında Yönetmelik 1.687 TL 

6331 sayılı İş 
Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu 
Madde:17 26/1-ğ - 1.641 TL 

Toplam 158.910 
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2. Teftişin Sonuçları İle İlgili Genel Değerlendirme 
2017 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı 
tarafından yürütülen “Ağaç Esaslı Kaplama İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı 
Teftişi”  kapsamında 2 heyet tarafından 7 ilde toplam 49 işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
yönünden Programlı Teftiş gerçekleştirilmiştir. Yapılan teftişlerde 4.869 erkek, 489 kadın 
olmak üzere toplam 5.358 çalışana ulaşılmıştır. Yapılan teftişlerin ilk aşamasında toplam 
2.129 adet mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. İkinci aşama teftişler gerçekleştirildikten 
sonra ilk aşamada tespit edilen 2.129 adet mevzuata aykırılığın % 95,26’sının giderildiği, 
% 4,74’lük kısmının ise giderilmediği görülmüştür. Giderilmeyen mevzuata aykırılıkların 
% 4,74’lük kısmını oluşturan 101 adet mevzuata aykırılık için toplam 158.910 TL idari 
para cezası uygulanması istenmiştir.  
 
İşverenlerin, işyerlerinde teftiş yapılmasına gerek bulunmadan yerine getirmekle yükümlü 
oldukları hususların teftişlerde tespit edilmesi ve süre talebinde bulunup müfettişlerce 
uygun görülen işverenliğe ortalama üçer haftalık süre tanınmış olmasına rağmen, ikinci 
aşama teftişlerinde 101 adet mevzuata aykırılığın halen devam ettiğinin tespit edilmesi, 
mevzuata aykırılıkların tespit edildiği 20 işyerinde işverenlerin teftiş öncesinde iş sağlığı 
ve güvenliğine karşı olan özensiz tavırlarının teftiş sonrasında da devam etmekte olduğunu 
göstermektedir. 
 
Bunun yanında 29 işyerinin ise; teftişler sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların 
giderilmesi yönünde çalışmalarını sistemli ve düzenli şekilde gerçekleştirerek tanınan süre 
sonunda noksanlarının tamamını gidermiş olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu işyerlerinde 
en azından teftişler sonrasında iş sağlığı ve güvenliği konusunda daha duyarlı davranıldığı 
görülmüştür.  
 
3. Sektör/Alan temsilcilerinin Önerileri 

3.1.İş Teftişi İle İlgili Önerileri 
İşyerlerinde yapılan programlı teftişlerde, tespit edilen mevzuata aykırılıkların 
giderilebilmesi için teftişe ara verilerek işverenlere süre tanınması işverenlerce olumlu 
karşılanmakta olup işverenler bu uygulamadan memnun olduklarını dile getirmektedirler. 
Ancak bu memnuniyet yanında tanınan sürenin yetersiz olmasından şikayet etmekte, 
eksikleri giderme ve gerekli iyileştirme çalışmalarının tamamlanabilmesi açısından tanınan 
sürenin daha uzun tutulması gerektiğini ifade etmektedirler. 
 

3.2.Sektör/Alana İlişkin Sorunlara Yönelik İşyerlerinin Beyanları 
Sektör temsilcilerinden alınan en fazla geri dönüşler yapılan teftişlerin kendi alanlarında 
faaliyet gösteren tüm firmaları kapsayacak şekilde devam etmesidir. Kendi işyerlerinde 
yapılan denetimin sektörde rekabet içerisinde oldukları diğer firmaları da kapsayarak 
devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir.  
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Bazı sektör temsilcileri ise mevcut kanun ve düzenlemelerin çok ağır olduğunu, maddi 
anlamda iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ile çalışmanın büyük bir maddi külfet 
getirdiğini, bazı iş güvenliği ekipmanlarının yurt içinden bulamadıklarını ve yurt dışından 
tedarikinde zorluk yaşadıklarını beyan etmişlerdir. 
 
Bir diğer konu ise işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunu çalışanlara tam anlamıyla 
kavratamadıklarından ileri gelmektedir. İşyerleri, çalışanlar için büyük kolaylıklar ve 
tedbirler getirmelerine rağmen çalışanların bunlara uymakta hala direnç gösterdikleri 
beyan edilmiştir. 
 

3.3.İş Müfettişlerinin Değerlendirme ve Görüşleri 
“Ağaç Esaslı Kaplama İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi”  kapsamında 
teftişi yapılan işyerlerinin çoğunda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmemiş olduğu, 
işverenlerin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine gerekli ve yeterli özeni 
göstermedikleri gözlemlenmiştir.  
 
Yürütülen programlı teftişlerde ara verme uygulaması, işyerlerinde iş sağlığı ve 
güvenliğine yönelik çalışmaların hayata geçirilmesinin, iş müfettişlerince teftiş yapılana 
kadar, ertelenmesine neden olmaktadır. İşverenler iş müfettişleri teftiş için gelene kadar 
işyerlerindeki sağlıksız ve güvensiz çalışma şartlarını görmezden gelmektedirler. Ara 
verme uygulamasının yanında teftişlerin risk esaslı olması nedeniyle işverenler iş sağlığı 
ve güvenliği önlemlerini yalnızca iş müfettişlerinin tespitleri ile sınırlandırmaktadırlar. 
Yani işverenler iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması için öncelikle iş 
müfettişlerinin teftişini beklemekte, sonrasında ise işyerlerinde oluşturulması gereken 
sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının yalnızca iş müfettişlerince tespit edilen eksiklerin 
giderilmesi ile sağlandığını düşünmekte ve yapılan teftişlerin kapsamı dışında kalan 
konularda yükümlülüklerini yerine getirmemektedirler.  
 
Bir çok işyerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli 
görevlendirilmesi ne yazık ki kağıt üzerinde kalmaktadır. İşverenler iş sağlığı ve güvenliği 
profesyonellerine gerekli ve yeterli desteği sağlamamakta, uyarılarını dikkate 
almamaktadır.  Bu durum iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren kişilerin işlerine olan 
saygısının azalmasına, verilen hizmet kalitesinin düşmesine, yapılan çalışmaların ise 
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasından çok hiçbir şey yapmamış olmamak 
için hazırlanmış gerçeği yansıtmayan özensiz çalışmalar haline dönüşmesine neden 
olmaktadır.  
 
Bazı işverenler iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinden ve özellikle periyodik kontrol 
konusunda yetkili kişilerden hizmet almakla iş sağlığı ve güvenliği konusundaki 
yükümlülüklerini yerine getirdiklerini, bu konuda yapabilecekleri başka bir şey olmadığını 
düşünmektedirler.  
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talebinde bulunmuşlardır. Ek süre talebi uygun bulunan işyerlerine üçüncü hatta dördüncü 
kez gidilmiştir.  
 
Bu durum eldeki kaynak ve imkânların, verimli ve etkin kullanılmasının önüne 
geçmektedir. Ayrıca işverenlerin zaten yerine getirmekle yükümlü oldukları hususlarda, 
teftişlerde tanınan sürenin yetersiz olduğunu ileri sürmelerinin geçerli bir mazeret olmadığı 
açıktır. Kaldı ki  “Ağaç Esaslı Kaplama İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı 
Teftişi”  kapsamında 49 işyerinde yapılan ilk aşama teftişleri sonucu toplam 2.129 adet 
mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. İlk aşama teftişlerinde ortaya çıkan bu sonuç 
işverenlerin, müfettişler gelene kadar iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal 
yükümlülüklerini yerine getirmediklerini, bu konuyu ihmal ettiklerini göstermektedir.  
 
İşyerlerinde teftişe başlanılmadan önce Bakanlığımızın 2015/4 Sayılı Genelgesi eki Teftiş 
Rehberi'nin Birinci Kitap Birinci Kısım İkinci Bölümünde yer alan  “2.4. Müfettişler, 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerindeki işyerlerine ilişkin dosya, belge ve kartları 
inceler.” maddesi gereği işyerlerinin dosyası incelenmekte, varsa daha önce yapılan 
teftişlere ilişkin bilgiler tespit edilmektedir. Ancak dosya incelemelerinde daha önce teftiş 
yapılıp yapılmadığına dair herhangi bir bilgiye ulaşılamayan bazı işyerleri için, teftişe 
başlanıldıktan sonra işyerlerinden alınan bilgilerle daha önce teftiş geçirmiş oldukları 
öğrenilmiştir. Bu durum işyerlerinin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerindeki 
dosyalarında daha önce yapılmış olan teftişlerine ilişkin belgelerin bulunmadığını veya 
eksik olduğunu göstermektedir. Müfettişlerin, kendi teftiş programlarında yer alan 
işyerlerinin teftiş geçmişini ve varsa bu teftişlerde ne gibi hususların tespit edildiğini 
öğrenebilecekleri, İş Teftiş Otomasyon Sistemi üzerinden işyeri teftiş geçmişine 
ulaşılabilmesi gibi, daha güvenilir bir sistem oluşturulmasının uygun olacağı 
düşünülmektedir.  
 
Müfettişlere teftiş öncesinde işyerinde yürütülen faaliyetler ve kullanılan ekipmanlara 
ilişkin yeterli bilgi verilmemektedir. Ayrıca teftiş programlarında yer alan bazı işyerlerinin 
NACE kodlarının yanlış olmasından dolayı müfettişler işyerlerine gittiklerinde 
beklenilmeyen üretim faaliyetleri ile karşılaşabilmektedirler. Bu gibi durumlarda 
kalınmasının önüne geçilmesi adına müfettişlerin teftiş programlarında yer alan işyerlerine 
ait kapasite raporlarına ulaşabilmesinin sağlandığı veya işyerlerinin üretim türleri, 
kapasiteleri, büyüklükleri vb. bilgilerin edinilebileceği bir sistem oluşturulması hem 
müfettişlerin teftişe başlamadan önce işyerleri hakkında ön bilgi edinebilmesini hem de 
yanlış NACE kodlarından kaynaklanan karışıklığın giderilebilmesini mümkün kılabilir.  
 
İşyerlerinde yapılan programlı teftişlerde, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre periyodik kontrole tabi olan ekipmanlar, bu 
ekipmanların kontrolleri yapılırken dikkate alınması gereken örnek standartlar verilmiş, 
kontroller sonucu düzenlenecek raporlarda bulunması gereken hususlar ve periyodik 
kontrollerin kimler tarafından yapılacağı açıkça yazılmıştır. Yapılan teftişlerde periyodik 
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kontrollerin söz konusu yönetmelikte belirtilen hususlara uygun olarak yapılmadığı ve 
uygun şekilde raporlandırılmadığı tespit edilmiştir. Periyodik kontrollerle ilgili uygun 
olmayan hususların düzeltilmesi için meslek odalarının ve benzeri kurum ve kuruluşların 
bilgilendirilmesi uygun olacaktır. 
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I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER  
 
1. Teftişin Adı  
Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi. 
 
2. Teftişin Amacı  
Programlı teftişin temel amacı, deri ve deri ile ilgili ürünlerinin imalatının yapıldığı 
işyerlerinde önleyici yaklaşım doğrultusunda teftişler yapılması suretiyle gerekli önlemleri 
aldırmaktır. Bu kapsamda “Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği 
Programlı Teftişi” için İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu ve bu Kanuna dayanarak çıkarılan yönetmelik hükümleri ile ilgili eksikliklerin 
tespit edilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yaptırılması hedeflenmiştir. 
  
3. Teftişte Görev Alan Müfettişler 
Programlı teftişler; 1 iş başmüfettişi, 3 iş müfettişi,  2 iş müfettişi yardımcısından oluşan 3 
farklı heyet ile gerçekleştirilmiştir. Programlı teftişler, İş Teftiş İstanbul Grup 
Başkanlığınca yürütülmüştür. 
 
4. Çalışma Takvimi 
“Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişleri” 
kapsamında, programlı teftişlerin hazırlık aşamasında Ocak ayı içerisinde eğitim, toplantı 
faaliyetleri yürütülmüştür. Programlı teftişler, Şubat ayında başlamış ve Şubat-Mart, 
Nisan-Mayıs, Haziran-Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim olmak üzere 4 dönemde 
gerçekleştirilmiştir. Kasım-Aralık ayında programlı teftişlerin genel değerlendirme 
raporunun yazılması faaliyeti yürütülmüştür. Programlı teftiş çalışma takvimi Tablo 1.1’de 
belirtilmiştir. 
 

Tablo 1.1-  2017 Programlı teftiş çalışma takvimi 
Ay Faaliyet 

Ocak Programlı Teftişlerin Hazırlık Aşaması 
Şubat-Mart 
Nisan-Mayıs 

Haziran-Temmuz-Ağustos 
Eylül-Ekim 

Programlı Teftişler Kapsamında Planlanan Teftişlerin Yapılması 

Kasım-Aralık 
Programlı Teftişlerin Genel Değerlendirme Raporunun 

Hazırlanması 
 
5. Görev Yapılan İller 
Programlı teftişler kapsamında, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca belirlenen İstanbul, İzmir, 
Uşak illerindeki işyerlerinde teftişler gerçekleştirilmiştir. 
 
6. Teftişe Alınan İşyerleri Hakkında Genel Bilgiler 
Programlı teftiş kapsamında NACE kodu “15.11 - Derinin tabaklanması ve işlenmesi; 
kürkün işlenmesi ve boyanması” alanında faaliyet gösteren işyerleri teftiş edilmiştir. 
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II. BÖLÜM: TEFTİŞİN TANIMI 
 
1. Gerekçe 
Deri ve ilgili ürünlerin imalatının yapıldığı işyerleri; kullanılan iş ekipmanlarının hareketli 
aksamlarının fazlalığı, kullanılan kimyasal maddelerin özellikleri, işyeri ortam şartlarının 
kirli ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına müsait olması nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği 
risklerinin yüksek olduğu işyerlerinin başında gelmektedir. 
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güvenliği açısından teftiş kapsamına alınmıştır. 
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2. Yöntem 
2017 yılı Ocak ayı içerisinde İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı’nda, “Deri ve İlgili 
Ürünlerin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi”nde görevli müfettişlerce 
uygulama birliğinin sağlanması ve daha verimli teftişler yapılmasını sağlamak amacıyla 
toplantılar düzenlenmiştir. 
 
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca 2017 yılı Ocak ayı içerisinde “2017 Yılında İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönünden Yürütülecek Teftişlere İlişkin Uygulama Esasları” yayınlanmış olup 
uygulama esaslarında “Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği 
Programlı Teftişi”nin, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu Kanuna göre 
çıkarılmış tüm alt mevzuat hükümlerinin denetlenerek gerçekleştirileceği belirtilmiştir. 
Ayrıca programlı teftişlerde uygulama esaslarında belirtildiği üzere; iş güvenliği uzmanı, 
işyeri hekimi, diğer sağlık personeli, risk değerlendirmesi, çalışan temsilcisi ve iş sağlığı 
ve güvenliği kurulu gibi hususlar ve kayıt dışı istihdam, yabancı çalışanlar, çocuk işçiler, 
eşitlik ilkesi, korumalı işyerleri vb. hususlar özellikle incelenmiştir.  
 
Programlı teftiş kapsamında yapılan teftişlerde işyerleri iş sağlığı ve güvenliği riskleri 
açısından değerlendirilmiş ve teftişler esnasında çalışanlar ile işverenler, iş sağlığı ve 
güvenliğine ilişkin konularda bilgilendirilmiştir.  Genel olarak ilk teftişte belirlenen ve 
hayati tehlike içermeyen noksan hususlar için süre talebinde bulunan işverene müfettişin 
kanaati ile uygun bir dönem içerisinde süre verilmiştir. Bu süre sonunda noksanlıklarının 
tamamını gidermeyen veya bu süre içerisinde işyerinde yeni bir noksan hususun oluştuğu 
işyerlerine idari yaptırımlar uygulanması istenmiştir. 
 
Yapılan teftişler sırasında çalışanlar için hayati tehlike oluşturabilecek çalışma şartlarının 
bulunduğu işyerlerinde, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin 
etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya 
tamamında yapılan iş durdurulmuştur. 
 
3. İşyerlerinin Seçim Kriterleri 
“Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi”nde teftişi 
yapılacak olan işyerleri; Deri ve ilgili ürünlerin üretiminde faaliyet gösteren, 19.12.2012 
tarihli ve 28502 sayılı İşkolları Yönetmeliğinin işkolları listesi EK-1’ de “5. Dokuma, hazır 
giyim ve deri” iş kolunda bulunan, NACE kodu “15.11 - Derinin tabaklanması ve 
işlenmesi; kürkün işlenmesi ve boyanması” olan ve İstanbul, İzmir, Uşak illerinde 
faaliyetlerine devam eden işyerlerinden seçilmiştir. 

 
4. Teftişe Alınan İşyerlerinin Belirlenme Yöntem ve Kaynakları 
Teftiş kapsamına alınacak işyerleri Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanında yer alan ve 
NACE kodu “15.11” olan işyerleri olarak belirlenmiştir. İşyerlerinin faaliyette olup 
olmadığı, çalışan bulunup bulunmadığı KADİMBİS ve İTOS otomasyon sistemlerinden 
kontrol edilmiştir. 
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Programlı teftişi yürütecek iş müfettişi sayısı ve program takvimine uygun olarak teftiş 
görev sayıları belirlenmiştir. 
 
5. Faaliyet Alanı Bilgileri (Sektör, İl, vb.) 
Programlı teftişler kapsamında; derinin tabaklanması ve işlenmesi, deri finisaj işlemleri, 
kürk işlenmesi ve boyanması, deri ve kösele esaslı terkip ile elde edilen levha, kösele 
imalatı vb. gibi alanlarda faaliyet gösteren ve İstanbul, İzmir, Uşak illerinde bulunan 
işyerleri bulunmaktadır. 
 

5.1. Tanımlar 
Deri ve ilgili ürünlerin imalatında yaygın olarak kullanılan deri terimleri aşağıda 
açıklanmıştır: 
Apre: Finisajda deri üzerine uygulanan boya, dolgu vb işlemlerin tümüdür. 
 
Asortçu: Derileri kalitesine, cinsine, büyüklüğüne göre ayırıp kontrolünü yapan kişilerdir. 
 
Desi: Derinin boyutlarını (yüzey alanını) ölçmeye yarayan makine. 
 
Etleme: Ham derinin et yüzeyinde kalmış olan yağ parçalarının kavaleta denilen makine 
ile alınmasıdır. 
 
Finisaj: Deri işlemenin son aşamasıdır. Derinin renginin, parlaklığının, cildinin, 
esnekliğinin, yırtılma direncinin ve kalitesinin belirlenmesinde önemli payı olan son 
işlemlerdendir. 
 
Kavalete: Etleme işleminin yapıldığı ve ham deri yüzeyinden yağ ve etlerin ayrıldığı  
makinedir. 
 
Kromlu Deri: Yarı mamül durumunda olan ve krom dolaplarında kromlama işlemlerinin 
yapıldığı deridir. Sektörde wet blue ismini de almaktadır. 
 
Tabaklama (Sepileme): Ham derinin fiziksel ve kimyasal işlemlere tabi tutularak 
endüstriyel ürün haline getirilmesidir. 
 
Tav: İşlenmiş derilerin döner dolaplarda yumuşatılması işlemidir. 
 
Zig Deri: Konfeksiyona hazır, işlenmesi bitmiş mamul deridir. 
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5.2. İşyerlerinin Tanımı 
Teftiş programı kapsamına alınan işyerlerinin tanımı ve NACE kodları Tablo 2.1’de 
belirtilmiştir. 
 

Tablo 2.1- İşyerleri Tanımı 
NACE 
Kodu İşyeri Tanımı Açıklama 

15.11 Derinin tabaklanması ve işlenmesi; kürkün 
işlenmesi ve boyanması 

Deri, kürk ve bunlardan elde edilen 
ürünlerin imalatı 

15.11.10 

Deri ve kürklü deri imalatı (kürkün ve derinin 
tabaklanması, sepilenmesi, boyanması, cilalanması 
ve işlenmesi)(işlenmiş derinin başka işlemlere tabi 

tutulmaksızın yalnızca tamburda ütülenmesi ve 
kurutulması hariç) 

Kürkün ve derinin tabaklanması, 
boyanması, işlenmesi, elbiselik güderi, 

elbiselik parşömen deri, açık ve metalize 
deri imalatı, birleştirilmiş deri imalatı, 
kürklü derinin ve postların kazınarak 
temizlenmesi, kırkılması, tüylerinin 

yolunması, tabaklanması, ağartılması ve 
boyanması, finisaj işlemleri vb. 

15.11.11 
Kürklü derinin ve postların kazınarak 

temizlenmesi, kırkılması, tüylerinin yolunması ve 
ağartılması (postlu derilerin terbiyesi dâhil) 

15.11.13 Deri ve kösele esaslı terkip ile elde edilen levha, 
yaprak, şerit deri ve kösele imalatı 

15.11.14 İşlenmiş derinin başka işlemlere tabi tutulmaksızın 
yalnızca tamburda ütülenmesi ve kurutulması 

 
5.3. Üretim Akış Şeması  

Deri sektöründe birçok üretim akış şeması olmakla birlikte en yaygın olan büyükbaş 
hayvan derisinin tabaklanmasında iş akış şeması Şekil 2.1’de belirtildiği gibidir. 

 

 
Şekil 2.1- Deri üretim akış şeması  

 
5.4. Yapılan İşler 

Hammadde Depolanması 
Post ve deriler, kesimhanelerde hayvanın gövdesinden elde edildikten sonra doğrudan 
tabakhanelere getirilirler. Önce asortçular tarafından büyüklüklerine göre sınıflandırılıp 
traş edilirler. Gerekli görülen durumlarda kokuşmayı önlemek için deri sertleştirilmektedir. 
Hazırlama aşamasına kadar post ve deriler boyutlarına göre sıralanıp, sertleştirilip 
depolanmaktadır. Böylece derinin tabaklama işlemine alınana kadar bozulmadan 
depolanmasını sağlanmaktadır. Bu sayede ham deri depolarda 6 aya kadar 
saklanabilmektedir. 
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Kireçleme ve Kavalete 
Post ve deri depolama işleminin ardından deriler tüylerinden arındırılma, içeriğindeki 
sudan arındırılma ve temizlenme amacıyla kireçleme odalarına alınırlar. Burada depolama 
kısmında, tuzlanan derinin tuzdan arındırılma işlemi gerçekleştirilir. Bir sonraki temizlik 
aşaması ise kavalete denilen sistemdir. Burada kireçlenmiş olan derinin yağ benzeri 
atıklardan detaylı bir şekilde arındırılması amaçlanmaktadır. Özellikle derisi yünle kaplı 
olan koyun, keçi oğlak derisi gibi hammaddelere, yün yapının deriye hasar vermeden 
uzaklaştırılması için kireç ve genel olarak sodyum sülfat içerikli boyalar uygulanmaktadır. 
 
Kireç Giderme ve Tabaklama İşlemleri (Sepileme) 
Artıklarından tamamen temizlenen deri, işleme alınmadan önce temizlik sırasında 
uygulanan kireçten arındırılır. Ardından derinin yapısına göre hazırlama sürecinde 
yapıldığı gibi deri, eser miktarda kalan yağdan arındırılır. Derinin boyayı tutması amacıyla 
pH değeri düşürülür. Kireçten ve yağdan arındırılan ve pH’ı düşürülen deri, krom tuzu, 
mineral ya da bitkisel özütlerle sepilenerek ara ürün olan kromlanmış deri (wet blue) adını 
alır.  
 
Deriye kazandırdığı mukavemetin bitkisel tanenlere göre daha yüksek olması müşteri 
taleplerinin daha kısa zamanda ve ihtiyaçlar doğrultusunda en iyi şekilde karşılanabilmesi, 
mamul derinin daha iyi fiziksel özellikler kazanması ve ekonomik yönden daha verimli 
olması gibi nedenlerden dolayı olumsuz çevresel etkilerine rağmen sepileme işlemlerinde 
%90 oranında krom tuzu kullanılmaktadır. 
 
Küçükbaş hayvanların deri yüzeyinde, yünlerin bulunması nedeniyle küçükbaş derilerinin 
işlendiği işyerlerinde sepileme öncesi apreleme işlemlerinden zımparalama ve traşlama 
yapılmaktadır. Büyükbaş derilerinin işlenmesi sırasında ise tüm apreleme işlemleri 
sepileme işlemlerinin ardından yapılmaktadır. 
 
Sepileme sonrası işlemler temel olarak nötralizasyon, ikinci sepileme ve yıkama 
işlemlerinden oluşmaktadır. Nötürleme işlemi tekrar tabaklama işlemine zemin hazırlamak 
için pH değerinin ayarlanması işlemlerini kapsamaktadır. 
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Son İşlemler (Kuru ve Yaş İşlentiler-Finisaj) 
Derinin son ürün özelliğine göre boyanması bu kategoriye giren diğer bir süreçtir. Burada 
genel olarak su bazlı asidik boyalar kullanılmaktadır. Boyamanın ardından kurutma işlemi 
ile son ürüne dönüşecek deri ara mamülü elde edilir. Burada vakumlu kurutma, asarak 
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kurutma, santrifüjlü kurutma yöntemleri ile kurutulan özellikle büyükbaş derileri deri 
apreleme işleminden geçer. Apreleme son ürünün renk, parlaklık, kavrama, esneklik, 
kırılganlık, su buharı geçirgenliği ve su geçirgenliğine göre mekanik apreleme ve yüzey 
kaplaması olmak üzere iki şekilde uygulanır. Mekanik apreleme işlemi sayesinde deriye 
istenen nem, yumuşaklık, pürüzsüzlük koşulları sağlanırken yüzey kaplama işlemi ile deri 
dış etkenlerden etkilenmeyecek şekilde yapılandırılarak müşterinin istediği forma getirilir. 
Deriye son işlemler yapıldıktan ve son halini aldıktan sonra desi makinasında derinin 
yüzey ölçümleri yapılarak sevkiyata hazır hale getirilir. 
 

5.5. Kullanılan İş Ekipmanları  
Programlı teftiş kapsamında bulunan işyerlerinde yoğun olarak kullanılan iş ekipmanları 
Tablo 2.2’de belirtilmiştir. 
 

Tablo 2.2- İş ekipmanları listesi  
No Ekipman türü No Ekipman türü 
1 Kireçleme Dolapları 15 Pervane Makinası 
2 Kromlama Dolapları 16 Pistole Makinası 
3 Kavalete (Etleme) Makinası 17 Kağıt Transfer Makinası 
4 Yarma Makinası 18 Ütüleme Makinası 
5 Sıkma (Silindirli veya Santrifuj)  Makinası 19 Kurutma Odaları 
6 Yaş-Kuru Tıraş Makinası 20 Çelik Mikser Dolabı 
7 Retenaj (Boya) Dolapları 21 Ham Deri Tarak Makinası 
8 Açkı Sıkma Makinası 22 Perfore Pres Makinası 
9 Vakum Makinası 23 Roller Coat Makinası 
10 Gergi Makinası 24 Roto Pres Makinası 
11 Zımparalama Makinası 25 Minyatür Deneme Dolapları 
12 Sıcak Pres Makinası 26 Sıcak Su-Buhar Kazanları 
13 Tav Dolapları 27 Kompresör 
14 Desi (Yüzey Ölçüm) Makinası 28 Forklift-Caraskal-Tavan Vinci 

 
 

5.6. Kullanılan Kimyasallar  
Programlı teftiş kapsamında bulunan işyerlerinin yoğun olarak kullandığı kimyasallar 
Tablo 2.3’te listelenmiştir. 

Tablo 2.3- Kimyasallar listesi 
No Kimyasal türü No Kimyasal türü 
1 Muhtelif boya maddeleri 13 Laktik asit 
2 Sodyum formiyat 14 Asetik asit 
3 Sodyum thio sülfit 15 Borik asit 
4 Sodyum meta bisülfit 16 Oksalik asit 
5 Sodyum hipoklorit 17 Hidroklorik asit 
6 Sodyum sülfit 18 Formik asit 
7 Sodyum karbonat 19 Biosid 
8 Naftalin 20 Sodyum hidrojen sülfit 
9 Zirkonyum klorür 21 Magnezyum oksit 
10 Karbondioksit 22 Alüminyum oksit 
11 Amonyum klorür 23 Krom oksit 
12 Organik solventler (formaldehit) 24 Sodyum hidroksit 
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III. BÖLÜM: TEFTİŞ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 
1. Hazırlık Aşaması  
“Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi”nde görev 
alan iş müfettişi ve iş müfettişi yardımcıları, İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı’nda 
programlı teftişlere başlanmadan önce ocak ayı içerisinde bir araya gelerek; 

 Deri sektöründe karışılabilecek tüm risklerin incelenmesi, 
 Programlı teftiş kapsamında mevzuat araştırması ve literatür taramasının yapılması, 
 Programlı teftişlerin İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca yayınlanan uygulama esasları 

çerçevesinde nasıl yapılacağı,  
 Teftişler sırasında karşılaşılabilecek zorluklar, 
 Uygulamada birlikteliğin sağlanması için teftişler sırasında kullanılacak tutanak, 

bildirim ve rapor vb. evrakların formatlarının belirlenmesi,   
vb. hususlarında toplantılar düzenlenmiştir. 
 
2. Teftiş Aşaması 
Teftiş kapsamına dahil olan illerde yapılan “Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatında İş Sağlığı 
ve Güvenliği Programlı Teftişi”ne, 2017 yılında Şubat ayında başlanmıştır.  
 
Programlı teftişler;  1 iş başmüfettişi, 3 iş müfettişi ve 2 iş müfettişi yardımcısından oluşan 
3 farklı heyet ile gerçekleştirilmiştir. Programlı teftişler, İş Teftiş İstanbul Grup 
Başkanlığınca yürütülmüştür.  
 
“Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” kapsamında 
toplam olarak 73 işyerinde teftiş yapılmıştır. 
 
Teftişe başlanmadan önce işyerlerinin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde bulunan 
dosyaları incelenmiştir. İşyerlerinde yapılan teftişler, genel teftiş şeklinde ve tüm mevzuat 
hükümleri açısından değerlendirilerek yapılmıştır. İşyerlerine yapılan ilk ziyarette 
işyerlerinin bütün kısımları gezilerek görülmüş, evrak bazında gerekli kontroller yapılmış 
ve bunlar sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ile gerekli görülen hususları içeren 
tutanaklar tutulmuştur. İlk teftişte belirlenen ve hayati tehlike içermeyen noksan hususlar 
için süre talebinde bulunan işverene, müfettişin kanaati ile uygun bir dönem içerisinde süre 
verilip teftişe ara verilmiştir. Verilen sürenin sonunda işyerine tekrar gidilerek işyerinin 
son durumu incelenmiş ve mevzuata aykırılıkları gidermemiş veya yeni aykırılık tespit 
edilen işyerlerine idari para cezası uygulanması istenmiştir. 
 
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.  

45



 

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

  

46 
 

 
Programlı teftiş sürecinde teftişin tamamlanması sonrasında işyerleri hakkında programlı 
teftiş raporu düzenlenerek teftişi yapılan işyerine ilişkin gerekli olan idari işlemlerin 
uygulanması istenmiştir.  
 
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan yönetmelikler 
ve sahada tespit edilen noksanlıklar hakkında bilgilendirme,  bilinçlendirme,  farkındalık 
oluşturma,  rehberlik etme amacıyla işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, 
çalışan temsilcisi, destek elemanları, diğer çalışanlar vb. katılımıyla işyerlerinde 
bilgilendirme yapılmıştır. Bu sırada iş sağlığı ve güvenliğine pozitif bir bakış açısı ile 
güvenlik kültürünün artırılmasına çalışılmıştır.  
 
Programlı teftişte görev alan iş müfettişleri ve iş müfettişi yardımcıları, İş Teftiş İstanbul 
Grup Başkanlığı’nda programlı teftiş süresince gerektiğinde bir araya gelerek teftişlerin 
gidişatı ile ilgili genel değerlendirme toplantıları yaparak uygulama birliğini sağlamaya 
çalışmıştır. 
 
3. İstatistikler 

3.1. İşyeri istatistikleri 
Programlı teftiş kapsamında teftişi yapılan işyeri sayılarının illere göre dağılımı yüzdesel 
olarak Şekil 3.1’de, sayısal olarak Tablo 3.1’de belirtilmiştir. 

 
Şekil 3.1- Teftişi yapılan işyerlerinin illere göre yüzdesel dağılımı   

 
 
 
 

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

İstanbul 55 
Uşak  12 
İzmir 6 

75%

8%

17%

İstanbul İzmir Uşak

46



 

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

  

46 
 

 
Programlı teftiş sürecinde teftişin tamamlanması sonrasında işyerleri hakkında programlı 
teftiş raporu düzenlenerek teftişi yapılan işyerine ilişkin gerekli olan idari işlemlerin 
uygulanması istenmiştir.  
 
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan yönetmelikler 
ve sahada tespit edilen noksanlıklar hakkında bilgilendirme,  bilinçlendirme,  farkındalık 
oluşturma,  rehberlik etme amacıyla işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, 
çalışan temsilcisi, destek elemanları, diğer çalışanlar vb. katılımıyla işyerlerinde 
bilgilendirme yapılmıştır. Bu sırada iş sağlığı ve güvenliğine pozitif bir bakış açısı ile 
güvenlik kültürünün artırılmasına çalışılmıştır.  
 
Programlı teftişte görev alan iş müfettişleri ve iş müfettişi yardımcıları, İş Teftiş İstanbul 
Grup Başkanlığı’nda programlı teftiş süresince gerektiğinde bir araya gelerek teftişlerin 
gidişatı ile ilgili genel değerlendirme toplantıları yaparak uygulama birliğini sağlamaya 
çalışmıştır. 
 
3. İstatistikler 

3.1. İşyeri istatistikleri 
Programlı teftiş kapsamında teftişi yapılan işyeri sayılarının illere göre dağılımı yüzdesel 
olarak Şekil 3.1’de, sayısal olarak Tablo 3.1’de belirtilmiştir. 

 
Şekil 3.1- Teftişi yapılan işyerlerinin illere göre yüzdesel dağılımı   

 
 
 
 

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

İstanbul 55 
Uşak  12 
İzmir 6 

75%

8%

17%

İstanbul İzmir Uşak

 

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

  

47 
 

 
Programlı teftiş kapsamında teftişi yapılması planlanan fakat çeşitli nedenlerden ötürü 
yapılamayan işyeri sayısının illere göre dağılımı Tablo 3.2’de belirtilmiştir. 
 

Tablo 3.2- Teftişi planlanan, yapılan ve yapılamayan işyerlerinin dağılımı 

İl 
Planlanan 

işyeri 
sayısı 

 
 

Teftiş 
sürecinde 
verilen ek 

görev 
 
 

Teftiş yapılan iş 
yeri sayısı Teftiş Yapılmama Nedenleri 
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İstanbul 64 13 55 - 55 10 3 6 3 22 
Uşak 12 - 12 - 12 - - - - - 
İzmir 7 - 6 - 6 - - 1 - 1 

Toplam 83 13 73  73 10 3 7 3 23 
 

 
3.2.  Çalışan Sayısı İstatistikleri 

Programlı teftişler kapsamında 328 kadın ve 1991 erkek olmak üzere toplam 2319 çalışana 
ulaşılmıştır. Ulaşılan çalışan sayılarının illere göre dağılımı Tablo 3.3’te, cinsiyete göre 
dağılımı Şekil 3.2’de belirtilmiştir.  
 

Tablo 3.3- Çalışan sayılarının illere göre dağılımı 
 İller Sayı 

İstanbul 1779 
Uşak  452 
İzmir 88 

Toplam 2319 
 

 
Şekil 3.2- Ulaşılan çalışan sayısının cinsiyete göre dağılımı 

 

86%

14%

Ulaşılan Erkek Çalışan Sayısı Ulaşılan Kadın Çalışan Sayısı
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3.3. Programlı Teftişlerde Tespit Edilen Noksanlık İstatistikleri 
Programlı teftiş kapsamında ilk teftişlerde toplam 1.866 mevzuata aykırılık tespit 
edilmiştir. İşyerlerinde yapılan iyileştirmeler sonucunda 1.804 aykırılık giderilmiş olup 62 
aykırılığın devam ettiği tespit edilmiştir. İlk ve son teftişte tespit edilen ve giderilen 
mevzuata aykırılıklar Şekil 3.3’te belirtilmiştir. 
 

 
                                          Şekil 3.3- Tespit edilen noksanlıklara ilişkin bilgiler 
 
Programlı teftiş kapsamında tespit edilen mevzuata aykırılıklar yönetmelik olarak 
gruplandırılıp; ilk tespit sayısı, son tespit sayısı, giderilme sayısı ve iyileştirme oranları 
Tablo 3.4’te ve Şekil 3.4’te belirtilmiştir.  
 

 
Tablo 3.4- İşyerlerinde tespit edilen risklerin yönetmelik bazlı değerlendirilmesi 

Kanun/Yönetmelik adı 
İlk teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Son teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Giderildiği tespit 
edilen 

mevzuata 
aykırılık sayısı 

İyileştirme 
oranı (%) 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’na aykırılıklar 257 3 254 98,83 

İşyeri, Bina ve Eklentilerinde 
Alınacak Sağlık ve Güvenlik 

Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e 
aykırılıklar 

 
563 

 
17 

 
546 

 
96,98 

İş Ekipmanlarının Kullanımında 
Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği’ne aykırılıklar  

542 21 521 96,12 

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda 
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkında Yönetmelik’e aykırılıklar 

 
161 

 

 
3 

 
158 98,13 
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Kanun/Yönetmelik adı 
İlk teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Son teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Giderildiği tespit 
edilen 

mevzuata 
aykırılık sayısı 

İyileştirme 
oranı (%) 

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk 
Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne 

aykırılıklar 
85 0 85 100 

Çalışanların Patlayıcı Ortamların 
Tehlikelerinden Korunması 

Hakkında Yönetmelik’e aykırılıklar 
80 3 77 96,25 

İşyerlerinde Acil Durumlar 
Hakkında Yönetmelik’e aykırılıklar 

 
68 

 
14 

 
54 79,41 

Kişisel Koruyucu Donanımların 
İşyerlerinde Kullanılması Hakkında 

Yönetmelik’e aykırılıklar 
37 1 36 97,29 

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri 
Yönetmeliği’ne aykırılıklar 

 
32 

 
0 

 
32 

 
100 

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık 
Personelinin Görev, Yetki, 

Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 
Yönetmelik’e aykırılıklar 

15 0 15 100 

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, 
Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 

Hakkında Yönetmelik’e aykırılıklar 

 
10 

 
0 

 
10 

 
100 

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimlerinin Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik’e aykırılıklar 

 
9 

 
0 

 
9 

 
100 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 
Yönetmeliği’ne aykırılıklar 

 
7 

 
0 

 
7 

 
100 

TOPLAM 1.866 62 1.804 97 
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Şekil 3.4- İşyerlerinde tespit edilen mevzuata aykırılıkların yönetmelik bazlı ilk ve son tespit 

sayıları 
 
 
Programlı teftiş kapsamında tespit edilen her mevzuata aykırılık ilk tespit sayısı, son tespit 
sayısı, giderilme sayısı ve iyileştirme oranları Tablo 3.5’te belirtilmiştir. 
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Şekil 3.4- İşyerlerinde tespit edilen mevzuata aykırılıkların yönetmelik bazlı ilk ve son tespit 

sayıları 
 
 
Programlı teftiş kapsamında tespit edilen her mevzuata aykırılık ilk tespit sayısı, son tespit 
sayısı, giderilme sayısı ve iyileştirme oranları Tablo 3.5’te belirtilmiştir. 
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Tablo 3.5- İşyerlerinde tespit edilen risklere ilişkin analiz  

Riskin adı 
 İlk teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Son teftişte 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık sayısı 

Giderildiği 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık 

sayısı 

İyileştirme 
oranı         
(%) 

İşverenin mesleki risklerin önlenmesi, 
eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü 

tedbirin alınması, organizasyonun 
yapılması, gerekli araç ve gereçlerin 

sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin 
değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve 

mevcut durumun iyileştirilmesi için 
çalışmalar yapmaması  

2 1 1 50 

İşyerinde çalışan temsilcisi olmaması 19 0 19 100 
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği 

uzmanı/işyeri hekimi/diğer sağlık personeli 
çalıştırılmaması 

25 1 24 96 

İşyerinin risk değerlendirmesinin olmaması 14 0 14 100 
Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi 

verilmemiş olması 45 0 45 100 

Çalışanların sağlık gözetiminin 
yaptırılmaması/işe giriş, periyodik sağlık 

muayenelerinin yapılmaması/işe uygunluk 
sağlık raporu alınmadan çalıştırılması 

49 0 49 100 

İşyerinde acil durum planının 
olmaması/acil durum ekiplerinin 

oluşturulmaması/tatbikat yapılmaması/acil 
durum ekiplerine eğitim verilmemesi 

66 0 66 100 

İşverenin, iş sağlığı ve güvenliği yönünden 
çalışma ortamına ve çalışanların bu 

ortamda maruz kaldığı risklerin 
belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, 

ölçüm, inceleme ve araştırmaların 
yapılmasını sağlamaması 

14 1 13 92,85 

Çalışanların mesleki eğitim belgelerinin 
olmaması 22 0 22 100 

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunun 
oluşturulmaması 1 0 1 100 

İş ekipmanının hareketli parçalarıyla 
mekanik temas riski olan bölgeleri için 

uygun koruyucular veya koruma 
donanımları olmaması/uygun 

olmaması/faal olmaması  

124 6 118 95,16 

İş ekipmanının kumandasının 
işaretlenmemesi 6 0 6 100 

İş ekipmanının işaretlenmemesi 28 0 28 100 
İş ekipmanının bakımsız ve yıpranmış 

olması 2 0 2 100 

İş ekipmanında yüksekten düşme 
önlemlerinin alınmaması 5 0 5 100 

İş ekipmanında acil durdurma sisteminin 
olmaması 18 0 18 100 
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Tablo 3.5 Devamı- İşyerlerinde tespit edilen risklere ilişkin analiz  

Riskin adı 
 İlk teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Son teftişte 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık sayısı 

Giderildiği 
tespit 
edilen 

mevzuata 
aykırılık 

sayısı 

İyileştirme 
oranı         
(%) 

İş ekipmanında lokal havalandırma 
olmaması 21 1 20 95,23 

Devrilme riski olan iş ekipmanının 
sabitlenmemesi 6 0 6 100 

İş ekipmanında sesli ve ışıklı ikaz 
sisteminin olmaması 14 0 14 100 

Kaldırma aracında azami yük 
işaretlemesi olmaması 18 0 18 100 

Kaldırma aracının kancasında emniyet 
mandalı olmaması 1 0 1 100 

İş ekipmanında gövde topraklamasının 
olmaması 8 1 7 87,5 

Basınçlı kapların ayrı bir bölmede 
olmaması 11 0 11 100 

Basınçlı kapların periyodik kontrol 
raporlarının olmaması 47 1 46 97,87 

Tesisatların periyodik kontrol 
raporlarının olmaması 106 3 103 97,162 

Kaldırma araçlarının periyodik kontrol 
raporlarının olmaması 35 4 31 88,57 

Makine ve tezgahların periyodik kontrol 
raporlarının olmaması 11 0 11 100 

İş ekipmanının periyodik kontrol 
raporunda uygunsuzluklar belirtilmesine 

rağmen kullanılması 
32 3 29 90,62 

İş ekipmanının bakım kayıtlarının 
olmaması 5 0 5 100 

İş ekipmanının kullanımında ergonomi 
prensiplerinin dikkate alınmamış olması 2 1 1 50 

Seyyar merdivenin uygun olmaması  10 0 10 100 
İş ekipmanının çalışma talimatnamesinin 

olmaması 19 0 19 100 

Özel risk taşıyan iş ekipmanı 
kullanıcılarının operatörlük belgelerinin 

olmaması 
11 1 10 90,90 

Tüplerin şaluma arkalarında geri tepme 
emniyet valflerinin olmaması 1 0 1 100 

İş ekipmanı çarpmalarına karşı raf 
ayaklarında koruyucu bariyer olmaması 1 0 1 100 

Acil çıkış kapılarının doğrudan dışarıya 
ve güvenli bir alana açılmaması/Acil 

çıkış kapılarının önlerinde ya da 
arkalarında çıkışı önleyici engeller 

bulunması/Acil çıkış kapılarının sayısı, 
nitelikleri, boyutları ve yerlerinin 
“Binaların Yangından Korunması 

Hakkında Yönetmelik” hükümlerine 
uygun olmaması/Acil çıkış kapılarının 

yeterince işaretlenmemesi vb. 

100 2 98 98 
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Tablo 3.5 Devamı- İşyerlerinde tespit edilen risklere ilişkin analiz  

Riskin adı 
 İlk teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Son teftişte 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık sayısı 

Giderildiği 
tespit 
edilen 

mevzuata 
aykırılık 

sayısı 

İyileştirme 
oranı         
(%) 

İş ekipmanında lokal havalandırma 
olmaması 21 1 20 95,23 

Devrilme riski olan iş ekipmanının 
sabitlenmemesi 6 0 6 100 

İş ekipmanında sesli ve ışıklı ikaz 
sisteminin olmaması 14 0 14 100 

Kaldırma aracında azami yük 
işaretlemesi olmaması 18 0 18 100 

Kaldırma aracının kancasında emniyet 
mandalı olmaması 1 0 1 100 

İş ekipmanında gövde topraklamasının 
olmaması 8 1 7 87,5 

Basınçlı kapların ayrı bir bölmede 
olmaması 11 0 11 100 

Basınçlı kapların periyodik kontrol 
raporlarının olmaması 47 1 46 97,87 

Tesisatların periyodik kontrol 
raporlarının olmaması 106 3 103 97,162 

Kaldırma araçlarının periyodik kontrol 
raporlarının olmaması 35 4 31 88,57 

Makine ve tezgahların periyodik kontrol 
raporlarının olmaması 11 0 11 100 

İş ekipmanının periyodik kontrol 
raporunda uygunsuzluklar belirtilmesine 

rağmen kullanılması 
32 3 29 90,62 

İş ekipmanının bakım kayıtlarının 
olmaması 5 0 5 100 

İş ekipmanının kullanımında ergonomi 
prensiplerinin dikkate alınmamış olması 2 1 1 50 

Seyyar merdivenin uygun olmaması  10 0 10 100 
İş ekipmanının çalışma talimatnamesinin 

olmaması 19 0 19 100 

Özel risk taşıyan iş ekipmanı 
kullanıcılarının operatörlük belgelerinin 

olmaması 
11 1 10 90,90 

Tüplerin şaluma arkalarında geri tepme 
emniyet valflerinin olmaması 1 0 1 100 

İş ekipmanı çarpmalarına karşı raf 
ayaklarında koruyucu bariyer olmaması 1 0 1 100 

Acil çıkış kapılarının doğrudan dışarıya 
ve güvenli bir alana açılmaması/Acil 

çıkış kapılarının önlerinde ya da 
arkalarında çıkışı önleyici engeller 

bulunması/Acil çıkış kapılarının sayısı, 
nitelikleri, boyutları ve yerlerinin 
“Binaların Yangından Korunması 

Hakkında Yönetmelik” hükümlerine 
uygun olmaması/Acil çıkış kapılarının 

yeterince işaretlenmemesi vb. 

100 2 98 98 
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Tablo 3.5 Devamı- İşyerlerinde tespit edilen risklere ilişkin analiz  

Riskin adı 
 İlk teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Son teftişte 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık sayısı 

Giderildiği 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık 

sayısı 

İyileştirme 
oranı         
(%) 

İşyerinin kapalı bölümlerinde çalışanların 
ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın 

bulunmasının sağlanmaması 
5 0 5 100 

Cebri havalandırma sisteminin olmaması 4 0 4 100 
Çalışanların doğrudan veya dolaylı elektrik 

teması sonucu kaza riskine karşı 
korunmaması  

95 3 92 96,84 

Yangınla mücadelede eksiklikler 103 3 100 97,08 
Çalışanların yüksekten düşme risklerine 

karşı önlem alınmaması   50 1 49 98 

Malzemelerin veya çalışanların düşme riski 
bulunan tehlikeli alanlara görevli 

olmayanların girmesinin engellenmemesi, 
gerekli işaretlemelerin yapılmaması 

1 0 1 100 

Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve 
devrilmeyi önleyici güvenlik sisteminin 

olmaması 
18 1 17 94,44 

Kaçak akım rölesinin olmaması veya 
uygun takılmaması 67 4 63 94,02 

Tozlu ve nemli ortamlarda bulunan 
aydınlatma lambalarının kapalı sistem 

(etanj) olmaması  
18 0 18 100 

Çalışanlara uygun yıkanma yeri ve 
duş/lavabo ve tuvalet/soyunma yeri ve 

elbise dolabı sağlanmaması 
65 1 64 98,46 

İşyerinde termal konfor şartlarının uygun 
olmaması 1 1 0 0 

İşyerinin ve ekipmanlarının düzenli 
temizliğinin yapılmaması 1 0 1 100 

İşyeri tabanının düz, kaymaz ve seviye 
farkı bulunmayacak bir şekilde olmaması 3 0 3 100 

İşyerinde yetersiz aydınlatma olması 5 0 5 100 
Yukarı doğru açılan kapılarda aşağı 

düşmeyi önleyici güvenlik sisteminin 
olmaması 

11 0 11 100 

İşyerinde forklift, yaya yollarının 
işaretlenmemesi 3 0 3 100 

İşyerinin genel düzeninin sağlık ve 
güvenlik açısından uygun olmaması 13 1 12 92,30 

Kimyasal maddelerin olduğu bölümde göz 
veya boy duşu tesis edilmemesi 19 0 19 100 

Kimyasal maddelerin bulunduğu ortam 
veya kaplardan işyeri ortamına kimyasal 

yayılımının olması 
18 0 18 100 

Kimyasal maddelerin olduğu tanklarda 
taşma havuzunun olmaması 20 1 19 95 

İşyeri ortamında gereğinden fazla kimyasal 
madde bulunması 20 0 20 100 
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Tablo 3.5 Devamı- İşyerlerinde tespit edilen risklere ilişkin analiz  

Riskin adı 
 İlk teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Son teftişte 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık sayısı 

Giderildiği 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık 

sayısı 

İyileştirme 
oranı         
(%) 

Kimyasal maddelerin olduğu işyeri 
bölümünün düzenli ve temiz olmaması 4 0 4 100 

Risk değerlendirmesinde işyerinde 
kullanılan kimyasal maddelerle ilgili 

risklerin ele alınmaması 
31 0 31 100 

İşyerinde tehlikeli kimyasal maddeler 
için maruziyet ölçümlerinin 

yaptırılmaması 
2 0 2 100 

Kimyasal maddelerin malzeme güvenlik 
bilgi formlarının olmaması 3 0 3 100 

Kimyasal maddelerin kapları üzerinde 
etiket olmaması 24 2 22 91,66 

Kimyasal maddelerin depolanmasında 
kimyasalların birbiriyle uyumunun 

dikkate alınmaması 
13 0 13 100 

Kimyasal maddeler için uygun şartları 
taşıyan ayrı bir depo olmaması 7 0 7 100 

İşyerinde patlamadan korunma 
dokümanının hazırlanmaması 21 1 20 95,23 

Hazırlanan patlamadan korunma 
dokümanının içeriğinin uygun olmaması 9 0 9 100 

Çalışanlara patlamadan korunma 
konusunda eğitim verilmemesi 1 0 1 100 

İşyerinin patlayıcı ortam oluşabilecek 
bölümlerinde patlama şartları oluşmadan 

önce çalışanları uyarmaya yönelik gaz 
alarm dedektörleri/yangın 

dedektörleri/alarm sistemleri vb. 
Olmaması 

17 0 17 100 

İşyerinin patlayıcı ortam oluşabilecek 
bölümlerinde statik elektrik 

boşalmalarından doğabilecek tehlikelere 
karşı önlem alınmaması  

7 1 6 85,71 

İşyerinin patlayıcı ortam oluşabilecek 
bölümlerinde kullanılan ekipmanların 

alev sızdırmaz (exproof) 
olmaması/Kullanılan alev sızdırmaz 

(exproof) ekipmanların faal olmaması/ 
Kullanılan alev sızdırmaz (exproof) 

ekipmanların uygun kategoride 
olmaması 

12 0 12 100 

Risk değerlendirmesinde patlayıcı 
ortamlarla ilgili özel risklerin 

değerlendirilmemesi 
2 0 2 100 

Patlama tehlikesine neden olabilecek 
olan yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gaz veya 
tozların işyeri ortamının dışında güvenli 

bir alana sevkedilmesini sağlayıcı 
havalandırma sisteminin olmaması 

1 0 1 100 
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Tablo 3.5 Devamı- İşyerlerinde tespit edilen risklere ilişkin analiz  

Riskin adı 
 İlk teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Son teftişte 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık sayısı 

Giderildiği 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık 

sayısı 

İyileştirme 
oranı         
(%) 

Kimyasal maddelerin olduğu işyeri 
bölümünün düzenli ve temiz olmaması 4 0 4 100 

Risk değerlendirmesinde işyerinde 
kullanılan kimyasal maddelerle ilgili 

risklerin ele alınmaması 
31 0 31 100 

İşyerinde tehlikeli kimyasal maddeler 
için maruziyet ölçümlerinin 

yaptırılmaması 
2 0 2 100 

Kimyasal maddelerin malzeme güvenlik 
bilgi formlarının olmaması 3 0 3 100 

Kimyasal maddelerin kapları üzerinde 
etiket olmaması 24 2 22 91,66 

Kimyasal maddelerin depolanmasında 
kimyasalların birbiriyle uyumunun 

dikkate alınmaması 
13 0 13 100 

Kimyasal maddeler için uygun şartları 
taşıyan ayrı bir depo olmaması 7 0 7 100 

İşyerinde patlamadan korunma 
dokümanının hazırlanmaması 21 1 20 95,23 

Hazırlanan patlamadan korunma 
dokümanının içeriğinin uygun olmaması 9 0 9 100 

Çalışanlara patlamadan korunma 
konusunda eğitim verilmemesi 1 0 1 100 

İşyerinin patlayıcı ortam oluşabilecek 
bölümlerinde patlama şartları oluşmadan 

önce çalışanları uyarmaya yönelik gaz 
alarm dedektörleri/yangın 

dedektörleri/alarm sistemleri vb. 
Olmaması 

17 0 17 100 

İşyerinin patlayıcı ortam oluşabilecek 
bölümlerinde statik elektrik 

boşalmalarından doğabilecek tehlikelere 
karşı önlem alınmaması  

7 1 6 85,71 

İşyerinin patlayıcı ortam oluşabilecek 
bölümlerinde kullanılan ekipmanların 

alev sızdırmaz (exproof) 
olmaması/Kullanılan alev sızdırmaz 

(exproof) ekipmanların faal olmaması/ 
Kullanılan alev sızdırmaz (exproof) 

ekipmanların uygun kategoride 
olmaması 

12 0 12 100 

Risk değerlendirmesinde patlayıcı 
ortamlarla ilgili özel risklerin 

değerlendirilmemesi 
2 0 2 100 

Patlama tehlikesine neden olabilecek 
olan yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gaz veya 
tozların işyeri ortamının dışında güvenli 

bir alana sevkedilmesini sağlayıcı 
havalandırma sisteminin olmaması 

1 0 1 100 
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Tablo 3.5 Devamı- İşyerlerinde tespit edilen risklere ilişkin analiz  

Riskin adı 
 İlk teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Son teftişte 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık sayısı 

Giderildiği 
tespit edilen 
mevzuata 
aykırılık 

sayısı 

İyileştirme 
oranı         
(%) 

Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan 
tehlikeli yerlerin patlayıcı ortam oluşma 
sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi 

esas alınarak bölgeler halinde 
sınıflandırılmaması 

1 1 0 0 

İşyerinde patlayıcı ortam oluşma ihtimali 
bulunan yerlerde, teknik önlemler 

alınmaması ve güvenli çalışma şartları 
sağlanmaması 

9 0        9 100 

Acil durum ekibinde sertifikalı ilkyardımcı 
olmaması 46 14 32 69,56 

Acil durum planı dokümantasyonunda 
eksiklikler olması 17 0 17 100 

Acil durum planının güncellenmemesi 4 0 4 100 
Acil durum tatbikatlarının periyodik 

yapılmaması 1 0 1 100 

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği 
uzmanı/işyeri hekimi/diğer sağlık 

personelinin Bakanlıkça onaylanmış hizmet 
sözleşmesinin olmaması 

2 0 2 100 

İşyerinde onaylı defter olmaması 3 0 3 100 
İşyerinde onaylı defter doldurulmaması 2 0 2 100 

Çalışanların kişisel koruyucu donanımlar 
olmaksızın çalıştırılması 14 1 13 92,85 

Çalışanlara uygun kişisel koruyucu 
donanımlar verilmemesi 23 0 23 100 

Risk değerlendirmesinin güncellenmemesi 3 0 3 100 
Risk değerlendirmesinin 

dokümantasyonunun yetersiz olması 25 0 25 100 

Risk değerlendirme ekibinin eksik olması 18 0 18 100 
Risk değerlendirmesinin işverenin farklı 
adreslerdeki işyerlerini de kapsayacak 

şekilde yapılması, ayrı ayrı yapılmaması 
2 0 2 100 

Risklerin analiz edilerek en yüksek risk 
seviyesine göre sıralanarak yazılı hale 

getirilmemesi 
4 0 4 100 

Risk değerlendirmesinde tüm tehlike ve 
risklerin tanımlanmaması 33 0 33 100 

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimlerinin eksik sürelerle verilmesi 9 0 9 100 

İşyeri ortamında sağlık ve güvenlik 
işaretlerinin olmaması/yetersiz olması 32 0 32 100 

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalışma 
süresinin yetersiz olması 10 0 10 100 

İşyeri hekimi çalışma süresinin yetersiz 
olması 11 0 11 100 

Diğer sağlık personeli çalışma süresinin 
yetersiz olması 4 0 4 100 

 
TOPLAM 

 
1.866 

 
62 

 
1.804 

 
96,67 
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3.4. Teftiş Sonucu İstatistikleri 

Programlı teftiş sonucunda tespit edilen noksansız işyeri sayısı, idari para cezası uygulanan 
işyeri sayısı, durdurma uygulanan işyeri sayısı Şekil 3.5’te belirtilmiştir. 
 

 
Şekil 3.5- Teftiş sonuçlarına ilişkin bilgiler 

 
Programlı teftiş sonucunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında idari 
para cezaları uygulanmış olup uygulanan idari para cezalarının kanun maddelerine göre 
yüzdesel dağılımı Şekil 3.6’da belirtilmiştir. 
 

 
Şekil 3.6- Uygulanan idari para cezalarının Kanun maddelerine göre yüzdesel dağılımı 

 
Programlı teftişler kapsamında idari yaptırım uygulanması istenen mevzuata aykırılılar 
Tablo 3.6’ da değerlendirilmiştir. 
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Tablo 3.6- 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) 

Uygulanan 
durdurma 

kararı 

İşverenin mesleki 
risklerin önlenmesi, 

eğitim ve bilgi verilmesi 
dâhil her türlü tedbirin 

alınması, 
organizasyonun 

yapılması, gerekli araç 
ve gereçlerin 

sağlanması, sağlık ve 
güvenlik tedbirlerinin 
değişen şartlara uygun 

hale getirilmesi ve 
mevcut durumun 
iyileştirilmesi için 

çalışmalar yapmaması 

6331-4/1-a 2 1 50 5404  

İşyerinde iş sağlığı ve 
güvenliği uzmanı/işyeri 

hekimi/diğer sağlık 
personeli 

çalıştırılmaması 

 
6331-6/1-a 

 
25 

 
1 

 
96 

 
6758 

 

İşverenin, iş sağlığı ve 
güvenliği yönünden 
çalışma ortamına ve 

çalışanların bu ortamda 
maruz kaldığı risklerin 
belirlenmesine yönelik 
gerekli kontrol, ölçüm, 

inceleme ve 
araştırmaların 

yapılmasını sağlamaması 

6331-10/4 14 1 92,85 3039  

İş ekipmanda hareketli 
parçalara karşı gerekli 

önlem alınmaması 

 
6331-30 

 
124 

 
6 

 
95,16 

 
12150 

 

İş ekipmanında lokal 
havalandırma olmaması 6331-30 21 1 95,23 2025  

İş ekipmanında gövde 
topraklamasının 

olmaması 
6331-30 8 1 87,5 2700  

Basınçlı kapların 
periyodik kontrol 

raporlarının olmaması 

 
6331-30 

 
47 

 
1 

 
97,87 

 
2025  

Tesisatların periyodik 
kontrol raporlarının 

olmaması 
6331-30 106 3 97,16 7425  

Kaldırma araçlarının 
periyodik kontrol 

raporlarının olmaması 

 
6331-30 

 
35 

 
4 

 
88,57 

 
6750 
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Tablo 3.6 Devamı- 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) 

Uygulanan 
durdurma 

kararı 

İş ekipmanının periyodik 
kontrol raporunda 

uygunsuzluklar 
belirtilmesine rağmen 

kullanılması 

6331-30 32 3 90,625 9450  

İş ekipmanının 
kullanımında ergonomi 
prensiplerinin dikkate 

alınmamış olması 

6331-30 2 1 50 2025  

Özel risk taşıyan iş 
ekipmanı kullanıcılarının 
operatörlük belgelerinin 

olmaması 

6331-30 11 1 90,90 2025  

Acil çıkış kapılarının 
doğrudan dışarıya ve 

güvenli bir alana 
açılmaması/Acil çıkış 

kapılarının önlerinde ya 
da arkalarında çıkışı 

önleyici engeller 
bulunması/Acil çıkış 

kapılarının sayısı, 
nitelikleri, boyutları ve 
yerlerinin “Binaların 

Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelik” 

hükümlerine uygun 
olmaması/Acil çıkış 
kapılarının yeterince 
işaretlenmemesi vb. 

6331-30 100 2 98 5400  

Çalışanların doğrudan 
veya dolaylı elektrik 
teması sonucu kaza 

riskine karşı 
korunmaması  

6331-30 95 3 96,84 7425  

Yangınla mücadelede 
yeterli önlem 
alınmaması  

6331-30 103 3 97,08 10125  

Çalışanların yüksekten 
düşme risklerine karşı 

önlem alınmaması 
6331-30 50 1 98 2700  

Raylı kapılarda raydan 
çıkmayı ve devrilmeyi 

önleyici güvenlik 
sisteminin olmaması 

6331-30 18 1 94,44 2025  
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Tablo 3.6 Devamı- 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) 

Uygulanan 
durdurma 

kararı 

İş ekipmanının periyodik 
kontrol raporunda 

uygunsuzluklar 
belirtilmesine rağmen 

kullanılması 

6331-30 32 3 90,625 9450  

İş ekipmanının 
kullanımında ergonomi 
prensiplerinin dikkate 

alınmamış olması 

6331-30 2 1 50 2025  

Özel risk taşıyan iş 
ekipmanı kullanıcılarının 
operatörlük belgelerinin 

olmaması 

6331-30 11 1 90,90 2025  

Acil çıkış kapılarının 
doğrudan dışarıya ve 

güvenli bir alana 
açılmaması/Acil çıkış 

kapılarının önlerinde ya 
da arkalarında çıkışı 

önleyici engeller 
bulunması/Acil çıkış 

kapılarının sayısı, 
nitelikleri, boyutları ve 
yerlerinin “Binaların 

Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelik” 

hükümlerine uygun 
olmaması/Acil çıkış 
kapılarının yeterince 
işaretlenmemesi vb. 

6331-30 100 2 98 5400  

Çalışanların doğrudan 
veya dolaylı elektrik 
teması sonucu kaza 

riskine karşı 
korunmaması  

6331-30 95 3 96,84 7425  

Yangınla mücadelede 
yeterli önlem 
alınmaması  

6331-30 103 3 97,08 10125  

Çalışanların yüksekten 
düşme risklerine karşı 

önlem alınmaması 
6331-30 50 1 98 2700  

Raylı kapılarda raydan 
çıkmayı ve devrilmeyi 

önleyici güvenlik 
sisteminin olmaması 

6331-30 18 1 94,44 2025  
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Tablo 3.6 Devamı- 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) 

Uygulanan 
durdurma 

kararı 
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Tablo 3.6 Devamı- 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) 
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kararı 

Patlama tehlikesine 
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Patlayıcı ortam oluşma 
ihtimali bulunan 
tehlikeli yerlerin 

sınıflandırılmasının 
yapılmaması  
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İşyerinin patlayıcı ortam 
oluşabilecek yerlerinde 
işaretleme yapılmaması 

6331-30      
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sertifikalı ilkyardımcı 
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6331-30 46 14 69,56 34087  

Çalışanların kişisel 
koruyucu donanımlar 

olmaksızın çalıştırılması 
6331-30 14 1 92,85 2700  

Toplam 33 1.076 62 94,23 160.663 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60



 

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

  

60 
 

Tablo 3.6 Devamı- 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) 

Uygulanan 
durdurma 

kararı 

Patlama tehlikesine 
neden olabilecek olan 

yanıcı, parlayıcı, 
patlayıcı gaz veya 

tozların işyeri ortamının 
dışında güvenli bir alana 
sevkedilmesini sağlayıcı 
havalandırma sisteminin 

olmaması 

6331-30     1 

İşyerinde patlayıcı ortam 
oluşma ihtimali bulunan 
yerlerde, teknik önlemler 

alınmaması ve güvenli 
çalışma şartları 
sağlanmaması 

6331-30     1 

Patlayıcı ortam oluşma 
ihtimali bulunan 
tehlikeli yerlerin 

sınıflandırılmasının 
yapılmaması  

6331-30 1 1 0 2700  

İşyerinin patlayıcı ortam 
oluşabilecek yerlerinde 
işaretleme yapılmaması 

6331-30      

Acil durum ekibinde 
sertifikalı ilkyardımcı 

olmaması 
6331-30 46 14 69,56 34087  

Çalışanların kişisel 
koruyucu donanımlar 

olmaksızın çalıştırılması 
6331-30 14 1 92,85 2700  

Toplam 33 1.076 62 94,23 160.663 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  

61 
 

İdari para cezası uygulanan mevzuata aykırılıkların yönetmelik bazlı gruplandırılıp 
değerlendirilmesi Şekil 3.7’de verilmiştir. 
 

 
Şekil 3.7- İdari para cezası uygulanan mevzuata aykırılıkların yönetmelik bazlı ilk ve son tespit 

sayıları 
 

Uygulanan idari para cezası miktarlarının, yönetmelik bazlı değerlendirilmesi Şekil 3.8’de 
belirtilmiştir. 
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Uygulanması istenen idari para cezası miktarlarının yönetmeliklere göre yüzdesel dağılımı Şekil 
3.9’da belirtilmiştir. 

 
Şekil 3.9- Yönetmeliklere göre yazılan idari para cezalarının yüzdesel dağılımı 
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İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne aykırılık
İşyeri, Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e aykırılık
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e aykırılık
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e aykırılık
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’e aykırılık
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e aykırılık
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IV. BÖLÜM: MEVZUATA AYKIRILIKLAR  
 
İşyerlerinde Tespit Edilen “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” Hükümleri 
ile İlgili Mevzuata Aykırılıklar  
Yapılan teftişlerin ilk aşamasında; Teftişi yapılan 73 işyerinde, 257 adet 6331 Sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. Kanun ile ilgili 
mevzuata aykırılıklar tespit sayısına göre sırasıyla şu şekildedir: 
 

 İşyerlerinde acil durum ekiplerinin oluşturulmaması ve acil durum tatbikatlarının 
yapılmaması ile ilgili olarak 66 adet noksan tespit edilmiştir. Bunda deri sektöründe çalışan 
sirkülasyonun fazlalığı ve deri sektörünün yangın vb. gibi acil durumlarla çok 
karşılaşmamasından dolayı acil durumların ciddiyetinin kavranamaması yatmaktadır. 
Yapılan programlı teftiş sürecinde bu durumlarla ilgili noksan hususların tamamı 
giderilmiştir. 

 
 İşyerlerinde çalışanların sağlık gözetimlerinin yaptırılmaması ve işe girişlerinde/iş 

değişikliğinde/iş kazası ve meslek hastalığı sonrası işe dönüşlerinde/periyodik sağlık 
muayenelerinin yaptırılmaması ile igili olarak 49 adet noksan tespit edilmiştir. Bu 
noksanlarla ilgili olarak, bazı işyerlerinde işyeri hekiminin istihdam edilmemesinin, 
istihdam edilen hekimlerin gerek sağlık gözetimleri (kan tahlili, idrar tahlili, solunum 
fonsiyon testleri, işitme testleri vb.) gerekse sağlık muayenelerinin yapılmasında tüm 
çalışanları kapsayacak şekilde çalışan takibi yapmamaları gibi hususlar etkili olmuştur. 
İşyeri hekimlerinin görevlerini aksatmaları ile ilgili hususlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğünce ihtar puanı uygulaması ve belge askıya alma müeyyidelerinin daha 
etkin ve yaygın bir biçimde kullanılmasının farkındalık açısından önemli olacağı 
düşünülmektedir.  Yapılan programlı teftiş sürecinde bu durumlarla ilgili noksan 
hususların tamamı giderilmiştir. 

 
 İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmemesi ile ilgili olarak 45 

adet noksan tespit edilmiştir. Bu noksan hususun fazla tespit edilmesinde, işyerlerinde 
çalışan sirkülasyonun fazla olması nedeniyle sürekli yeni çalışanların işyerine gelmesi ve 
planlanan eğitim zamanı gelene kadar yeni çalışanlara eğitimin verilememesinin etken 
olduğu görülmüştür. Deri sektöründe sirkülasyonun nedeni olan çalışma koşullarının 
zorluğu ve ortam şartlarının kirliliği gibi hususlarda iyileşmelerin sağlanması sirkülasyonu 
azaltacaktır. Sirkülasyonun azalması da mevzuatla ilgili noksan hususlarda iyileşme 
sağlanmasına katkı sağlayacaktır. Yapılan programlı teftiş sürecinde bu durumlarla ilgili 
noksan hususların tamamı giderilmiştir. 

 
 İşyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin 

istihdam edilmemesi ile ilgili olarak 25 adet noksan tespit edilmiştir. Deri sektörünün 
ekonomik daralma ve küçülme içerisinde olması nedeniyle işverenlerce giderlerin 
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azaltılması düşünüldüğünden genellikle orta ve küçük ölçekli deri işyerlerinde iş güvenliği 
uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin istihdam edilme hususunda eksiklikler 
tespit edilmiştir. Yapılan programlı teftiş sürecinde bu durumlarla ilgili noksan hususların 
tamamına yakını giderilmiştir. 
 

 İşyerlerinde mesleki eğitim belgelerinin bulunmaması ile ilgili olarak 22 adet 
noksan husus tespit edilmiştir. İşyerlerinde çalışan sirkülasyonun fazla olması, mesleki 
eğitim belgesinin alınmasının bir zaman sürecini içermesi ve işgücü kaybı olarak 
düşünülmesi, işverenlerin mesleki eğitim belgesinin gerekliliğini kavrayamamaları gibi 
hususlar bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmemesine neden olmuştur. Mesleki eğitim 
belge alımının kolaylaştırılması, lise düzeyinde kalifiye eleman yetiştirilmesinin 
artırılması, meslek liselerinin yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi, mesleki eğitim 
belgesinin medyada farkındalık oluşturabilecek şekilde tanıtılması noksanlığın 
giderilmesinde önem arz etmektedir. Yapılan programlı teftiş sürecinde bu durumlarla 
ilgili noksan hususların tamamı giderilmiştir. 
 

 İşyerlerinde çalışan temsilcilerin seçilmemesi veya atanmaması ile ilgili olarak 19 
adet noksan husus tespit edilmiştir. Çalışan temsilcisi kavramının 6331 sayılı İş sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu’yla yeni ortaya çıkan bir yükümlülük olması nedeniyle sahada henüz 
tam olarak bilinmediği görülmüştür. Yapılan programlı teftiş sürecinde işyerlerinde çalışan 
temsilcisi kavramı ile ilgili olarak gerekli bilgilendirme yapılmış ve farkındalık 
oluşturulmuştur. Sonuç olarak teftiş sürecinde bu durumlarla ilgili noksan hususların 
tamamı giderilmiştir. 
 

 İşyerlerinde risk değerlendirmesinin hazırlanmaması ile ilgili olarak 14 adet noksan 
husus tespit edilmiştir. Genellikle küçük ve orta ölçekli işyerlerinde karşılaşılan bu noksan 
husus; iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi istihdam edilmeyen, çalışan temsilcisi 
seçilmemiş işyerlerinde görülmüştür. Ayrıca sektörün daralması nedeniyle kapasite 
azaltan, işyerini başka adrese taşıyan ve ortam şartlarında değişmelerin olduğu işyerlerinde 
de risk değerlendirmesinin hazırlanmadığı tespit edilmiştir. Yapılan programlı teftiş 
sürecinde bu durumlarla ilgili noksan hususların tamamı giderilmiştir. 
 

 İşyerlerinde ortam ölçümlerinin (gaz ölçümü, toz ölçümü, gürültü ölçümü, termal 
konfor ölçümü, maruziyet ölçümleri vb) yaptırılmaması ile ilgili olarak 14 adet noksan 
husus tespit edilmiştir. Deri sektörünün daralması nedeniyle kapasite düşürülmesi, 
işyerlerinin başka adrese taşınmaları vb. gibi çalışma ortamlarının değişmesi sonucu ortam 
ölçümlerinin değişen çalışma ortam ve şartlarında yeniden yapılması gerekmektedir. 
Yapılan programlı teftiş sürecinde bu durumlarla ilgili noksan hususların tamamına yakını 
giderilmiştir. 
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konfor ölçümü, maruziyet ölçümleri vb) yaptırılmaması ile ilgili olarak 14 adet noksan 
husus tespit edilmiştir. Deri sektörünün daralması nedeniyle kapasite düşürülmesi, 
işyerlerinin başka adrese taşınmaları vb. gibi çalışma ortamlarının değişmesi sonucu ortam 
ölçümlerinin değişen çalışma ortam ve şartlarında yeniden yapılması gerekmektedir. 
Yapılan programlı teftiş sürecinde bu durumlarla ilgili noksan hususların tamamına yakını 
giderilmiştir. 
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İşyerlerinde Tespit Edilen “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 
Şartları Yönetmeliği” Hükümleri ile İlgili Mevzuata Aykırılıklar 

 İş ekipmanlarında hareketli parçalarla mekanik temas riski olan bölgelerde uygun 
koruyucular (koruyucu kapak, koruyucu ızgara vb.)  veya koruma donanımları (switch 
sistemi, fotosel sistemi vb.) olmaması veya olanların faal olmaması ile ilgili olarak 124 
adet noksan husus tespit edilmiştir. Programlı teftiş sürecinde, teftişi yapılan işyerlerinde 
kullanılan iş ekipmanlarında birçok hareketli aksamlar, hareketli döner baskılı silindirler, 
dişli-zincir ve kayış-kasnak sistemleri, döner silindirik bıçaklar olduğu ve bu hareketli 
bölgelerde uygun koruyucu donanım veya koruyucuların olmadığı tespit edilmiştir. 
Koruyucu donanım olanlar da ise switch/fotosel vb. sistemlerin iptal edildiği gözlenmiştir. 
Genel olarak işyerlerine bakıldığında hemen hemen tamamında bu hususlarla ilgili 
eksikliklerin olduğu ve bu konuda gerek çalışanlar gerekse işverenler tarafından yeterli 
özenin gösterilmediği görülmektedir. Deri sektöründe hareketli aksamlardan kaynaklanan 
ölümlü veya uzuv kayıplı iş kazalarının da meydana geldiği bilinmektedir. Yapılan 
programlı teftiş sürecinde bu durumlarla ilgili noksan hususların tamamına yakını 
giderilmiştir ancak işyerlerinde bu konuda oluşturulan farkındalığın devamlılığı ve iş 
güvenliği eğitimlerinde bu konuların üzerinde yoğun bir şekilde durulması önem arz 
etmektedir.  

 

 İş ekipmanlarının periyodik kontrol belgeleri ile ilgili olarak toplam 220 adet 
noksan husus tespit edilmiştir. İşyerlerinde; tesisatların (elektrik tesisatı, topraklama 
tesisatı, yangın tesisatı) yıllık olarak yapılması gereken periyodik kontrollerinin 
yapılmaması ile ilgili 106 adet tespit, basınçlı kapların (kompresör hava tankı, sıcak 
su/buhar kazanı, hidrofor vb.) yıllık olarak yapılması gereken periyodik kontrollerinin 
yapılmaması ile ilgili 47 adet tespit, kaldırma araçlarının (tavan vinci, caraskal, forklift vb.) 
periyodik kontrollerinin yapılmaması ile ilgili 35 adet tespit yapılmıştır. Ayrıca periyodik 
kontrolü yapılan iş ekipmanlarının periyodik kontrol raporunda iş ekipmanının 
kullanımının sakıncalı ve uygun olmadığı ile ilgili 32 adet tespit yapılmıştır. Çalışılan iş 
ekipmanlarında belirtilen noksan hususlar çok önem arzetmekte olup iş kazalarına meydan 
verebilecek durumdadır. Yapılan programlı teftiş sürecinde bu durumlarla ilgili noksan 
hususların çoğunluğu giderilmiştir. 

 

 İş ekipmanlarının işaretlenmesi ile ilgili olarak 28 adet noksan husus tespit 
edilmiştir. Birçok işyerinde çalışanların güvenliğinin sağlanmasında esas olan ikaz ve 
işaretlerin (mekanik temas riski, sıcak yüzeyler, kullanılması gereken kişisel koruyucular, 
ikaz işaretleri vb.)  iş ekipmanları üzerinde bulunmadığı veya bulunanların söküldüğü 
görülmüştür. Yapılan programlı teftiş sürecinde bu durumlarla ilgili noksan hususların 
tamamı giderilmiştir. 

 

 Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanlarında bulunması 
gereken lokal havalandırma ile ilgili olarak 21 adet noksan husus tespit edilmiştir. 
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Programlı teftiş sürecinde özellikle sahada görülen kaynak makinalarının, zımpara 
makinalarının, gaz ve buhar yayılımı olan deri sektörüne özel iş ekipmanlarının gaz, buhar, 
sıvı veya toz çıkaran kısımlarına lokal havalandırma yaptırılarak ortama yayılımları 
önlenmiştir. 

 
İşyerlerinde Tespit Edilen “İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik 
Önlemlerine İlişkin Yönetmelik” Hükümleri ile İlgili Mevzuata Aykırılıklar 

 İşyerlerinde yangınla mücadele konusu ile ilgili olarak 103 adet noksan husus tespit 
edilmiştir. Yangınla mücadele kapsamında işyerlerinde tespit edilen eksiklikler; 
işyerlerinde etkili ve yeterli yangın söndürme ekipmanları, yangın detektörleri ve alarm 
sistemlerinin bulunmaması ya da bulunanların faal olmaması, yangın söndürme 
ekipmanlarının periyodik bakım ve kontrollerinin yapılmaması, yangın söndürme 
ekipmanlarının önlerinde malzemelerim olması ve ekipmanların kolay erişilebilir yerde 
bulundurulmamaları, yangın söndürme ekipmanlarının ve bulunduğu yerlerin 
işaretlenmemeleri konularını içermektedir. Genel olarak bakıldığında, işyerlerinde 
yangınla mücadele konusunda eksikliklerin bulunduğu ve işyerlerinin yangına karşı tam 
olarak hazır olmadıkları görülmüştür. Ancak yapılan programlı teftiş sürecinde bu 
durumlarla ilgili noksan hususların tamamına yakını işverenlerce giderilmiştir. 

 
 İşyerlerinde acil çıkış yolları ve kapıları ile ilgili olarak 100 adet noksan husus 

tespit edilmiştir. Genel olarak işyerlerine baktığımızda, acil çıkış yolları ve kapıları ile 
ilgili noksan hususların birçok işyerinde mevcut olduğu ve bu konudaki noksanların 
programlı teftiş sürecinde tamamına yakınının giderildiği görülmüştür. İşyerlerinde acil 
çıkış yolları ve kapıları ile ilgili olarak; Acil çıkış kapılarının sayıca yetersiz olması, acil 
çıkış kapılarının doğrudan dışarıya ve güvenli bir alana açılmaması ve önünde engeller 
bulunması, acil çıkış kapılarının kolayca ve dışarıya doğru açılmaması, acil çıkış 
kapılarının kilitlenmesi, acil çıkış yolları ve kapılarının uygun ve yeterli şekilde 
işaretlenmemesi gibi noksan hususlar tespit edilmiştir. 
 

 İşyerlerinde elektrik riskleri ile ilgili olarak 180 adet noksan husus tespit edilmiştir. 
İşyerlerinde elektrik tesisatı ve elektrik kabloları ile mekanik temas riskine karşı 
korunmama, elektrik panolarındaki uygunsuzluklar, elektrik pano önlerinde yalıtkan 
malzeme bulundurulmaması, gerekli yerlerde etanj aydınlatmaların sağlanmaması, elektrik 
tesisinin kurulmasında gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmaması gibi hususlarla 
ilgili olarak 113 adet tespit, kaçak akım rölelerinin kullanılmaması veya uygun kaçak akım 
rölelerinin bulundurulmaması ile ilgili olarak da 67 adet tespit yapılmıştır. Deri sektöründe 
genel olarak nemli ortamların bulunması ve aşındırıcı kimyasalların kullanılması elektrik 
tesisatında genel olarak yıpranmaya yol açmakta ve periyodik olarak elektrik tesisatının 
bakımı ve yenilenmesi gerekmektedir. Genel olarak teftişi yapılan işyerlerinin elektrik 
tesisatları bakımsız ve iyi durumda değildir. Bu da işyerlerinde doğrudan veya dolaylı 
elektrikle temas riskini artırmakta ve iş kazalarına yola açabilmektedir. İşyerlerinde genel 
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Programlı teftiş sürecinde özellikle sahada görülen kaynak makinalarının, zımpara 
makinalarının, gaz ve buhar yayılımı olan deri sektörüne özel iş ekipmanlarının gaz, buhar, 
sıvı veya toz çıkaran kısımlarına lokal havalandırma yaptırılarak ortama yayılımları 
önlenmiştir. 

 
İşyerlerinde Tespit Edilen “İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik 
Önlemlerine İlişkin Yönetmelik” Hükümleri ile İlgili Mevzuata Aykırılıklar 

 İşyerlerinde yangınla mücadele konusu ile ilgili olarak 103 adet noksan husus tespit 
edilmiştir. Yangınla mücadele kapsamında işyerlerinde tespit edilen eksiklikler; 
işyerlerinde etkili ve yeterli yangın söndürme ekipmanları, yangın detektörleri ve alarm 
sistemlerinin bulunmaması ya da bulunanların faal olmaması, yangın söndürme 
ekipmanlarının periyodik bakım ve kontrollerinin yapılmaması, yangın söndürme 
ekipmanlarının önlerinde malzemelerim olması ve ekipmanların kolay erişilebilir yerde 
bulundurulmamaları, yangın söndürme ekipmanlarının ve bulunduğu yerlerin 
işaretlenmemeleri konularını içermektedir. Genel olarak bakıldığında, işyerlerinde 
yangınla mücadele konusunda eksikliklerin bulunduğu ve işyerlerinin yangına karşı tam 
olarak hazır olmadıkları görülmüştür. Ancak yapılan programlı teftiş sürecinde bu 
durumlarla ilgili noksan hususların tamamına yakını işverenlerce giderilmiştir. 

 
 İşyerlerinde acil çıkış yolları ve kapıları ile ilgili olarak 100 adet noksan husus 

tespit edilmiştir. Genel olarak işyerlerine baktığımızda, acil çıkış yolları ve kapıları ile 
ilgili noksan hususların birçok işyerinde mevcut olduğu ve bu konudaki noksanların 
programlı teftiş sürecinde tamamına yakınının giderildiği görülmüştür. İşyerlerinde acil 
çıkış yolları ve kapıları ile ilgili olarak; Acil çıkış kapılarının sayıca yetersiz olması, acil 
çıkış kapılarının doğrudan dışarıya ve güvenli bir alana açılmaması ve önünde engeller 
bulunması, acil çıkış kapılarının kolayca ve dışarıya doğru açılmaması, acil çıkış 
kapılarının kilitlenmesi, acil çıkış yolları ve kapılarının uygun ve yeterli şekilde 
işaretlenmemesi gibi noksan hususlar tespit edilmiştir. 
 

 İşyerlerinde elektrik riskleri ile ilgili olarak 180 adet noksan husus tespit edilmiştir. 
İşyerlerinde elektrik tesisatı ve elektrik kabloları ile mekanik temas riskine karşı 
korunmama, elektrik panolarındaki uygunsuzluklar, elektrik pano önlerinde yalıtkan 
malzeme bulundurulmaması, gerekli yerlerde etanj aydınlatmaların sağlanmaması, elektrik 
tesisinin kurulmasında gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmaması gibi hususlarla 
ilgili olarak 113 adet tespit, kaçak akım rölelerinin kullanılmaması veya uygun kaçak akım 
rölelerinin bulundurulmaması ile ilgili olarak da 67 adet tespit yapılmıştır. Deri sektöründe 
genel olarak nemli ortamların bulunması ve aşındırıcı kimyasalların kullanılması elektrik 
tesisatında genel olarak yıpranmaya yol açmakta ve periyodik olarak elektrik tesisatının 
bakımı ve yenilenmesi gerekmektedir. Genel olarak teftişi yapılan işyerlerinin elektrik 
tesisatları bakımsız ve iyi durumda değildir. Bu da işyerlerinde doğrudan veya dolaylı 
elektrikle temas riskini artırmakta ve iş kazalarına yola açabilmektedir. İşyerlerinde genel 
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olarak programlı teftiş sürecinde iyileşme sağlanmış olup durumun devamlılığı önem arz 
etmektedir. 

 
 İşyerlerinde soyunma yerleri, duşlar, lavabolar vb. ile ilgili olarak 65 adet noksan 

husus tespit edilmiştir. İşyerlerinde yeterli büyüklükte, uygun aydınlatma, havalandırma, 
termal konfor ve hijyen şartlarını haiz, kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı soyunma 
yerleri sağlanmaması, kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı sıcak ve soğuk akarsuyu 
bulunan uygun yıkanma yerleri ve duşların tesis edilmemesi, duşların ve lavaboların faal 
olmaması gibi noksan hususlar tespit edilmiş olup programlı teftiş sürecinde bu durumlarla 
ilgili noksan hususların tamamına yakını işverenlerce giderilmiştir. 

 
 İşyerlerinde yüksekten düşme riskleri ile ilgili olarak 50 adet noksan husus tespit 

edilmiştir. Deri sektöründe deri dolaplarının ve bazı iş ekipmanlarının yüksekte 
platformları bulunmakta ve bu kısımlarda uygun korkulukların bulundurulmaması 
yüksekten düşmelere neden olmaktadır. Yapılan programlı teftiş sürecinde bu durumlarla 
ilgili noksan hususların tamamına yakını işverenlerce giderilmiştir. 
 
İşyerlerinde Tespit Edilen “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ile İlgili Mevzuata Aykırılıklar 

 İşyerlerinde kimyasal maddelerle çalışmalar ile ilgili olarak toplamda 161 adet 
noksan husus tespit edilmiştir. Deri sektörü yoğun olarak kimyasalların kullanıldığı bir 
sektör olup kullanılan tehlikeli kimyasalların zararlarının bilinmesi ve uygulamada iş 
sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması zaruridir. Deri sektöründe aşındırıcı kimyasallar, 
yanıcı/yakıcı/kolay alevlenir kimyasallar, solunum için zararlı kimyasallar, asitler/bazlar 
kullanılmaktadır. Programlı teftiş sürecinde özellikle işyerlerinde; tehlikeli kimyasallar ile 
ilgili risklerin değerlendirilmemeleri, kimyasal kapların uygun şekilde etiketlenmemeleri, 
işyeri ortamlarında gereğinden fazla kimyasal madde bulundurulması, kimyasalların 
bulunduğu ortam veya kaplardan ortama kimyasal yayılımının engellenmemesi, kimyasal 
maddeler için işyerlerinde uygun şartları taşıyan ayrı bir depo olmaması, göz/boy 
duşlarının bulundurulmaması gibi hususlar tespit edilmiştir. Genel olarak işyerlerine 
bakıldığında kimyasal maddelerle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği hususlarının göz ardı 
edildiği görülmüştür. Programlı teftiş sürecinde bu durumlarla ilgili noksan hususların 
tamamına yakını işverenlerce giderilmiştir. 
 
İşyerlerinde Tespit Edilen “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden 
Korunması Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ile İlgili Mevzuata Aykırılıklar 

 İşyerlerinde patlayıcı ortamlar ile ilgili olarak toplamda 80 adet noksan husus tespit 
edilmiştir. Deri sektöründe birkaç yıl önce yoğun bir şekilde kullanılan solvent esası 
yanıcı-parlayıcı kimyasalların yerine artık su bazlı kimyasalların kullanıldığı görülmüştür. 
Solvent esaslı kimyasallar çok az olarak bazı işyerlerinde kullanılmakta olup patlayıcı 
ortamlar genellikle bu işyerlerinde var olabilmektedir. Patlayıcı ortamlarla ilgili olarak 
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işyerlerinde başlıca; patlamaların önlenmesi için teknik ve organizasyona yönelik önlemler 
alınmasındaki eksiklikler, patlamadan korunma dökümanının hazırlanmaması veya uygun 
olmaması, patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde çalışanlara patlamadan korunma 
konusunda eğitim verilmemesi, işyerlerinin patlayıcı ortam oluşabilecek bölümlerinde 
statik elektrik boşalmalarından doğabilecek tehlikelere karşı önlem alınmaması, patlama 
şartları oluşmadan önce çalışanları uyarmaya yönelik gaz alarm dedektörleri/yangın 
dedektörleri/alarm sistemlerinin bulunmaması, işyerlerinin patlayıcı ortam oluşabilecek 
bölümlerinde kullanılan elektriksel ekipmanların alev sızdırmaz (exproof) ekipman 
olmaması gibi noksan hususlar tespit edilmiştir. Yapılan programlı teftiş sürecinde bu 
durumlarla ilgili noksan hususların tamamına yakını işverenlerce giderilerek işyeri 
ortamları patlamaya karşı daha güvenli hale getirilmiştir. Ancak patlayıcı ortamlar için 
alınacak önlemlerin devamlılığı esastır. 

 
İşyerlerinde Tespit Edilen “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” 
Hükümleri ile İlgili Mevzuata Aykırılıklar 

 İşyerlerinde acil durumlar ile ilgili olarak toplamda 68 adet noksan husus tespit 
edilmiştir. Yapılan programlı denetimlerde; 46 işyerinde sertifikalı ilkyardım elemanlarının 
bulunmadığı veya yeterli sayıda bulunmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla herhangi bir 
yaralanmalı iş kazası veya acil müdahale gerektiren durumlarda işyerlerinde ilkyardım 
yapabilecek çalışan sıkıntısı bulunmaktadır. Bu noksanlığın tamamlanması bir süreç 
gerektirdiğinden programlı teftişler süresince işyerlerinde bu noksan hususun tamamı 
giderilememiştir. Diğer yandan acil durum planının hazırlanmaması, güncellenmemesi 
veya dökümantasyonundaki eksiklikler ilgili olarak 22 adet noksan husus tespit edilmiş ve 
teftiş sürecinde bu eksikliklerin tamamı giderilmiştir. 
 
İşyerlerinde Tespit Edilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 
Yönetmeliği” Hükümleri ile İlgili Mevzuata Aykırılıklar 

 İşyerlerinde risk değerlendirmesi ile ilgili olarak toplamda 85 adet noksan husus 
tespit edilmiştir. Risk değerlendirmesiyle ilgili olarak en çok görülen noksan hususlar 
sırasıyla, risk değerlendirmesinde işyerlerine ait tüm tehlikelerin tanımlanmaması,  risk 
değerlendirmesinin dökümantasyonunun mevzuata uygun olmaması, risk değerlendirme 
ekibinin oluşturulmaması veya eksik oluşturulması, risk seviyesinin büyükten küçüğe 
doğru sıralanmaması, risk değerlendirmesinin güncellenmemesi ve risk değerlendirmesinin 
işyerinin farklı adresleri için ayrı ayrı yapılmamasıdır. Genel olarak işyerlerine 
baktığımızda iş güvenliği uzmanlarının risk değerlendirmesinin hazırlanmasında yeterli 
bilgiye sahip olmadıkları ve bu konuda işvereni yeterli düzeyde bilgilendiremedikleri 
görülmüştür. Programlı teftiş sürecinde mümkün olduğunca risk değerlendirme ekibindeki 
çalışanlarla görüşülmüş ve risk değerlendirmesinin mevzuata uygun olarak nasıl 
hazırlanacağı konusunda bilgi verilmiştir. Yapılan programlı teftiş sürecinde bu durumlarla 
ilgili noksan hususların tamamı giderilmiştir. 
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işyerlerinde başlıca; patlamaların önlenmesi için teknik ve organizasyona yönelik önlemler 
alınmasındaki eksiklikler, patlamadan korunma dökümanının hazırlanmaması veya uygun 
olmaması, patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde çalışanlara patlamadan korunma 
konusunda eğitim verilmemesi, işyerlerinin patlayıcı ortam oluşabilecek bölümlerinde 
statik elektrik boşalmalarından doğabilecek tehlikelere karşı önlem alınmaması, patlama 
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İşyerlerinde Tespit Edilen “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” 
Hükümleri ile İlgili Mevzuata Aykırılıklar 

 İşyerlerinde acil durumlar ile ilgili olarak toplamda 68 adet noksan husus tespit 
edilmiştir. Yapılan programlı denetimlerde; 46 işyerinde sertifikalı ilkyardım elemanlarının 
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İşyerlerinde Tespit Edilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 
Yönetmeliği” Hükümleri ile İlgili Mevzuata Aykırılıklar 
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ilgili noksan hususların tamamı giderilmiştir. 
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İşyerlerinde Tespit Edilen “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde 
Kullanılması Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ile İlgili Mevzuata Aykırılıklar 

 İşyerlerinde kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili olarak toplamda 37 adet noksan 
husus tespit edilmiştir. Deri sektöründe çalışanların genellikle gaz/toz maskesi, eldiven, 
deri önlük, iş ayakkabısı, yüz siperi, koruyucu gözlük, kulaklık vb. kullanmaları 
gerekmektedir. İşyerlerinde genellikle, verilmesi gereken kişisel koruyucu donanımların 
kullanımlarının sağlanmadığı veya verilen kişisel koruyucu donanımların uygun 
olmadıkları tespit edilmiştir. Bu durumda çalışanların ihmallerinin söz konusu olduğu ve 
kişisel koruyucu donanımların kullanılması ve gerekliliği konusunda yeterli düzeyde 
kültürün oluşmadığı görülmüştür. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri esnasında bu 
konu üzerinde ayrıntılı durulmasının kişisel koruyucu donanım kullanma alışkanlığının 
sağlanmasına yardımcı olabileceği düşünülmektedir. 
 
İşyerlerinde Tespit Edilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” 
Hükümleri ile İlgili Mevzuata Aykırılıklar 

 İşyerlerinde yönetmelik kapsamında toplamda 7 adet noksan husus tespit edilmiştir. 
Yapılan tespitler iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline ait 
belgelerin ibraz edilememesi, onaylı defter tutulmaması veya onaylı defterin 
doldurulmaması hususlarıdır. Tüm işyerleri düşünüldüğünde genellikle bu hususlarla ilgili 
işyerlerinin mevzuata uygun hareket ettikleri görülmüştür. Bu hususlarla ilgili eksiklikleri 
olan işverenler de programlı teftiş sürecinde eksikliklerin tamamını gidermiştir.  
 
İşyerlerinde Tespit Edilen “Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ile İlgili Mevzuata Aykırılıklar 

 İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak toplamda 9 adet 
noksan husus tespit edilmiştir. Genellikle işyerlerinde tüm çalışanlara iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimlerinin verildiği ancak verilmesi gereken eğitim sürelerine riayet 
edilmediği görülmüştür. Yönetmeliğe göre her çalışana; az tehlikeli işyerleri için en az 
sekiz saat, tehlikeli işyerleri için en az on iki saat, çok tehlikeli işyerleri için en az on altı 
saat eğitim verilmesi gerekmektedir. Yapılan programlı teftiş sürecinde bu durumlarla ilgili 
noksan hususla 
 
İşyerlerinde Tespit Edilen “Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği” Hükümleri ile 
İlgili Mevzuata Aykırılıklar 

 İşyerlerinde sağlık ve güvenlik işaretleri ile ilgili olarak toplamda 32 adet noksan 
husus tespit edilmiştir. İşyerlerinde genel olarak; yasaklayıcı işaretler, uyarı işaretleri, 
emredici işaretler, acil çıkış ve ilkyardım işaretleri, yangınla mücadele işaretleri, tehlikeli 
yerlerde kullanılan işaretler ile ilgili olarak eksiklikler tespit edilmiş ve programlı teftiş 
sürecinde tüm eksiklikler giderilmiştir. 
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İşyerlerinde Tespit Edilen “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve 
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ile İlgili Mevzuata Aykırılıklar 

 İşyerlerinde yönetmelik kapsamında toplamda 10 adet noksan husus tespit 
edilmiştir. İş güvenliği uzmanı çalıştıran bazı işyerlerinde iş güvenliği uzmanının çalışma 
sürelerinin yetersiz olduğu görülmüştür. Bu durum çalışan sirkülasyonun fazla olması 
nedeniyle işyerlerinin çalışan sayılarındaki değişimlerden kaynaklanmaktadır. Yapılan 
programlı teftiş sürecinde bu durumlarla ilgili noksan hususların tamamı işverenlerce 
giderilmiştir. 
 
İşyerlerinde Tespit Edilen “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, 
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ile İlgili Mevzuata 
Aykırılıklar 

 İşyerlerinde yönetmelik kapsamında toplamda 15 adet noksan husus tespit 
edilmiştir. İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştıran bazı işyerlerinde işyeri 
hekiminin ve diğer sağlık personelinin çalışma sürelerinin yetersiz olduğu görülmüştür. Bu 
durum çalışan sirkülasyonun fazla olması nedeniyle işyerlerinin çalışan sayılarındaki 
değişimlerden kaynaklanmaktadır. Yapılan programlı teftiş sürecinde bu durumlarla ilgili 
noksan hususların tamamı işverenlerce giderilmiştir. 
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V. BÖLÜM: SONUÇ 
 
1. Giderilemeyen Mevzuat İhlalleri ve Yapılan İdari İşlemler 
Programlı teftiş kapsamında; teftişlerin ilk aşamasında toplamda 1.866 adet noksan husus 
tespit edilmiş, ikinci aşamasında da 62 adet noksan hususun devam ettiği tespit edilmiştir. 
Devam eden noksan hususlar için idari para cezası uygulanması istenmiştir. Ayrıca 2 
işyerinde de çalışanlar için hayati tehlikelerin bulunduğu tespit edilmiş ve teftişin ilk 
aşamasında işin durdurulması uygun görülmüştür. Genellikle idari para cezasını gerektiren 
ve teftişlerin ikinci aşamasında giderilmediği ve devam ettiği tespit edilen noksan 
hususların başında; ilkyardımcı sertifikalarının süreç gerektirmesi nedeniyle 
tamamlanamaması, kaldırma araçlarının periyodik kontrollerinin yapılarak periyodik 
kontrol belgelerinin alınmaması, koruyucular (koruyucu kapak, koruyucu ızgara vb.) ve 
koruma donanımları (switch sistemi, fotosel sistemi vb.) noksanlarının tamamlanmaması, 
kaçak akım rölelerinin işyerlerinin elektrik tesisatındaki sorunlar nedeniyle 
uygulanamaması, tesisatların periyodik kontrollerinin yapılmaması vb. gibi hususlar 
gelmektedir. İdari para cezası uygulanması istenen söz konusu noksan hususlarla ilgili 
gerekli ve yeterli itinanın işverenlerce gösterilemediği görülmüş ancak işyerlerinin 
çoğunda da bu noksan hususlar teftiş sürecinde giderilmiştir. 
 

1.1. Uygulanması İstenilen İdari Para Cezaları 
Programlı teftiş kapsamında 62 adet noksan husus için toplam olarak 160.663 TL idari para 
cezası uygulanması istenmiştir. Genel olarak işverenlerin teftişin ilk aşamasında tespit 
edilen noksan hususları teftişin ikinci aşamasına kadar giderdikleri tespit edilmiştir. Bazı 
noksan hususların giderilmesi için programlı teftiş süreci dönemlerinden fazla bir zaman 
dilimi gerektirmesi, dışardan hizmet alınan profesyonellerle ilgili sıkıntılar, işverenlerin 
yeterli itinayı gösterememeleri, çalışanlardan kaynaklı problemler, işyerinin altyapısı ile 
ilgili eksiklikler gibi etkenler nedeniyle idari para cezası uygulanması istenen noksan 
hususlar giderilememiştir. 
 
2. Teftişin Sonuçları İle İlgili Genel Değerlendirme  
Programlı teftişler; 3 farklı müfettiş heyeti ile İstanbul, İzmir ve Uşak illerinde 
gerçekleştirilmiştir. Deri sektöründe toplamda 2.319 çalışana ulaşılmıştır. Programlı 
teftişlerin ilk aşamasında 1866 adet noksan husus, ikinci aşamasında ise 62 adet noksan 
husus tespit edilmiştir. İşyerlerinin çoğunluğunda % 100 iyileşme sağlanırken az sayıdaki 
işyerlerinde de    % 90’ın üzerinde iyileşme sağlanmıştır. Programlı teftişlerin ikinci 
aşamasında tespit edilen 62 adet noksan husus için de toplam olarak 160.663 TL idari para 
cezası uygulanması istenmiştir. 
 
Genel olarak bakıldığında; deri ve ilgili ürünlerin imalatının yapıldığı işyerlerinde, 
ekonomik daralmaya ve küçülmeye rağmen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata 
aykırılıklarda iyileşme oranlarının iyi durumda olduğu ve teftişlerin rehberliğe yönelik 
olarak iki aşamalı gerçekleştirilmesinin işyerleri için eksikliklerin giderilmesinde yararlı 
olduğu gözlemlenmiştir. 
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3. Sektör/Alan Temsilcilerinin Önerileri  
“Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” kapsamında 
yapılan teftişlerde işverenler tarafından iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çeşitli önerilerde 
bulunulmuştur. İşverenler tarafından yapılan bu öneriler tarafımızca derlenerek bölüm 
3.1’de açıklanmıştır. 
 

3.1. İş Teftişi İle İlgili Önerileri 
Teftişler süresince işverenlerle yapılan görüşmelerde; 
 

 İş müfettişlerinin, teftiş sürecinde işvereni ve çalışanları iş sağlığı ve güvenliği 
konularında bilgilendirmelerinin oldukça verimli ve yararlı olduğu, bu yönteme devam 
edilmesi gerektiği,  

 
 İş sağlığı ve güvenliği teftişlerinin proaktif yaklaşımla yapılmasının, teftişlerin ilk 

aşamasında noksanların giderilmesi amacıyla süre verilerek teftişlerin iki aşamalı olarak 
yürütülmesinin sorunların çözümünde yol gösterici olduğu ve bu durumun devlete olan 
aidiyeti artırdığı,  

 
 Yapılan teftişlerin sektördeki diğer illerde ve organize sanayi dışında da bulunan 

tüm işletmelerde gerçekleştirilmesinin ve böylece haksız rekabetin önlenmesinin uygun 
olacağı, 

 
 Sektördeki çalışanların ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği bilincinin zayıflığı 

nedeniyle sağlık ve güvenlik riskleri ile alınacak önlemleri kapsayıcı şekilde medya ve 
kitle iletişim araçlarının etkin kullanımı ile gerekli duyarlılığın kazandırılmasının uygun 
olacağı, 

 
 Mevzuatın hep işverene yönelik yaptırımlarının olduğu, çalışanlara da yaptırımların 

uygulanması gerektiği, 
 

 Programlı teftişlerin ekonomik krizde olan sektörlerden ziyade ekonomik krizde 
olmayan ve ekonomik olarak iyi durumda olan diğer sektörlerde yapılmasının daha yararlı 
olabileceği,  

 
 Deri sektörünün üretim potansiyelinin sürekli olarak gerilediği, ülke dışındaki 

rakiplerle rekabetlerin arttığı ve maliyetlerin çok yükseldiği, bu nedenle de iş sağlığı ve 
güvenliğine yönelik teşviklerin sağlanmasının uygun olacağı,  
 
ifade edilmiştir. 
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3.2. Sektör/Alana İlişkin Sorunlara Yönelik İşyerlerinin Beyanları 
Teftişler süresince işverenlerle yapılan görüşmelerde; 
  

 Sektörde Organize Sanayi Bölgeleri dışında kurulan işyerleri özellikle olmak üzere, 
kayıt dışılık ile mücadelede derinin elde edilmesi aşamasından başlayarak kayıt dışılık 
denetimlerinin arttırması, işgücü üzerindeki yükler azaltılarak kayıt dışılığın azaltılması, 
caydırıcı önlemler alınması,  

 
 Sektörde nitelikli çalışanların önem arz etmesinden dolayı nitelikli insan kaynakları 

yetiştirilmesi ve zanaatkârlığın korunması, 
 

 Dünya deri sektörünün çoğunluğunun kaydığı ve üretimin yoğun olarak yapıldığı 
Çin, Hindistan, Pakistan gibi ülkelerde katı atık, su arıtma ve geri kazanım sistemlerinin 
getirdiği yatırım ve işletme maliyetlerinde standartların olmaması veya çok sınırlı 
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 Yangın-parlama-patlama ve kimyasallar konusunda eğitimli ve deneyimli çalışan 

bulunmasında zorluklar yaşandığı, bu konularda lise ve üniversite düzeyinde okulların 
açılması gerektiği, 
 
ifade edilmiştir. 
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3.3. İş Müfettişlerinin Değerlendirme ve Görüşleri 
 

3.3.1. Mevzuatla İlgili Öneriler 
 Yapılan dosya incelemelerinde bazı işyerlerine ait dosyaların bulunamadığı veya 

hiç olmadığı görülmüştür. Bu durum teftişlerin verimliliği açısından eksiklik arz 
etmektedir. Bu sıkıntının bertaraf edilmesi için İş Teftiş Otomasyon Sistemi altyapısının 
güçlendirilerek burada bütün işyerlerine ulaşılabilecek bir veri havuzunun oluşturulması 
uygun olacaktır. Özellikle teftişi yapılacak işyerine ilişkin iş kazası kayıtları, meslek 
hastalığı kayıtları, daha önce yapılan teftişler ve bunlara ait raporlar vb. hususlara 
müfettişler tarafından erişim sağlanmalıdır.  

 
 Sahada gerek işveren gerekse çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli 

bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir. Yapılan teftişler her ne kadar işyerinde iş sağlığı 
ve güvenliği alanında farkındalık oluşturmakta ise de sadece teftiş faaliyetleri bilinç 
seviyesini yükseltmede yeterli olmamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda sosyal 
medya, televizyon, radyo ve diğer kitle iletişim araçlarının daha yoğun bir şekilde 
kullanılması gerekmektedir. Bu durumu sağlayıcı ilgili mevzuat altyapısının oluşturulması 
sağlanmalıdır. 

 
 Hemen hemen herkesin temel eğitimden geçtiği ve çalışma hayatına katıldığı 

düşünüldüğünde, iş sağlığı ve güvenliğinin bir kültür halinde yaygınlaşmasını sağlamak 
için en azından ilkokul seviyesinde zorunlu ders olarak okutulması, bölümün ilgisine göre 
üniversite müfredatlarında daha çok yer alması gerektiği düşünülmektedir. Bu konu ile 
ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir mevzuat alt yapısının oluşturulması ve 
hazırlanması uygun olacaktır. 
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I.BÖLÜM: GENEL BİLGİLER  

1. Teftişin Adı  
Tekstil Ürünlerinin İmalatında İş 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 “Tekstil ürünlerinin imalatında iş 
sağlığı ve güvenliği programlı teftişi” projesinin programlı teftişlerinde, 7 heyetin görev 
yapması planlanmıştır. Uygulanan programlı teftiş projesinde 2 iş müfettişi ve 12 iş 
müfettişi yardımcısı olmak üzere toplam 14 müfettiş görev almıştır. 

4. Çalışma Takvimi 
Hazırlık çalışmaları Temmuz ayında tamamlanan ve toplam 5 ay sürecek şekilde planlanan 
“Tekstil Ürünlerinin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” projesi 
kapsamında programlı teftişlere Ağustos ayında başlanılmış olup, Aralık ayı sonuna kadar 
teftişler yapılmıştır. 2018 yılı Ocak ayında genel değerlendirme raporu yazılmıştır. 

5. Görev Yapılan İller 
Proje kapsamında Ankara ilinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde teftiş 
yapılması planlanmıştır. Programlı teftiş kapsamında Bakanlık Elektronik sistemi 
üzerinden çalışan Sendika Yetki programından Sosyal Güvenlik Kurumu Kodlarına göre 
bulunan ve son 3(üç) yıl içerisinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş görmeyen 
işyerleri teftiş programına alınmıştır.  

6. Teftişe Alınan İşyerleri Hakkında Genel Bilgiler 
Programlı teftişler, Ankara ilinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde 
yürütülmüştür. Projenin hazırlık aşamasında 184 işyerinin programlı teftişe alınması 
planlanmıştır. Teftiş programı kapsamına alınan işyerleri NACE kodları ve işyerlerinin 
tanımı Tablo 1.1.’de verilmiştir. 
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Tablo 1.1 İşyeri NACE Kodları 
NACE Kodu NACE Tanımı İşyeri Sayısı 

13.91 Örgü Tığ İşi Kumaş İmali 1 
13.92 Giyim Eşyası Hariç Tekstil Ürünü İmali 19 
13.93 Halı ve Kilim İmali 1 
13.94 Halat ve İp İmali 1 
13.95 Dokuma Olmayan Kumaş İmali 1 
13.96 Diğer Teknik ve Endüstriyel Tekstil İmali 3 
13.99 Diğer Tekstil İmali 5 
14.11 Deri Giyim Eşyası İmali 2 
14.12 İş Giysisi İmali 8 
14.13 Diğer Dış Giyim Eşyası İmali 98 
14.14 İç Giyim Eşyası İmali 8 
14.16 Terzilik Faaliyetleri 6 
14.19 Diğer Giyim Eşya ve Aksesuar İmali 6 
14.31 Örme ve Tığ İşi Çorap İmali 3 
14.39 Örme ve Tığ İşi Diğer Giyim Eşyası İmali 8 
15.12 Bavul ve Çanta İmali 6 
15.20 Ayakkabı Terlik vb. İmali 11 

Toplam 184 İşyeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78



 

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

  

78 
 

Tablo 1.1 İşyeri NACE Kodları 
NACE Kodu NACE Tanımı İşyeri Sayısı 

13.91 Örgü Tığ İşi Kumaş İmali 1 
13.92 Giyim Eşyası Hariç Tekstil Ürünü İmali 19 
13.93 Halı ve Kilim İmali 1 
13.94 Halat ve İp İmali 1 
13.95 Dokuma Olmayan Kumaş İmali 1 
13.96 Diğer Teknik ve Endüstriyel Tekstil İmali 3 
13.99 Diğer Tekstil İmali 5 
14.11 Deri Giyim Eşyası İmali 2 
14.12 İş Giysisi İmali 8 
14.13 Diğer Dış Giyim Eşyası İmali 98 
14.14 İç Giyim Eşyası İmali 8 
14.16 Terzilik Faaliyetleri 6 
14.19 Diğer Giyim Eşya ve Aksesuar İmali 6 
14.31 Örme ve Tığ İşi Çorap İmali 3 
14.39 Örme ve Tığ İşi Diğer Giyim Eşyası İmali 8 
15.12 Bavul ve Çanta İmali 6 
15.20 Ayakkabı Terlik vb. İmali 11 

Toplam 184 İşyeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  

79 
 

II. BÖLÜM: TEFTİŞİN TANIMI 

1. Gerekçe 
Tekstil sektöründe iş sağlığı ve güvenliği açısından meslek hastalıklarına, uzuv kayıplarına 
ve ölümlü iş kazaları neden olabilecek pek çok riskler mevcuttur. Bu risklerin en 
önemlilerini; açıkta dönen hareketli aksamlar, gürültü, tehlikeli kimyasallar, pamuk ve 
kimyasal tozları, boyama-baskı işlemlerinde kullanılan kimyasallar olarak sayabiliriz. 
Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre tekstil sektörü, hem iş kazası hem de yaşam 
kaybı itibariyle inşaat, metal ve maden sektörlerinden sonra en riskli sektör durumundadır. 
 
Tekstil sektöründe meydana gelebilecek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının 
önlenebilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamının tesis 
edilebilmesi için Ankara ilinde tekstil ürünlerinin imalatında iş sağlığı ve güvenliği 
programlı teftişi gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 

2. Yöntem 
Programlı teftişler, öncelikli risk olarak belirlenen iş ekipmanları, yangın, parlama, 
patlama, kimyasallar, kişisel koruyucular, elektrik, ergonomi 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 riskleri gidermek için işveren tarafından talep olması ve 
müfettişin uygun görmesi durumunda bildirim bırakma suretiyle teftişe ara verilmiştir. 
Belirtilen sürede ikinci teftişe gidilerek tespit edilen mevzuata aykırılıkların kontrolü 
yapılmıştır. Devam eden ve yeni tespit edilen mevzuata aykırılıklar için idari para cezası 
uygulanması istenmiştir. 

3. İşyerlerinin Seçim Kriterleri 
2013, 2014, 2015, 2016 yıllarına ait Sosyal Güvenlik Kurumu istatistik verilerine göre 13, 
14, 15 NACE kodu ile başlayan tekstil 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 - 2016 yıllarına ait SGK iş kazası verileri 

Yıl İş kazası geçiren 
sigortalı sayısı 

Toplam geçici iş 
göremezlik süresi (gün) 

İş kazası sonucu ölen 
sigortalı sayısı 

2013 13.744 144.452 29 
2014 15.126 141.784 29 
2015 15.507 167.925 17 
2016 18.106 188.133 38 
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2013 - 2016 yıllarında tekstil sektöründe iş kazası geçiren sigortalı sayısı aynı yıllarda 
bütün sektörlerde iş kazası geçiren toplam sigortalı sayısı ile kıyaslandığında bu oranın %6 
lık bir dilime tekabül ettiği Şekil 2.1’de görülmektedir.  
 
2017 yılında tekstil sektöründeki ihracat rakamları önceki yıllara göre biraz düşüş sergilese 
de Türkiye’nin en önemli ihracat kalemlerinden olan tekstil sektöründe, olması muhtemel 
iş kazalarının önümüzdeki yıllarda da pastada belirli paya sahip olacağı 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 
Teftişe alınan işyerlerinin belirlenmesi 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: Tekstil  
 
Alan: Örgü tığ işi kumaş imali, giyim eşyası hariç tekstil ürünü imali, halat ve ip imali 
dokuma olmayan kumaş imali, diğer teknik ve endüstriyel tekstil imali, diğer tekstil imali, 
deri giyim eşyası imali, iş giysisi imali, diğer dış giyim eşyası imali, iç giyim eşyası imali, 
terzilik faaliyetleri, diğer giyim eşya ve aksesuar imali, örme ve tığ işi çorap imali, örme ve 
tığ işi diğer giyim eşyası imali, bavul ve çanta imali, ayakkabı terlik vb. imali 
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2013 - 2016 yıllarında tekstil sektöründe iş kazası geçiren sigortalı sayısı aynı yıllarda 
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5.1. Tanımlar 
Tekstil: Tekstil, her türlü tekstil elyafından çeşitli yöntemler uygulayarak (dokuma, örme 
ve dokusuz yüzey elde etme yöntemleri) yüzey elde etme sanatıdır. 
 
Dokuma makinesi:  Atkı ve çözgü ipliklerinin kesişmesiyle tekstil yüzeyinin meydana 
geldiği tezgah, makine.  
 

Örme Makinesi: Düz ve yuvarlak örme makineleri olmak üzere ikiye ayrılır. Dokumaya 
göre daha esnek, penye tarzı kumaşların örüldüğü ( iç çamaşırları, çorap vs..) makinelerdir.  
 
Konfeksiyon: Diğer adıyla hazır giyim, genel ve hazır giyim eşyası diken, aksesuar ve 
paketleme gibi son işlemlerin uygulandığı sanayii koluna verilen isimdir. 
Özellikle dokuma cinsi kumaşın kesimhanelerde kesildikten sonra dikiş makineleriyle 
isteğe uygun biçim ve şekillerde dikildiği dokumacılık üretiminin son aşamasının yapıldığı 
işletme türüdür. Makineleşmenin en az olduğu, bu nedenle de en çok istihdam sağlayan 
tekstil dalıdır. 
 
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 Dökümanı: 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 
ekipmanlardır. 
 

5.2. İşyerlerinin Tanımı 
Programlı teftişe alınan işyerleri 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 
14.12, 14.13, 14.14, 14.16, 14.19, 14.31, 14.39, 15.12 ve 15.20 NACE kodlu ve faaliyet 
konusu örgü tığ işi kumaş imali, giyim eşyası hariç tekstil ürünü imali, halat ve ip imali 
dokuma olmayan kumaş imali, diğer teknik ve endüstriyel tekstil imali, diğer tekstil imali, 
deri giyim eşyası imali, iş giysisi imali, diğer dış giyim eşyası imali, iç giyim eşyası imali, 
terzilik faaliyetleri, diğer giyim eşya ve aksesuar imali, örme ve tığ işi çorap imali, örme ve 
tığ işi diğer giyim eşyası imali, bavul ve çanta imali, ayakkabı terlik vb. imali olan 
işyerleridir. 
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5.3. Üretim Akış Şeması  
Proje kapsamında yer alan işyerlerinde genel iş akışı kabaca Şekil 2.2-2.3’de belirtildiği 
şekildedir: 
 

 
Şekil 2.2–Konfeksiyon üretim akış şeması 

 

 
Şekil 2.3-Örme giyim eşyası üretim süreci 

5.4.  Yapılan İşler 
Proje kapsamında yapılan teftişlerde, tespit edildiği ve görev olarak verilen NACE 
kodlarından da anlaşıldığı üzere Ankara ilinde bulunan tekstil üretimi yapan işyerleri 
çoğunlukla konfeksiyon üzerine faaliyet göstermektedir. Pamuktan ve diğer elyaflardan 
iplik üretimi yapan, dokuma, boya-baskı faaliyeti olan, entegre tesisi olan işyerlerine 
Ankara ilinde yok denecek kadar az rastlanılmıştır. Bunun yerine işlem görmüş ve mamul 
hale getirilmiş kumaştan yapılan dış giyim imalatı proje boyunca en çok karşılaşılan 
faaliyet konusudur. Proje boyunca karşılaşılan faaliyet konuları aşağıda kısaca 
özetlenmiştir: 
 
 
 
 

Kumaş Tedarik Pastal atma (kumaş 
ebatlandırma)

Dikim işlemi
Dikim İşlemi 

Dikim işlemi Kalite kontrol

İplik temini Yuvarlak örme 
makinesinde örme

Pastal atma (kumaş 
ebatlandırma)

Dikim, kalite 
kontrol
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 Hazır giyim sektörüne yönelik giysi imalatı 
 İç giyim eşyası imali 
 Giyim eşyası hariç tekstil ürünü imali 
 İş giysisi imali 
 Ayakkabı terlik vb. imali 
 Örme ve tığ işi diğer giyim eşyası imali 
 Bavul ve çanta imali 
 Diğer tekstil imali 

5.5.  Kullanılan İş Ekipmanları  
‘Tekstil Ürünlerinin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi’ kapsamında 
yapılan denetimlerde, 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 Dikiş makineleri 10 Transpalet 
2 Yuvarlak örme makinesi 11 Yük asansörü 
3 Dokuma makinesi 12 El Aletleri 
4 Düz örme makinesi 13 Leke tabancası 
5 Kumaş baskı makinesi 14 Leke masası 
6 Pastal makinesi 15 Kalite kontrol masaları 
7 Lazer Kesim 16 Delik delme makinesi 
8 Hızar 17 Kazanlı ütü 
9 Kompresör   

5.6. Kullanılan Kimyasallar  
‘Tekstil Ürünlerinin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi’ kapsamında 
işyerlerinde yapılan denetimlerde yoğun olarak kullanıldığı tespit edilen kimyasallar Tablo 
2.3’de özetlenmiştir. 
 

Tablo 2.3- Kullanılan kimyasallar listesi 
No Kimyasal Türü 
1 Makine yağları 
2 Etilen 
3 Alkol 
4 Aseton 
5 Yapıştırıcılar 
6 Kumaş boyaları 
7 Tiner 
8 Diğer leke çıkarıcılar 
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III. BÖLÜM: TEFTİŞ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

1. Hazırlık Çalışması 
“Tekstil Ürünlerinin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” teklifi İş Teftiş 
Ankara Grup Başkanlığı tarafından 2017 yılı içinde hazırlanarak onaylanmak üzere İş 
Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sunulmuştur. Programlı teftişin, İş Teftiş Ankara Grup 
Başkanlığı tarafından 2017 yılı içerisinde Ankara ilinde gerçekleştirilmesi İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı’nca 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 başlanmıştır. Teftişler Aralık ayı bitiminde sonlanmıştır.  
Programlı teftişler 2 iş müfettişi ve 12 yetkili müfettiş yardımcısı olmak üzere toplam 14 
müfettiş tarafından yürütülmüştür. Teftişlere genel olarak heyet halinde gidilmiştir. 
 
Programlı teftiş kapsamında programa alınan 179 işyerinin 16 tanesinde işyerinin gayri 
faal olması, programlı teftiş kapsamı dışında olması ve diğer nedenlerle teftiş 
yapılamamıştır. 163 işyerinde teftiş gerçekleşmiştir. 
 
Teftiş programları genel olarak 2 aylık verilmiştir. Program belli olduktan sonra denetime 
başlamadan önce Ankara Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nde müfettişler 
tarafından işyeri 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 için süre talep edip müfettişlerce 
uygun görülen işverenlere bildirim bırakma suretiyle teftişlere 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 
istenmiştir.  

3.  İstatistikler 
“Tekstil ürünlerinin imalatında iş 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 
- Programlı teftişlerde tespit edilen noksanlık istatistikleri (giderilen, giderilmeyen, 

giderilme yüzdeleri, vb.) 
- Teftiş sonucu istatistikleri (noksan yok, İPC) 
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3.1.  İşyeri istatistikleri  
“Tekstil Ürünlerinin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” kapsamında 
2017 yılı Ağustos-Aralık ayları arasında Ankara ilinde 163 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 179          - 163 - 163 8 2 - 6 16 
 

3.2.  Çalışan Sayısı İstatistikleri 
“ Tekstil Ürünlerinin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” kapsamında 
Ankara ilinde 2.107 kadın, 2.880 erkek olmak üzere toplam 4.987 çalışana ve 5 çırak ile 9 
stajyere ulaşılmıştır. Programlı teftişlerde ulaşılan çalışan sayılarının cinsiyete göre 
dağılımı Şekil 3.1 ’de verilmiştir. 

Şekil 3.1- Ulaşılan çalışan sayısının cinsiyete göre dağılımı 
 

3.3. Programlı Teftişlerde Tespit Edilen Noksanlık İstatistikleri 
“Tekstil Ürünlerinin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” kapsamında 
işyerlerinde gerçekleştirilen ilk teftişlerde toplam 3.126 mevzuata aykırılık tespit edilmiş, 
bunlardan 3.092 mevzuata aykırılık (%98.9) giderilmiştir. Giderilmeyen 34 mevzuata 
aykırılık için toplam 66.487 TL (altmışaltıbindörtyüzseksenyedi Türk Lirası) idari para 
cezası uygulanması istenmiştir. Tespit edilen noksanlıklara ilişkin bilgiler Şekil 3.2’de 
verilmiştir. 

42%

58%

Ulaşılan kadın çalışan sayısı

Ulaşılan erkek çalışan sayısı
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Şekil 3.2- Tespit edilen noksanlıklara ilişkin bilgiler 

 
İşyerlerinde tespit edilen mevzuata aykırılıkların yönetmelik bazlı ilk ve son tespit sayıları 
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“Tekstil Ürünlerinin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” kapsamında 
tespit edilen mevzuata aykırılıklar yönetmelik olarak gruplandırılarak ayrıntılı istatistikî 
bilgileri Tablo 3.2’de verilmiştir. 
 

Tablo 3.2- Belirlenmiş risklere ilişkin yönetmelik bazında tespit edilen mevzuata aykırılıklar 

Riskler 
1. Teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

2. Teftişte devam 
eden mevzuata 
aykırılık sayısı 

Giderildiği tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

İyileştirme 
oranları 

(%) 
İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği’ne aykırılıklar 

1163 17 1146 98,50 

İşyeri Bina ve Eklentilerinde 
Alınacak Sağlık ve Güvenlik 

Önlemlerine İlişkin 
Yönetmelik’e aykırılıklar 

738 7 731 99,00 

İşyerlerinde Acil Durumlar 
Hakkında Yönetmelik’e 

aykırılıklar 
274 2 272 99,50 

Çalışanların Patlayıcı 
Ortamların Tehlikelerinden 

Korunması Hakkında 
Yönetmelik’e aykırılıklar 

94 3 91 93,50 

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk 
Değerlendirmesi 

Yönetmeliği’ne aykırılıklar 
141 0 141 96,80 

 
Kimyasal Maddelerle 

Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında 

Yönetmelik’e aykırılıklar 

89 1 88 99,00 

Kişisel Koruyucu Donanımın 
İşyerlerinde Kullanılması 

Hakkında Yönetmelik’e ait 
aykırılıklar 

 

40 0 40 100,00 

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

aykırılıklar 

13 0 13 100,00 

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri 
Yönetmeliği ‘ne ait aykırılıklar 42 0 42 100,00 

Diğer Mevzuata aykırılıklar 532 4 528 99,20 
TOPLAM 3126 34 3092 98,9 % 
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Programlı teftiş kapsamında tespit edilen mevzuata aykırılıkların ilk tespit, son tespit ve 
iyileştirme oranları Tablo 3.3’de verilmiştir. 
 

Tablo 3.3- İşyerlerinde tespit edilen risklere ilişkin analiz  

Riskin adı 
İlk teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Son teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Giderildiği tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

İyileştirme 
oranı (%) 

Risk Değerlendirmesi 167 1 166 99,00 
Acil Durum Planı / Tatbikat 299 2 297 99,00 

Çalışan temsilcisi 92 0 92 100,00 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 5 0 5 100,00 

İş Güvenliği Uzmanı 9 0 9 100,00 
İşyeri Hekimi 13 0 13 100,00 

Diğer Sağlık Personeli 0 0 0 - 
Destek Elemanı (Yangın Ekibi, 

İlkyardımcı vb) 86 0 86 100,00 

Sağlık raporları 166 3 163 98,00 
Operasyon Bölgesi koruyucu 

(iğne siperlik, muhafazalar vs..) 273 5 268 98,00 

Durdurma sistemleri (sviç 
sistemleri, acil durum butonları 

vs..) 
8 2 6 75,00 

Ergonomi 53 2 51 96,00 
Ortam Ölçümleri (gürültü, toz, 

aydınlatma vs..) 38 1 37 97,00 

Lokal Havalandırma 17 0 17 100,00 
Genel havalandırma 6 0 6 100,00 

Elektirik / Kaçak Akım / Gövde 
Güvenlik Topraklaması 339 2 337 99,40 

Çalışma ve Bakım Talimatları 55 0 55 100,00 
Yangınla mücadele tedbirleri 314 5 309 98,50 
Kimyasallarla çalışma eğitimi 4 0 4 100,00 
Kimyasalların etiketlenmesi 11 0 11 100,00 

Aydınlatma 96 2 94 98,00 
Kaldırma İletme Ekipmanları 

Periyodik Kontrol 54 1 53 99,00 

Tesisatlar Periyodik Kontrol 287 3 284 99,00 
Basınçlı Kaplar Periyodik 

Kontrol 199 0 199 100,00 

Periyodik Kontrol Raporlarında 
Uygunsuzluklar 

35 1 34 97,50 

Kişisel Koruyucu Donanım 40 0 40 100,00 
Sağlık ve güvenlik işaretleri 42 0 42 100,00 
Patlama İle İlgili Riskler / 

Patlamadan Korunma 
Dokümanı 

121 3 118 98,00 

Kimyasalların depolanması 
taşınması, MSDS 79 1 78 98,70 

Tertip, düzen, istif 67 0 67 100,00 
Diğer 151 0 151 100,00 

TOPLAM 3126 34 3092 98,9 
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3.4. Teftiş Sonucu İstatistikleri 
“Tekstil Ürünlerinin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” kapsamında 163 
işyerinde programlı teftiş gerçekleştirilmiştir. Yapılan teftişler sonucunda 154 işyerinde iş 
sağlığı ve güvenliği yönünden tespit edilen noksanlıklar teftiş süresince giderilmiştir. 9 
işyerinde giderilmeyen noksanlıklar için toplam 66.487 TL 
(altmışaltıbindörtyüzseksenyedi Türk Lirası) idari para cezası uygulanması istenmiştir. 
Teftiş sonuçlarına ilişkin bilgiler Şekil 3.4 verilmiştir. Ayrıca işyerlerine uygulanması 
istenen idari para cezalarının tamamı 6331 sayılı İş Kanun ve yönetmeliklerinden yazılmış 
olup ayrıntılı analizi Tablo 3.4’te verilmiştir. Durdurma uygulanan işyeri 
bulunmamaktadır.  

 
Şekil 3.4- Teftiş sonuçlarına ilişkin bilgiler 
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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, 

ergonomi Ortam Ölçümleri, 
Elektrik / Kaçak Akım / Gövde 

Güvenlik Topraklaması 
Kaldırma İletme Ekipmanları 
Periyodik Kontrol Tesisatlar 
Periyodik Kontrol, Periyodik 

Kontrol Raporlarında 
Uygunsuzluklar, 

6331 Sayılı 
Kanun 30. 
Madde 26-

1/n 

1163 17 98,5 32.398 

Yangınla mücadele tedbirleri, 
aydınlatma 

 

6331 Sayılı 
Kanun 30. 
Madde 26-

1/n 

738 7 99,00 14.174 

Acil Durum Planı / Tatbikat, 
destek elemanı 

6331 Sayılı 
Kanun 30. 
Madde 26-

1/n 

274 2 99,2 3.712 

Patlama İle İlgili Riskler / 
Patlamadan Korunma 

Dokümanı 

6331 Sayılı 
Kanun 30. 
Madde 26-

1/n 

94 3 96,8 5.061 

Kimyasalların depolanması 
taşınması 

6331 Sayılı 
Kanun 30. 
Madde 26-

1/n 

89 1 98,8 1.687 

İşverenin çalışanların sağlık 
gözetimi ile ilgili yükümlülüğü 

6331 Sayılı 
Kanun 15/1 
Madde 26-

1/f 

130 3 97,6 5.400 

İşverenin risk değerlendirmesi 
yapma yükümlülüğü 

6331 Sayılı 
Kanun 10/1 
Madde 26-

1/ç 

57 1 98.2 4.055 

Toplam  2545 34 %98.6 66.487 
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Tespit edilen ve giderilmeyen noksanlıklar için uygulanması istenen idari para cezası 
miktarlarının yönetmelik bazlı değerlendirilmesi Şekil 3.5’de verilmiştir. 
 

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

değerlendirilmesi 
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4. Teftişlerde Giderilen Mevzuata Aykırılıklara Dair Örnek Fotoğraflar 
“Tekstil Ürünlerinin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” sırasında 
giderilmiş olan noksanlıklara ait fotoğraflara bu bölümde yer verilmiştir. 
 

  
                                  Öncesi                                                                                   Sonrası 

Şekil 3.7- Dikiş makinasına iğne koruyucu takılması 
 
 

  
                       Öncesi                Sonrası 

Şekil 3.8- Dikiş makinasına kayış-kasnak muhafazanın takılması 
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                   Öncesi                Sonrası 

Şekil 3.9- Acil çıkış kapısı tesis edilmesi  
 

  
                                      Öncesi                                                                           Sonrası 

                                                       Şekil 3.10- Kapalı tip led lambaların takılması 
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                                 Öncesi                                                     Sonrası 

 Şekil 3.11- Tertip, düzenin sağlanması 
               

 

  
                       Öncesi                   Sonrası 

Şekil 3.12- Elektrik kablolarının askılık sistemi ile taşınması 
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                                 Öncesi                                                     Sonrası 

 Şekil 3.11- Tertip, düzenin sağlanması 
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IV. BÖLÜM: MEVZUATA AYKIRILIKLAR  
 
“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” 
Hükümlerine Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 122 işyerinde operasyon bölgesi koruyucularının noksan olduğu belirlenmiş 
olup 45 işyerinde ise iş ekipmanlarına ait durdurma sistemlerinin olmadığı ya da vazifesini 
yerine getirmediği tespit edilmiştir.  
 
Dikiş makinelerinin iğne koruyucularının ve kayış-kasnak muhafazalarının, kumaş kesim 
makinelerinin muhafazalarının, örme makinalarının dönen aksamlarının muhafazalarının 
noksanlığı işyerlerinde en çok karşılaşılan ve yazılan hususlar olmuştur.  
 
Teftişi yapılan 38 işyerinde ortam ölçümlerinin ve 17 işyerinde de lokal havalandırmanın 
yapılmadığı tespit edilmiştir. İşyerlerinde başta pamuk tozu ve gürültü olmak üzere 
çalışanların sağlığını olumsuz etkileyebilecek etmenlerin bulunması nediyle ortam 
ölçümlerinin istenmesi gerekmektedir.  Genellikle ayrı bir odada yapılan leke çıkarma 
işlemi sırasında kullanılan kimyasal maddelere maruziyeti önlemek üzere yine ortam 
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“İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin 
Yönetmelik” Hükümlerine Aykırılıklar 
İşyerinde yeterli sayıda ve uygunlukta yangın tüpü bulundurmayan, bulunan tüplerin 
düzenli bakımlarını yapmayan, gerekli olduğu halde alarm sistemleri olmayan ya da 
çalışmayan 148 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.  
 
Teftişi yapılan 96 işyerinde aydınlatma ile ilgili noksan husus tespit edilmiştir. Tekstil 
emek yoğun bir sektör olduğu için, özellikle dikiş gibi göz yorucu ince işler yapılmaktadır. 
İşyerlerinde ortam aydınlatma lüks değerlerinin mevzuatta belirtilen sınırlar dahilinde 
olması önem arz etmektedir. Aydınlatma şiddeti sağlanırken bir yandan da aydınlatma 
ekipmanının kapalı tipte olması ve ortam tozunun aydınlatma ekipmanının içinde 
birikmesinin önlenmesi gerekmektedir. Teftişler de bu doğrultuda yürütülerek işyerlerinde 
iyileştirmeler sağlanmıştır. 
 
Teftişi yapılan 6 işyerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın 
bulunmadığı, tespit edilmiştir. Konfeksiyon atölyelerinde iş ekipmanlarından ortamı 
kirletecek gaz, duman yayılımı olmadığı için havalandırma genel olarak cam ve 
pencerelerin açılmasıyla sağlanmaktadır. Ortamda bulunan tekstil tozlarına karşı ise 
çalışanların toz maskesi kullanması sağlanmıştır.  
 
“İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” Hükümlerine Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 154 işyerinde acil durum planı ve acil durum tatbikatına ilişkin noksan 
hususlar tespit edilmiştir. Bu noksan hususların yazıldığı işyerlerinin çoğunda acil durum 
planının işyerine özgü hazırlanmadığı ve acil durum tatbikatlarının yönetmelikte belirlenen 
periyotlara uyularak yapılmadığı tespit edilmiştir. Ankara ilinde konfeksiyon atölyeleri 
binaların çeşitli katlarında olduğundan acil bir durumda çalışanların işyerinden nasıl 
tahliye edileceği konusu önem arz etmektedir. Denetimlerde bu husus üzerinde önemle 
durulmuştur. 
 
“Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında 
Yönetmelik” Hükümlerine Aykırılıklar  
Teftişi yapılan 87 işyerinde patlama ile ilgili riskler ve patlamadan korunma dokümanına 
ilişkin noksan hususlar tespit edilmiştir. İşyerinde kullanılan mutfak tüpleri, doğalgaz hattı 
ve patlamaya sebebiyet verebilecek diğer durumlar da değerlendirilmiş ve bu noksan husus 
teftiş kapsamındaki yaklaşık her iki işyerinden birinde görülmüştür. 
 
“Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik” Hükümlerine Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 50 işyerinde kimyasalların depolanması, taşınması ve malzeme güvenlik 
bilgi formlarına ilişkin noksan hususlar tespit edilmiştir. Teftişi yapılan 11 işyerinde 
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kimyasalların etiketlenmesine ilişkin noksan hususlar, 4 işyerinde ise kimyasallarla çalışma 
eğitimi ile ilgili noksan hususlar tespit edilmiştir.  
 
Tekstil sektörü kimya ile iç içe bir sektör olmasına rağmen sektörün Ankara ayağında 
yapılan denetimlerin konfeksiyon ağırlıklı olması sebebiyle teftişlerde çok çeşitli 
kimyasallarla karşılaşılmamıştır. Karşılaşılan kimyasallar ise leke çıkarıcılar, küçük 
baskılar için kullanılan boyalar, yapıştırıcılar ve benzeridir. 
 
“Kişisel Koruyucu Donanımın İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik” 
Hükümlerine Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 30 işyerinde kişisel koruyucu donanıma ilişkin noksan hususlar tespit 
edilmiştir. Çalışanlara işveren tarafından maske, gözlük, eldiven, kulaklık gibi kişisel 
koruyucu donanımların verilmemesi, işverenler tarafından çalışanlara imza karşılığı teslim 
edilen kişisel koruyucu donanımların denetim sırasında çalışanlar tarafından 
kullanılmadığının tespit edilmesi en sık karşılaşılan durum olmuştur. Teftiş süresince 
çalışanlar ve işverenler kişisel koruyucu donanımların seçimi, kullanımı ve saklanması 
hususunda bilgilendirilmiş ve gerekli iyileştirmeler yapılmıştır.  
 
“İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” Hükümlerine 
Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 145 işyerinde risk değerlendirmesine ilişkin noksan hususlar tespit 
edilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri tarafından işyerine özgü hazırlanmayan 
risk değerlendirmeleri müfettişler tarafından tespit edilmiş ve çok sayıda risk 
değerlendirmesinde, aynı işi yapan diğer firmalar için hazırlanmış olan risk 
değerlendirmelerinden kalan matbu ifadelerin yer aldığı görülmüş ve teftiş sürecinde bu 
noksanlıkların giderilmesi sağlanmıştır. Ayrıca işyerinde yapılan değişikliklerin güncel 
olarak yansıtılmaması ve risk değerlenmesinin risk değerlendirmesi ekibi tarafından 
imzalanmaması hususları da teftişlerde sıkça rastlanılan aykırılıklar arasında yer almıştır. 
 
“Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği” Hükümlerine Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 42 işyerinde Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine aykırı hususlar 
tespit edilmiştir. Kimyasal madde içeren kapların, kişisel koruyucu donanım kullanılması 
gereken alanların, yangınla mücadele ekipmanlarının bulunduğu yerlerin vb. ilgili 
yönetmelikte belirtildiği şekilde işaretlenmemesi durumları ile çok sık karşılaşılmıştır. 
Yaklaşık olarak teftiş kapsamındaki her dört işyerinden birinde bu noksanlığın tespiti 
yapılmıştır. Teftiş süresince bu alanların çalışanların da dikkatini çekebileceği ve 
görebileceği şekilde yönetmeliğe uygun şekilde işaretlenmesi sağlanarak bu noksan 
hususun bertaraf edilmesi amaçlanmıştır. 
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VI. BÖLÜM: SONUÇ 
 
1. Giderilemeyen Mevzuat İhlalleri ve Yapılan İdari İşlemler 
İlk teftişler sonucunda 3.126 noksan husus tespit edilmiş olup ikinci teftişlerde bu sayı 34’e 
düşmüştür. 3092 adet noksan husus işyerlerince giderilmiştir. Teftişler süresince tespit 
edilen iyileştirme oranı %98,9’dur. İlk teftişlerde tespit edilen noksan sayıları ile ikinci 
teftişlerde tespit edilen noksan sayıları arasında kayda değer bir iyileştirme oranı 
gözlenmektedir.  
 

1.1. Uygulanması İstenilen İdari Para Cezaları 
“Tekstil Ürünlerinin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” kapsamında 163 
işyerinde programlı teftiş gerçekleştirilmiştir Yapılan teftişler sonucunda 154 işyerinde iş 
sağlığı ve güvenliği yönünden tespit edilen noksanlıklar teftiş süresince giderilmiştir. 9 
işyerinde giderilmeyen 34 adet noksanlık için toplam 66.487 TL 
(altmışaltıbindörtyüzseksenyedi Türk Lirası) idari para cezası uygulanması istenmiştir. 
 
Proje kapsamında son 3 yıl içinde denetim görmeyen işyerleri programa alınmıştır. Az 
tehlikeli sınıfta yer aldığı gerekçesiyle iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma yükümlülüğü 
bulunmayan ve aynı zamanda teftiş tecrübesi de olmayan bu işyerlerinde ilk teftişlerde bir 
takım noksan hususlar tespit edilmiştir. Fakat teftiş süresince birçok işveren ve ekibi 
tarafından gayret gösterilerek noksan hususlar giderilmiş ve teftişlerde %98,9 oranında 
iyileştirme sağlanmıştır.  
 
2. Teftişin Sonuçları İle İlgili Genel Değerlendirme  
İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı tarafından yürütülen “Tekstil Ürünlerinin İmalatında İş 
Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” kapsamında; 2 İş Müfettişi ve 12 İş Müfettişi 
Yardımcısından oluşan 7 heyet görev almıştır. Sadece Ankara ilinde uygulanan projede 
2.880 erkek, 2.107 kadın olmak üzere toplam 4.987 çalışana ve 5 çırak ile 9 stajyere 
ulaşılmıştır. 
 
Programlı teftiş kapsamına alınan 179 işyerinin 16 tanesinde işyerinin gayri faal olması, 
programlı teftiş kapsamı dışında olması ve diğer nedenlerle teftiş yapılamamıştır. Teftişi 
yapılan 163 işyerinde ilk teftişler sonucunda 3.126 noksan husus tespit edilmiş olup ikinci 
teftişlerde giderilen noksan husus sayısı 3.092’dir. Proje süresince işyerlerinde %98,9 
oranında iyileştirme sağlanmıştır. Giderilmeyen 34 adet mevzuata aykırılık için 9 işyerine 
toplam 66.487 TL (altmışaltıbindörtyüzseksenyedi Türk Lirası) idari para cezası 
uygulanması istenmiştir. 
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3. Sektör/Alan Temsilcilerinin Önerileri  
 

3.1. İş Teftişi İle İlgili Önerileri 
Proje kapsamında yapılan denetimlerde iş teftişi ile ilgili konularda, işveren tarafı en çok 
rahatsız eden durumun haksız rekabet olduğu görülmüştür. Şöyle ki; iş sağlığı ve güvenliği 
için bütçe ayıran, çalışanlarının sigortasını yapan, çalışanlarının sağlıklı ve güvenlikli bir 
ortamda çalışması için gerekli tedbirleri almaya çalışan bir işverenin yanında bütün bunlara 
dikkat etmeyen, kanuni vazifelerini yerine getirmeyen, hem komşu işyerlerinde hem de 
kendi işyerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini riske atan işverenlerin varlığı iş teftişi 
açısından diğer işverenleri ve sektör temsilcilerini en çok rahatsız eden konulardır.  
 

3.2. Sektör/Alana İlişkin Sorunlara Yönelik İşyerlerinin Beyanları 
İşverenlerin beyanları doğrultusunda tekstil sektörünün sorunları şu şekilde sıralanabilir: 
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dışılıktır. Kayıt dışı çalışan tekstil işletmeleri, rekabet ortamının bozulmasına, makine 
parkının bilinmemesine, istihdam bilgilerinin yetersizliğine neden olmaktadır. Yetersiz 
bilgiler, geleceğe ilişkin doğru tahminler yapılmasına imkân vermemektedir.  
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sebebiyle dövizdeki dalgalanmalar sektörü olumsuz yönde etkilemektedir. Yerli üreticinin 
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 Çin tekstilinin acımasız ve haksız rekabeti çok önemli bir sorun oluşturmaktadır. 
Özellikle temel ve standart tekstil ürünlerinde Çin firmaları ile rekabet etmek mümkün 
değildir. Gerekli önlemler alınmaz ise, birçok işletme kapanacaktır. 
 

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

Programlı teftiş sonucunda ortaya çıkan mevzuata aykırılıkların ortaya çıkma 
nedenlerinden bahsedilecek olursa işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uzak 
oluşu ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma muafiyeti sıralanabilir. 
 
Raporun diğer bölümlerinde de bahsedildiği üzere proje boyunca denetimlerin büyük 
çoğunluğu az tehlikeli sınıfta yer alan dış ve iç giyim eşyası imalatı yapan işyerlerinde 
gerçekleşmiştir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yapılan değişiklikle 
50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği 
hizmeti alma yükümlülüğü 01/07/2020 tarihine ertelendiğinden teftişi yapılan işyerlerinin 
çoğunda iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ile karşılaşılmamıştır. Bu sebeple konuya 
vakıf olmayan, mevzuat bilgisi yeterli olmayan işverenlerin işyerlerinde ilk teftişlerde 
birçok noksan husus tespit edilmiştir. Teftişler süresince müfettişlerin rehberlik etmesi ve 
işverenlerin gayret etmesiyle bu noksan hususların giderilmesi sağlanmıştır.  
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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 Kurulu Başkanlığı ve Diğer Kurum/Kuruluşlarla İlgili Öneriler 
6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girdiğinden bu yana, 5 seneyi aşkın 
zamandır, uygulanan iki aşamalı teftiş sistemi sahada bütün işverenler ve iş sağlığı ve 
güvenliği profesyonelleri tarafından benimsenmiş olup bu durum sonradan sonraya 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 çalışanlarını ‘Müfettişler gelince süre veriyorlar. O zaman yaparız’ 
anlayışına 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 kalması, 
  Aynı işyerine en az iki defa gidildiğinden daha az sayıda işyerinin teftiş görmesi  

 
hususları göz önünde bulundurularak tekrar tek aşamalı teftiş sistemine geçilmesinin 
müfettişler tarafından her açıdan daha verimli olacağı düşünülmektedir. 
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