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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 “Seramik ve 
Vitrifiye Fabrikalarında Çalışma Ortam ve Koşullarının İyileştirilmesine Yönelik 
Programlı Teftiş”e ilişkin hazırlanan Genel Değerlendirme Raporu, çalışma hayatına katkı 
sağlaması amacıyla ilgili taraflara sunulmaktadır.  
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BİLGİLENDİRME 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları 1 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 65’inci maddesi 
ile kurulan Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına 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 Kararnamenin 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 Kararnamesinin 78’inci maddesi ile kurulan Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığına 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  
Seramik ve Vitrifiye Fabrikalarında Çalışma Ortam ve Koşullarının İyileştirilmesine 
Yönelik Programlı Teftiş. 
 
2. Teftişin Amacı  
Yapılacak olan programlı teftişler ile;  

 Kanuna aykırı olarak kurulan asıl işveren – alt işveren ilişkilerinin (muvazaa) 
sonlandırılarak alt işveren çalışanlarının asıl işveren bünyesinde istihdam edilmesinin 
sağlanması, 

 Kayıt dışı istihdam, izinsiz yabancı uyruklu istihdamı ve çocuk işçilikle mücadele 
edilmesi, bu konularla ilgili işverenlerin ve çalışanların bilinçlendirilmesi, 

 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna bağlı mevzuatın 
uygulanması konusunda işverenlerin, çalışanların ve ilgili kişilerin bilgilendirilmesi ve 
denetlenmesi, 

 Sektörde kullanılan hammadde tozlarına maruz kalma riski ve bunun sonucunda 
ortaya çıkabilecek meslek hastalığı (silikozis) hakkında işverenlere, çalışanlara ve ilgili 
taraflara rehberlik edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, 

 “Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az 
Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik” gereğince günde 7,5 saat üzerinde 
yapılan çalışmalar ile fazla çalışmaların bitirilmesi hususunda çalışanların ve işverenlerin 
bilinçlendirilmesi, 

 Sonuç olarak, işveren ve işyeri çalışanlarının bilinçlendirilerek işyeri ortamının 
daha güvenli hale getirilmesi ve böylelikle meslek hastalıklarının azaltılmasına yardımcı 
olunması, 
amaçlanmıştır. 
  
3. Teftişte Görev Alan Müfettişler 
Seramik ve Vitrifiye Fabrikalarında Çalışma Ortam ve Koşullarının İyileştirilmesine 
Yönelik Programlı Teftiş, İş Teftiş Bursa Grup Başkanlığı tarafından yürütülmüş olup 1 iş 
başmüfettişi, 1 iş müfettişi ve 6 iş müfettişi yardımcısı olmak üzere toplam 8 müfettiş 
görev almıştır. Heyetlerde görev alan müfettişlerden en az birisinin kimya mühendisi 
olmasına dikkat edilmiştir.  
 
4. Çalışma Takvimi 
Programlı teftişlere Mart ayında başlanmış olup Aralık ayı sonuna kadar devam edilmiştir. 
2018 yılı Ocak ayında ise, programlı teftiş süresini aşan ek süre talebinde bulunan ve bu 
talebi Başkanlığımızca uygun görülen işyerlerinde teftiş yapılmıştır. Teftiş süresince 4 
heyetle, 24 ilde, 83 asıl işveren ve 19 alt işveren olmak üzere toplam 102 işyeri 
denetlenmiştir. “Seramik ve Vitrifiye Fabrikalarında Çalışma Ortam ve Koşullarının 
İyileştirilmesine Yönelik Programlı Teftiş” çalışma takvimi Tablo 1.1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1.1- “Seramik ve Vitrifiye Fabrikalarında Çalışma Ortam ve Koşullarının İyileştirilmesine 

Yönelik Programlı Teftiş” çalışma takvimi 
Aylar İller Yapılan Faaliyet 

2017 Mart Bursa Programlı Teftiş Hazırlık Toplantıları 

2017 
Mart – Nisan – Mayıs – 

Haziran – Temmuz – 
Ağustos – Eylül – Ekim – 

Kasım – Aralık 

Ankara, Aydın, Bartın, Bilecik, 
Bursa, Çanakkale, Çankırı, 

Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, 
İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, 
Konya, Kütahya, Manisa, Ordu, 

Sakarya, Tekirdağ, Trabzon, 
Uşak, Yozgat, Zonguldak 

Programlı Teftişlerin Gerçekleştirilmesi 
ve Teftiş Raporlarının Yazılması 

2018 Ocak - Şubat 
Ankara, Kayseri 

 
Bursa 

Programlı Teftiş Süresini Aşan Ek Süre 
Talebinde Bulunan ve Bu Talebi 
Başkanlığımızca Uygun Görülen 
İşyerlerinde Programlı Teftişlerin 

Gerçekleştirilmesi, Teftiş Raporlarının 
Yazılması, Programlı Teftiş Genel 

Değerlendirme Raporu Hazırlık Aşaması 

2018 Mart - Nisan Bursa Programlı Teftiş Genel Değerlendirme 
Raporunun Yazılması 

 
5. Görev Yapılan İller 
Teftişler; Ankara, Aydın, Bartın, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, 
Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu, Sakarya, 
Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerinde olmak üzere toplam 24 ilde 
yürütülmüştür. 
  
6. Teftişe Alınan İşyerleri Hakkında Genel Bilgiler 
Seramik ve Vitrifiye Fabrikalarında Çalışma Ortam ve Koşullarının İyileştirilmesine 
Yönelik Programlı Teftiş Uygulama Esasları incelendiğinde, teftişlerin yürütüleceği 
işyerlerinin meslek kodları (NACE kodları) başlığı altında; 23.20, 23.41, 23.42, 23.43, 
23.44 ve 23.49 NACE kodlarının yer aldığı, 23.31 (Seramik karo ve kaldırım taşları 
imalatı) NACE kodunun ise bu listede bulunmadığı tespit edilmiştir. Ancak sektörde 
yürütülen teftişler esnasında duvar ve yer karosu üretimi yapan bazı işyerlerinin 23.31.01 
(Seramik karo ve kaldırım taşı imalatı (mozaik taşı ve mozaik küpleri dahil) (ateşe 
dayanıklı olanlar hariç)) NACE koduna sahip oldukları tespit edilmiş olup bu nedenle 
23.31 NACE kodu da Tablo 1.2’de verilen teftişlerin yürütüldüğü işyerlerinin meslek 
kodları arasında belirtilmiştir.  
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Tablo 1.2- Teftişlerin Yürütüldüğü İşyerlerinin Meslek Kodları (NACE Kodları) 

NACE Rev.2 
Kodu 

NACE Rev.2 Tanımı Tehlike Sınıfı 

23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı  
23.2 Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı  
23.20 Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı  

23.20.16 Silisli süzme topraktan (kizelgur) ısı yalıtımlı seramik ürünler ile 
ateşe dayanıklı briket, blok, tuğla, ateş tuğlası, vb. ateşe dayanıklı 

seramik yapı ürünleri imalatı 

Çok Tehlikeli 

23.20.17 Ateşe dayanıklı imbikler, damıtma kabı, eritme potası, vana ucu, tüp, 
boru, döküm potaları, mufl ocağı, püskürtme tüpleri vb. seramik 

ürünlerin imalatı 

Çok Tehlikeli 

23.20.18 Ateşe dayanıklı çimento, çamur, harç, beton vb. imalatı Çok Tehlikeli 
23.3 Kilden inşaat malzemeleri imalatı  
23.31 Seramik karo ve kaldırım taşları imalatı  

23.31.01 Seramik karo ve kaldırım taşı imalatı (mozaik taşı ve mozaik küpleri 
dahil) (ateşe dayanıklı olanlar hariç) 

Çok Tehlikeli 

23.4 Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı  
23.41 Seramik ev ve süs eşyaları imalatı  

23.41.01 Seramik veya porselenden sofra takımları (tabak, bardak, fincan, vb.) 
ve diğer ev ve tuvalet eşyasının imalatı (çiniden olanlar ve sıhhi 

ürünler hariç) 

Çok Tehlikeli 

23.41.02 Seramik ve porselenden heykelcik, vazo, biblo, vb. süs eşyası imalatı 
(oyuncaklar hariç) 

Çok Tehlikeli 

23.41.03 Çiniden sofra takımı, ev, tuvalet ve süs eşyası imalatı (çinicilik) (çini 
dekoru dahil) 

Çok Tehlikeli 

23.41.04 Topraktan güveç, çanak, çömlek, küp, vazo, vb. eşyalar ile topraktan 
heykel vb. süs ve dekoratif eşya imalatı (porselen ve çiniden olanlar 

ile malların ambalajlanması ve taşınması için olanlar hariç) 

Tehlikeli 

23.42 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı  
23.42.01 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı Çok Tehlikeli 

23.43 Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının 
imalatı 

 

23.43.01 Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının 
imalatı 

Çok Tehlikeli 

23.44 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı  
23.44.01 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı (laboratuvar, kimyasal ve 

diğer teknik alanlarda kullanılan seramikten ürünler) (ateşe dayanıklı 
seramik ürünler hariç) 

Çok Tehlikeli 

23.49 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı  
23.49.01 Tarımsal amaçlı olanlar ile malların taşınması ya da ambalajlanması 

için kullanılan seramik ürünlerin imalatı (seramik çömlekler, 
kavanozlar, vb. ile yalaklar, tekneler vb.) 

Çok Tehlikeli 

23.49.02 Başka yerde sınıflandırılmamış yapı işlerinde kullanılmayan diğer 
seramik eşyaların imalatı (dekoratif amaçlı olmayan seramik saksılar 

dahil) 

Çok Tehlikeli 
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Tablo 1.1- “Seramik ve Vitrifiye Fabrikalarında Çalışma Ortam ve Koşullarının İyileştirilmesine 

Yönelik Programlı Teftiş” çalışma takvimi 
Aylar İller Yapılan Faaliyet 

2017 Mart Bursa Programlı Teftiş Hazırlık Toplantıları 

2017 
Mart – Nisan – Mayıs – 

Haziran – Temmuz – 
Ağustos – Eylül – Ekim – 

Kasım – Aralık 

Ankara, Aydın, Bartın, Bilecik, 
Bursa, Çanakkale, Çankırı, 

Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, 
İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, 
Konya, Kütahya, Manisa, Ordu, 

Sakarya, Tekirdağ, Trabzon, 
Uşak, Yozgat, Zonguldak 

Programlı Teftişlerin Gerçekleştirilmesi 
ve Teftiş Raporlarının Yazılması 

2018 Ocak - Şubat 
Ankara, Kayseri 

 
Bursa 

Programlı Teftiş Süresini Aşan Ek Süre 
Talebinde Bulunan ve Bu Talebi 
Başkanlığımızca Uygun Görülen 
İşyerlerinde Programlı Teftişlerin 

Gerçekleştirilmesi, Teftiş Raporlarının 
Yazılması, Programlı Teftiş Genel 

Değerlendirme Raporu Hazırlık Aşaması 

2018 Mart - Nisan Bursa 
Programlı Teftiş Genel Değerlendirme 

Raporunun Yazılması 

 
5. Görev Yapılan İller 
Teftişler; Ankara, Aydın, Bartın, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, 
Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu, Sakarya, 
Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerinde olmak üzere toplam 24 ilde 
yürütülmüştür. 
  
6. Teftişe Alınan İşyerleri Hakkında Genel Bilgiler 
Seramik ve Vitrifiye Fabrikalarında Çalışma Ortam ve Koşullarının İyileştirilmesine 
Yönelik Programlı Teftiş Uygulama Esasları incelendiğinde, teftişlerin yürütüleceği 
işyerlerinin meslek kodları (NACE kodları) başlığı altında; 23.20, 23.41, 23.42, 23.43, 
23.44 ve 23.49 NACE kodlarının yer aldığı, 23.31 (Seramik karo ve kaldırım taşları 
imalatı) NACE kodunun ise bu listede bulunmadığı tespit edilmiştir. Ancak sektörde 
yürütülen teftişler esnasında duvar ve yer karosu üretimi yapan bazı işyerlerinin 23.31.01 
(Seramik karo ve kaldırım taşı imalatı (mozaik taşı ve mozaik küpleri dahil) (ateşe 
dayanıklı olanlar hariç)) NACE koduna sahip oldukları tespit edilmiş olup bu nedenle 
23.31 NACE kodu da Tablo 1.2’de verilen teftişlerin yürütüldüğü işyerlerinin meslek 
kodları arasında belirtilmiştir.  
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II. BÖLÜM: TEFTİŞİN TANIMI 
 
1. Gerekçe 
Sanayi ve teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
seramik üretimi artmış ve kullanılan teknoloji çalışanlar açısından komplike bir hal almış, 
ancak üretimde silika tozunu artıran proses koşullarının iyileştirilmemesi, silika tozu 
sızdıran makine ve ekipmanlardan kaynaklı risklerin önüne geçilmemesi, filtre 
sistemlerinin bulunmaması, yoğun toz oluşumuna neden olan ünitelerin kapalı sistemlere 
çevrilmemesi, etkin lokal ve genel havalandırma sistemlerinin oluşturulmaması, yetersiz 
aspirasyon ve ventilasyon sistemleri, uygun olmayan kişisel koruyucu donanımların 
kullanılması ve tozlu ortamlarda çalışanların sağlık kontrollerinin düzenli bir şekilde takip 
edilmemesi gibi sektöre özgü riskler, iş kazaları ve meslek hastalıklarının sayısında artış 
yaşanmasına neden olmuştur. 
 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından her yıl yayımlanan iş kazası ve meslek hastalıkları 
istatistiklerine göre; silisyum içeren tozlara bağlı olarak ortaya çıkan pnömokonyoza 
yakalananların sayısının her geçen yıl arttığı görülmektedir. Öte taraftan, toza bağlı olarak 
gelişen bu hastalıklarda, özellikle silika tozlarına maruziyet sonucu ortaya çıkan 
hastalıklarda yükümlülük süresinin 10 yıla kadar uzanabileceği ve kısa süreli silika 
maruziyetinin bile geri dönüşü olmayan ve ölüme varan hastalıklara yol açabileceği göz 
önüne alındığında, söz konusu istatistiklerde yer alan sayılardan çok daha fazla sektör 
çalışanının potansiyel meslek hastası olabilecekleri ve önümüzdeki yıllarda bu 
istatistiklerde yer alan sayıların daha da artabileceği öngörülebilmektedir. Keza, İş Teftiş 
Kurulu Başkanlığı’na her yıl sayısı artarak ulaşan meslek hastalığı şikâyetleri de bu 
durumun en önemli emarelerinden biridir.  
 
Yukarıda da açıklandığı üzere, sektörde öncelikli olarak belirlenen meslek hastalığı 
risklerine karşı işyerlerinin çalışma ortam ve koşullarının mevzuata uygun hale getirilmesi, 
tarafların iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve uygulamaları konusunda bilgilendirilmesi, 
güvenlik kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesine katkıda bulunulması ve nihayetinde 
sektörde çalışanların toz ve diğer risk faktörlerine maruziyetinin önlenerek meslek 
hastalıklarının engellenmesi amacıyla, seramik sektörü iş sağlığı ve güvenliği yönünden 
programlı teftişe alınmıştır. 
 
2. Yöntem 
Teftişler Mart ayından Ağustos ayı sonuna kadar, programlarda yer alan tüm işyerlerinin 
birinci aşama teftişleri yapılmış olup işyerinde tespit edilen mevzuata aykırılıklar gidermek 
için süre talebinde bulunan ve müfettişlerce uygun görülen işverenlere bildirim ve tutanak 
bırakma suretiyle teftişlere ara verilmiştir. Eylül ayından itibaren Aralık ayı sonuna kadar 
işyerlerine tekrar gidilerek ikinci aşama teftişler yapılmış ve tespit edilen bu mevzuata 
aykırılıkların giderilip giderilmediği kontrol edilmiştir. Devam eden veya yeni tespit edilen 
mevzuata aykırılıklar için idari para cezası uygulanması talebinde bulunulmuştur. 
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3. İşyerlerinin Seçim Kriterleri 
2016 yılı SGK istatistiklerine bakıldığında, ülkemizde, seramik ve vitrifiye üretiminin de 
içinde yer aldığı “23 - Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı” faaliyet kodu 
altında 13.688 işyerinin bulunduğu ve bu işyerlerinde toplam 217.688 çalışanın istihdam 
edildiği görülmektedir. 
 
Programlı teftiş kapsamında teftişleri yapılan işyerlerinin NACE kodları olan; 23.20, 
23.31, 23.41, 23.42, 23.43, 23.44 ve 23.49 NACE kodlarında, 2013 - 2016 yıllarında 
Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre iş kazası geçiren sigortalı sayılarına ilişkin 
bilgiler Tablo 2.1’de, meslek hastalığına tutulan sigortalı sayılarına ilişkin bilgiler ise 
Tablo 2.2’de sunulmuştur. 
 
Tablo 2.1- 2013-2016 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre “Diğer metalik olmayan mineral 

ürünlerin imalatı” sektöründe yer alan “23.20, 23.31, 23.41, 23.42, 23.43, 23.44 ve 23.49” NACE 
kodlarındaki iş kazası geçiren sigortalı sayıları 

 
Tablo 2.1 incelendiğinde, belirlenen bu NACE kodlarında 2013 - 2016 yıllarında kayda 
alınan iş kazası sayılarının hemen hemen aynı seviyelerde olduğu görülmektedir.  
 

Ekonomik faaliyet sınıflaması (NACE kodu) 
İş kazası geçiren sigortalı sayıları 

2013 2014 2015 2016 

 
23-Diğer 
metalik 
olmayan 
mineral 

ürünlerin 
imalatı 

2-Ateşe 
dayanıklı 
ürünlerin 
imalatı 

0-Ateşe dayanıklı ürünlerin 
imalatı 1.298 1.155 941 944 

3-Kilden inşaat 
malzemeleri 

imalatı 

1-Seramikten karo ve 
kaldırım taşları imalatı 237 486 694 550 

4-Diğer 
porselen ve 

seramik 
ürünlerin 
imalatı 

1-Seramik ev ve süs eşyası 
imalatı 132 464 420 322 

2-Seramikten yapılan sıhhi 
ürünlerin imalatı 371 380 424 525 

3-Seramik izolatörlerin ve 
izolasyon bağlantı 

parçalarının imalatı 
5 5 14 12 

4-Diğer teknik seramik 
ürünlerin imalatı 10 9 10 5 

9-Başka yerde 
sınıflandırılmamış diğer 
seramik ürünlerin imalatı 

101 32 19 1 

TOPLAM 2.154 2.531 2.522 2.359 
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II. BÖLÜM: TEFTİŞİN TANIMI 
 
1. Gerekçe 
Sanayi ve teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
seramik üretimi artmış ve kullanılan teknoloji çalışanlar açısından komplike bir hal almış, 
ancak üretimde silika tozunu artıran proses koşullarının iyileştirilmemesi, silika tozu 
sızdıran makine ve ekipmanlardan kaynaklı risklerin önüne geçilmemesi, filtre 
sistemlerinin bulunmaması, yoğun toz oluşumuna neden olan ünitelerin kapalı sistemlere 
çevrilmemesi, etkin lokal ve genel havalandırma sistemlerinin oluşturulmaması, yetersiz 
aspirasyon ve ventilasyon sistemleri, uygun olmayan kişisel koruyucu donanımların 
kullanılması ve tozlu ortamlarda çalışanların sağlık kontrollerinin düzenli bir şekilde takip 
edilmemesi gibi sektöre özgü riskler, iş kazaları ve meslek hastalıklarının sayısında artış 
yaşanmasına neden olmuştur. 
 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından her yıl yayımlanan iş kazası ve meslek hastalıkları 
istatistiklerine göre; silisyum içeren tozlara bağlı olarak ortaya çıkan pnömokonyoza 
yakalananların sayısının her geçen yıl arttığı görülmektedir. Öte taraftan, toza bağlı olarak 
gelişen bu hastalıklarda, özellikle silika tozlarına maruziyet sonucu ortaya çıkan 
hastalıklarda yükümlülük süresinin 10 yıla kadar uzanabileceği ve kısa süreli silika 
maruziyetinin bile geri dönüşü olmayan ve ölüme varan hastalıklara yol açabileceği göz 
önüne alındığında, söz konusu istatistiklerde yer alan sayılardan çok daha fazla sektör 
çalışanının potansiyel meslek hastası olabilecekleri ve önümüzdeki yıllarda bu 
istatistiklerde yer alan sayıların daha da artabileceği öngörülebilmektedir. Keza, İş Teftiş 
Kurulu Başkanlığı’na her yıl sayısı artarak ulaşan meslek hastalığı şikâyetleri de bu 
durumun en önemli emarelerinden biridir.  
 
Yukarıda da açıklandığı üzere, sektörde öncelikli olarak belirlenen meslek hastalığı 
risklerine karşı işyerlerinin çalışma ortam ve koşullarının mevzuata uygun hale getirilmesi, 
tarafların iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve uygulamaları konusunda bilgilendirilmesi, 
güvenlik kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesine katkıda bulunulması ve nihayetinde 
sektörde çalışanların toz ve diğer risk faktörlerine maruziyetinin önlenerek meslek 
hastalıklarının engellenmesi amacıyla, seramik sektörü iş sağlığı ve güvenliği yönünden 
programlı teftişe alınmıştır. 
 
2. Yöntem 
Teftişler Mart ayından Ağustos ayı sonuna kadar, programlarda yer alan tüm işyerlerinin 
birinci aşama teftişleri yapılmış olup işyerinde tespit edilen mevzuata aykırılıklar gidermek 
için süre talebinde bulunan ve müfettişlerce uygun görülen işverenlere bildirim ve tutanak 
bırakma suretiyle teftişlere ara verilmiştir. Eylül ayından itibaren Aralık ayı sonuna kadar 
işyerlerine tekrar gidilerek ikinci aşama teftişler yapılmış ve tespit edilen bu mevzuata 
aykırılıkların giderilip giderilmediği kontrol edilmiştir. Devam eden veya yeni tespit edilen 
mevzuata aykırılıklar için idari para cezası uygulanması talebinde bulunulmuştur. 
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Tablo 2.2- 2013-2016 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre “Diğer metalik olmayan mineral 
ürünlerin imalatı” sektöründe yer alan “23.20, 23.31, 23.41, 23.42, 23.43, 23.44 ve 23.49” NACE 

kodlarındaki meslek hastalığına tutulan sigortalı sayıları 

 

Tablo 2.3’te ise 2013 - 2016 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre meslek 
hastalığına tutulan sigortalı sayıları ile bu sayıların içinde “J62.8 – Pnömokonyoz, diğer 
silisyum içeren tozlara bağlı” tanı alt grubunda meslek hastalığına tutulan sigortalı 
sayılarına ilişkin bilgiler sunulmuştur. 
 

Tablo 2.3- 2013-2016 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre “J62.8 – Pnömokonyoz, diğer 
silisyum içeren tozlara bağlı” tanı alt grubunda ve toplam meslek hastalığına tutulan sigortalı sayıları 

Yıl 

“J62.8 – Pnömokonyoz, diğer silisyum 
içeren tozlara bağlı” tanı alt grubunda 

meslek hastalığına tutulan sigortalı 
sayıları 

Toplam meslek hastalığına tutulan 
sigortalı sayıları 

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

2013 25 1 26 343 8 351 

2014 80 2 82 470 24 494 

2015 100 0 100 470 40 510 

2016 118 0 118 568 29 597 

Ekonomik faaliyet sınıflaması (NACE kodu) 

Meslek hastalığına tutulan sigortalı 
sayıları 

2013 2014 2015 2016 

 
23-Diğer 
metalik 
olmayan 
mineral 

ürünlerin 
imalatı 

2-Ateşe 
dayanıklı 
ürünlerin 
imalatı 

0-Ateşe dayanıklı ürünlerin 
imalatı 1 8 5 8 

3-Kilden inşaat 
malzemeleri 

imalatı 

1-Seramikten karo ve 
kaldırım taşları imalatı 0 0 4 5 

4-Diğer 
porselen ve 

seramik 
ürünlerin 
imalatı 

1-Seramik ev ve süs eşyası 
imalatı 0 5 10 5 

2-Seramikten yapılan sıhhi 
ürünlerin imalatı 5 42 17 48 

3-Seramik izolatörlerin ve 
izolasyon bağlantı 

parçalarının imalatı 
0 0 0 0 

4-Diğer teknik seramik 
ürünlerin imalatı 0 1 0 0 

9-Başka yerde 
sınıflandırılmamış diğer 
seramik ürünlerin imalatı 

0 0 0 0 

TOPLAM 6 56 36 66 
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Çalışanların toz ve diğer risk faktörlerine maruziyetinin önlenerek meslek hastalıklarının 
engellenmesi amacıyla, başta Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre sektörde 
meslek hastalığı sayısının en çok tespit edildiği vitrifiye fabrikaları olmak üzere seramik 
karo, sofra eşyası, refrakter malzeme ve izolatör üretimi yapan işyerleri programlı teftişe 
alınmıştır. 
 
4. Teftişe Alınan İşyerlerinin Belirlenme Yöntem ve Kaynakları 
Sosyal Güvenlik Kurumuna ait elektronik veri tabanından seçilen işyerleri NACE 
kodlarına göre sınıflandırılmış ve bakanlığımızın elektronik doküman yönetim 
sistemi’ndeki “Sendika Yetki” bölümünden çalışan sayısı, işyeri büyüklüğü, geçmiş iş 
kazası ve meslek hastalığı kayıtları dikkate alınarak İTOS (İş Teftiş Otomasyon Sistemi) 
üzerinden programa alınacak işyerlerinin seçimi yapılmıştır. 
 
5. Faaliyet Alanı Bilgileri (Sektör, İl, vb.) 
Sektör : Seramik ve Vitrifiye Fabrikaları 
 
İl : Ankara, Aydın, Bartın, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, 
Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu, Sakarya, 
Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerinde olmak üzere toplam 24 ilde 
teftişler yapılmıştır. 
 

5.1. Tanımlar 
Beşiger: Prosese istenilen miktarda ve sabit debide hammadde girişini sağlayan ekipman. 
 
En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 80 dB(A) veya (Ptepe) = 112 Pa 
[135 dB(C) re. 20 µPa] (20 µPa referans alındığında 135 dB (C) olarak hesaplanan değer). 
 
En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85 dB(A) veya (Ptepe) = 140 Pa 
[137 dB(C) re. 20 µPa]. 
 
Feldispat: Seramik sağlık gereçleri çamurunda %20-25, seramik kaplama malzemelerinde 
(yer ve duvarda) %20-45 oranında kullanılan, çamurun pişme esnasında ergimesini, camsı 
faza geçmesini sağlayan hammadde. 
 
Frit: Öğütülüp toz haline getirilmiş seramik hammaddelerin bir reçeteye göre tartılıp 
karıştırıldıktan sonra eritilmesi ve eriyiğin hızlı bir şekilde soğutulması neticesinde ortaya 
çıkan cam yapılı ara mamul. 
 
İnert toz: Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya 
fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlar. 
  
Kaçak Akım Koruma Rölesi: Faz kutbundan giden elektrik akımı ile nötr kutuptan dönen 
elektrik akımı arasındaki farkın, insan için hayati değer olan 30 mA’ye ulaştığı durumlarda 
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Tablo 2.2- 2013-2016 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre “Diğer metalik olmayan mineral 
ürünlerin imalatı” sektöründe yer alan “23.20, 23.31, 23.41, 23.42, 23.43, 23.44 ve 23.49” NACE 

kodlarındaki meslek hastalığına tutulan sigortalı sayıları 

 

Tablo 2.3’te ise 2013 - 2016 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre meslek 
hastalığına tutulan sigortalı sayıları ile bu sayıların içinde “J62.8 – Pnömokonyoz, diğer 
silisyum içeren tozlara bağlı” tanı alt grubunda meslek hastalığına tutulan sigortalı 
sayılarına ilişkin bilgiler sunulmuştur. 
 

Tablo 2.3- 2013-2016 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre “J62.8 – Pnömokonyoz, diğer 
silisyum içeren tozlara bağlı” tanı alt grubunda ve toplam meslek hastalığına tutulan sigortalı sayıları 

Yıl 

“J62.8 – Pnömokonyoz, diğer silisyum 
içeren tozlara bağlı” tanı alt grubunda 

meslek hastalığına tutulan sigortalı 
sayıları 

Toplam meslek hastalığına tutulan 
sigortalı sayıları 

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

2013 25 1 26 343 8 351 

2014 80 2 82 470 24 494 

2015 100 0 100 470 40 510 

2016 118 0 118 568 29 597 

Ekonomik faaliyet sınıflaması (NACE kodu) 

Meslek hastalığına tutulan sigortalı 
sayıları 

2013 2014 2015 2016 

 
23-Diğer 
metalik 
olmayan 
mineral 

ürünlerin 
imalatı 

2-Ateşe 
dayanıklı 
ürünlerin 
imalatı 

0-Ateşe dayanıklı ürünlerin 
imalatı 1 8 5 8 

3-Kilden inşaat 
malzemeleri 

imalatı 

1-Seramikten karo ve 
kaldırım taşları imalatı 0 0 4 5 

4-Diğer 
porselen ve 

seramik 
ürünlerin 
imalatı 

1-Seramik ev ve süs eşyası 
imalatı 0 5 10 5 

2-Seramikten yapılan sıhhi 
ürünlerin imalatı 5 42 17 48 

3-Seramik izolatörlerin ve 
izolasyon bağlantı 

parçalarının imalatı 
0 0 0 0 

4-Diğer teknik seramik 
ürünlerin imalatı 0 1 0 0 

9-Başka yerde 
sınıflandırılmamış diğer 
seramik ürünlerin imalatı 

0 0 0 0 

TOPLAM 6 56 36 66 
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300 milisaniyede devreyi açarak ve enerji akışını keserek elektrik çarpılmalarını önleyen 
anahtarlama cihazları. 
 
Kaolen: Seramik sağlık gereçleri çamurunda %25-30, seramik kaplama malzemelerinde 
(duvarda) %15-20 oranında kullanılan, çamurun beyazlığını sağlayan hammadde. 
 
Kapalı Tip Aydınlatma: Nemli ve ıslak yerlerdeki su damlaları ile toz ve lifli maddelerin 
üretildiği, depolandığı ve kullanıldığı alanlarda bu toz ve liflerin aydınlatma 
ekipmanlarının içerisine girişine engel olan, dış kısmında koruyucu bir kapak bulunan 
aydınlatma armatürleri. 
  
Kil: Seramik sağlık gereçleri çamurunda %30-35, seramik kaplama malzemelerinde (yer 
ve duvarda) %30-55 oranında kullanılan, çamurun yaş halde plastikliğini ve kuru 
mukavemetini veren hammadde. 
 
Kristal yapıda SiO2: Kuvars, tridimit ve kristobalit. 
 
Kuvars – Kuvars kumu: Seramik sağlık gereçleri çamurunda %10-15 seramik kaplama 
malzemelerinde (duvarda) %5-15 oranında kullanılan, pişmiş çamurda iskelet oluşumunu 
sağlayan hammadde. 
 
Lifsi tozlar: Uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu 
eninin üç katından büyük olan parçacıklar. 
 
Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A) veya (Ptepe) = 200 Pa [140 dB(C) re. 
20 µPa]. 
 
Masse: Kil çamuru. 
 
Mesleki maruziyet sınır değeri: Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, 
çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun 
zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırını. 
 
Okuyucu: ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılması konusunda 
eğitim almış hekim. 
 
Pnömokonyoz (Akciğer Toz Hastalığı): Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu 
ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalık. 
 
Pulverize sır: Sırlama işleminde kullanılmak üzere spray veya nozüller sayesinde küçük 
partiküller haline getirilmiş sıvı sır maddesi. 
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Seramik: Bir veya birden fazla metalin, metal olmayan element ile birleşmesi ve 
sinterlenmesi sonucu oluşan inorganik bileşik. 
  
Seramik bünye: Kil, kuvars ve feldispattan oluşan inorganik bileşenlerin bulunduğu 
çamur. 
 
Sır: Öğütülmüş uygun bileşimli frit, kaolen, kuvars, feldispat, kalsit, magnezit ve dolomit 
gibi seramik hammaddelerden elde edilen ve seramik bünye üzerinde pişirme neticesinde 
cam yapıya benzer bir yapı oluşturabilen karışım ve söz konusu tabaka. 
  
Silikozis: Silikanın uzun süre solunması sonucu akciğerlerde yapısal ve fonksiyonel 
değişikliklere neden olarak gelişen bir tip pnömokonyoz. 
 
Solunabilir toz: Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya 
amorf yapıda toz ile çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi 
tozlar. 
 
Solunum bölgesi: Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm 
yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısını. 
 
Spray dryer: Püskürtmeli kurutucu. 
 
Standart akciğer radyografisi: En az 35x35 cm ebatında ILO Uluslararası Pnömokonyoz 
Radyografileri Sınıflandırılması kriterlerine göre değerlendirilebilir akciğer radyografisi 
veya dijital akciğer radyografisi. 
 
Toz ölçümü: İşyeri ortam havasındaki toz miktarının gravimetrik esasa veya lifsi tozlarda 
lif sayısına göre belirlenmesi. 
 
Vitrifiye: Kelime anlamı olarak camlaşmış, camsı anlamına gelmekte olup lavabo, tuvalet 
taşı, klozet, küvet, duş teknesi gibi genelde seramik olan ürünlerin tamamının adı. 
 
Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer (ZAOD/TWA): Günlük 8 saatlik zaman dilimine 
göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değer. 
 

5.1.1. Silikozis 
Silikozis, silikanın uzun süre solunması sonucu akciğerlerde yapısal ve fonksiyonel 
değişikliklere neden olarak gelişen bir tip pnömokonyozdur. 
 
Maruziyet seviyesine ve süresine bağlı olarak silikozis; kronik, akselere ve akut silikozis 
olarak sınıflandırılmaktadır. Düşük silika içeren ortamlarda 10-20 yıllık maruziyetten sonra 
daha çok “q” ve “r” tipi opasitelerle karakterize olan basit silikozise kronik silikozis 
denilmektedir.  
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300 milisaniyede devreyi açarak ve enerji akışını keserek elektrik çarpılmalarını önleyen 
anahtarlama cihazları. 
 
Kaolen: Seramik sağlık gereçleri çamurunda %25-30, seramik kaplama malzemelerinde 
(duvarda) %15-20 oranında kullanılan, çamurun beyazlığını sağlayan hammadde. 
 
Kapalı Tip Aydınlatma: Nemli ve ıslak yerlerdeki su damlaları ile toz ve lifli maddelerin 
üretildiği, depolandığı ve kullanıldığı alanlarda bu toz ve liflerin aydınlatma 
ekipmanlarının içerisine girişine engel olan, dış kısmında koruyucu bir kapak bulunan 
aydınlatma armatürleri. 
  
Kil: Seramik sağlık gereçleri çamurunda %30-35, seramik kaplama malzemelerinde (yer 
ve duvarda) %30-55 oranında kullanılan, çamurun yaş halde plastikliğini ve kuru 
mukavemetini veren hammadde. 
 
Kristal yapıda SiO2: Kuvars, tridimit ve kristobalit. 
 
Kuvars – Kuvars kumu: Seramik sağlık gereçleri çamurunda %10-15 seramik kaplama 
malzemelerinde (duvarda) %5-15 oranında kullanılan, pişmiş çamurda iskelet oluşumunu 
sağlayan hammadde. 
 
Lifsi tozlar: Uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu 
eninin üç katından büyük olan parçacıklar. 
 
Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A) veya (Ptepe) = 200 Pa [140 dB(C) re. 
20 µPa]. 
 
Masse: Kil çamuru. 
 
Mesleki maruziyet sınır değeri: Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, 
çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun 
zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırını. 
 
Okuyucu: ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılması konusunda 
eğitim almış hekim. 
 
Pnömokonyoz (Akciğer Toz Hastalığı): Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu 
ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalık. 
 
Pulverize sır: Sırlama işleminde kullanılmak üzere spray veya nozüller sayesinde küçük 
partiküller haline getirilmiş sıvı sır maddesi. 
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Silikotik nodül olarak adlandırılan bu küçük opasiteler birleşerek akciğer grafisinde daha 
büyük bir opasite (>10 mm) şeklinde görülebilir. Bu şekilde opasitelerin büyümesi ile 
oluşan ‘komplike silikozis’ veya ‘konglomere silikozis’ olarak da adlandırılan tabloya 
progresif masif fibrozis (PMF) denilmektedir.  
 
Orta dereceli silikaya 5-10 yıllık maruziyetten sonra küçük opasitelerle beraber büyük 
opasitelerin de (A,B,C) hakim olduğu komplike silikozise akselere silikozis denilmektedir. 
 
Yoğun silika maruziyetlerinden 3-5 yıl hatta bazen aylarla ifade edilen süre sonra ortaya 
çıkan ve radyolojik olarak pulmoner ödemi düşündürürcesine yoğun alveoler dolum örneği 
(silikoproteinosis) ile karakterize ve oldukça hızlı progresyonlu-fatal tabloya ise akut 
silikozis denilir. 
 
Tüberküloz tüm silikozis formlarında görülmesine rağmen akut veya akselere silikozis 
olguları daha yüksek risk altındadır. Silikozise özgü radyolojik bulguların gelişmediği 
olgularda, mesleksel toz maruziyeti ile ilişkili kronik bronşit ve amfizem gibi hastalıklar 
gelişebilir. 
 
Mesleki akciğer hastalıklarının tanı ve takibinde iki ana yöntem öncelikli bir yere sahiptir. 
Bunlardan birincisi radyolojik inceleme diğeri de fonksiyonel incelemedir. Birincisinde 
kişinin anatomisindeki, diğerinde ise kapasitesindeki olası patolojik değişiklikler 
belirlenerek izlenir.  
 

5.1.2. ILO Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası Sınıflandırması Rehberi 
ILO (International Labour Office – Uluslararası Çalışma Örgütü)’nun 1919 yılında 
kurulması ile çalışma yaşamında birçok alanda çalışma koşullarının daha sağlıklı olmasının 
temel ilkeleri belirlenmiştir. Bu yıllarda pnömokonyoz yapıcı işlerde çalışanlarda yoğun 
pnömokonyoz epidemilerinin görülmesi, olguların çoğunun da progresif masif fibrozis 
başladıktan sonra saptanması ve bunların solunum yetmezliği ile kaybedilmeleri ILO’yu bu 
konuda ciddi bir organizasyona sevk etmiştir.  
 
ILO’nun en önemli uğraş alanlarından birisi pnömokonyoz tanı ve takip kriterlerini 
oluşturmaktır. Bu alanda yapılan en önemli çalışmalardan biri, pnömokonyoz yapıcı 
ortamlarda çalışanların belirli aralıklarla sağlık kontrollerinin yapılmasının ilkelerini 
belirlemektir. Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde 1930’da toplanan ILO uzmanlar 
komitesi bu amaçla ilk adımı atmış ve pnömokonyoz yapıcı işlerde çalışan kişilerin 
erkenden saptanması için radyolojik tanımlayıcı bir sınıflandırma geliştirmiştir. 
Sınıflandırma daha sonra değişik tarihlerde birkaç defa yeniden düzenlenmiştir. Bu 
düzenlemelerin en geniş kapsamlı ve uygulanabilir olanı 1980’de gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan bu sınıflandırmaya “ILO Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası 
Sınıflandırması Rehberi” ismi verilmiştir. Son yıllara kadar bu rehber kullanılmıştır. Ancak 
bu sınıflandırma ile ilgili rutinde görülen bazı eksikliklerin giderilmesine yönelik yürütülen 
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çalışmalar sonucunda rehberde önce 2000 yılında ve son olarak 2011 yılında revizyonlar 
yapılmıştır.  
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1 Scope of the Classification 
The Classification provides a means for describing and recording systematically the radiographic 
abnormalities in the chest provoked by the inhalation of dusts. It is used to describe radiographic 
abnormalities that occur in any type of pneumoconiosis and is designed for classifying only the appearances 
seen on postero-anterior chest radiographs. Other views and imaging techniques may be required for clinical 
assessment of individuals, but the ILO International Classification has not been designed to code such 
findings. 
 
2 Object of the Classification 
The object of the Classification is to codify the radiographic abnormalities of the pneumoconioses in a 
simple, reproducible manner. The Classification neither defines pathological entities nor takes into account 
working capacity. It does not imply legal definitions of pneumoconioses for compensation purposes and does 
not set or imply a level at which compensation is payable. 
 
3 Uses of the Classification 
The Classification is used internationally for epidemiological research, for screening and surveillance of 
those in dusty occupations, and for clinical purposes. Use of the scheme may lead to better internat ional 
comparability of data concerning the pneumoconioses. 
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Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi (YRBT)’nin de pnömokonyoz tanı ve takibindeki 
standardizasyon çalışmaları halen devam etmektedir. 
 
Rehberin “Genel Talimatlar”4 bölümünde ise, “Hiçbir radyografik özellik toz maruziyeti 
için patognomonik değildir. Toz inhalasyonu ile ilişkili olmayan bazı radyografik 
özellikler toz nedeniyle olanları taklit edebilir. Bu tarz görünümlerin yorumlanmasında 
okuyucular arasında farklılıklar olabilir.” ifadesi yer almaktadır. Bu maddeyle; PA akciğer 
grafisinde toz maruziyeti için patognomonik olabilecek bir görüntünün olmadığı, örneğin 
eski enfeksiyonlar veya akciğer kanseri gibi farklı radyografik anormalliklerin toz 
inhalasyonu ile ilişkili olmadıkları halde pnömokonyozu taklit eden bir görünüm 
verebileceği ifade edilmiştir. 
 
Sınıflama sistemi aynı zamanda maluliyet değerlendirmesinde gereken bilginin bir 
kısmının sistematik tanımı ve kaydında da kullanılmaktadır. Sınıflama 22 grafiden oluşan 
ana ve 2000 yılında tanımlanan ancak 2003’de resmi kullanıma sunulan 14 grafilik ek iki 
adet standart radyografi setinden ve bunları tanımlayıcı bir metinden oluşmaktadır. Daha 
sonra buna 2011 klasifikasyonunun DR-SC’lik dijital ortamı da ilave edilmiştir. Bu grafiler 
sınıflandırmanın en önemli bileşenini oluşturmaktadır. Çünkü grafilerdeki normal ve 
patolojik tüm bulgular otopsi bulgularıyla da teyit edilmiş bulgulardır. Bu nedenle 
sınıflamanın bazı bölümlerinde kuşkuya düşüldüğünde, standart grafiler yazılı metinden 
önceliklidir. 
 
ILO Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası Sınıflandırması Rehberi, akciğer filmi 
bulgularını şekillerine, büyüklüklerine, yoğunluklarına göre kodlamayı sağlamakta olup 
pnömokonyoz yapıcı işlerde çalışanlarda tarama (epidemiyolojik amaçlı) için kullanılan bir 
kör okuma (filmi kodlanan kişinin yaşı, cinsiyeti, maruziyet tipi, süresi, yoğunluğu 
bilinmeden sadece grafideki bulguların ILO formuna işlenmesi) sistemidir. 
 
ILO sınıflamasına göre akciğerdeki bulgular öncelikle şekillerine ve büyüklüklerine göre 
gruplandırılır. Opasitelerin şekil ve büyüklüğü için yazılı metindeki tanımlar yol 
göstericidir ancak standart radyografilerle karşılaştırma yapmak daha önceliklidir. 
Parankim bulguları küçük ve büyük opasitelerden oluşmaktadır. Küçük opasite, 
büyüklükleri 1 cm’den küçük olan yuvarlak veya düzensiz-çizgisel opasiteler için 
kullanılan bir terimdir. İki tip küçük opasite tanımlanmıştır: Yuvarlak (rounded) ve 
düzensiz (irregüler). Bu opasitelerin her biri de 3 ayrı büyüklükte tanımlanmıştır. Küçük 
yuvarlak opasitelerin varlığında p,q,r sembolleri; düzensiz opasiteler için de s,t,u 
sembolleri kullanılır. 
 
 

                                                 
4 General instructions 
No radiographic features are pathognomonic of dust exposure. Some radiographic features that are unrelated 
to inhaled dust may mimic those caused by dust. Readers may differ about the interpretation of such 
appearances. 
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Tablo 2.4- Küçük opasiteler 
Büyüklük Yuvarlak (çap) Düzensiz (genişlik) 
0 - 1.5 mm P S 
1.5 – 3 mm Q T 
3 – 10 mm R U 

 
Opasitelerin şekli ve büyüklüğü kaydedilirken 2 harf kullanılır. Eğer filmdeki opasitelerin 
hepsinin aynı olduğunu düşünülüyorsa, eğik bir çizgiyle bu sembol iki kez yazılır (örneğin 
q/q). Ancak filmde farklı bir opasite görünümü de varsa o da ikinci sembol olarak 
kaydedilir (örneğin q/t). Bunun anlamı, filmde görülen opasiteler çoğunlukla yuvarlaktır ve 
büyüklükleri q’dur, ancak düzensiz ve t büyüklüğünde opasiteler de görülmektedir. 
Böylece kombine küçük opasiteler de kaydedilir. İncelenen filmde farklı opasitelerin de 
bulunma kuşkusu varsa, opasitelerin şeklini ve büyüklüğünü net olarak belirlemek için 
hem yuvarlak opasiteli hem de düzensiz opasiteli standart radyografiler karşılaştırma için 
kullanılır. Sınıflama aynı grafide farklı şekil ve büyüklükteki opasitelerin kaydedilmesine 
de olanak sağlamaktadır. Böylece küçük opasitelerin kodlanmasında doğabilecek 
karışıklıklardan kaçınılmış olunur. 
 
Akciğerin etkilenen zonlarının her birim alanındaki küçük opasitelerin konsantrasyonu 
küçük opasitelerin yoğunluğunu gösterir. Yoğunluk kategorisi, standart radyografilerle 
karşılaştırılan opasitelerin yoğunluğunun değerlendirilmesi esasına dayanır. Yoğunluğu 
değerlendirmede yazılı metin yol göstericidir fakat standart radyografiler daha önceliklidir. 
Standart radyografilerde 4 ana kategori tanımlanmıştır. Sembolik olarak yoğunluk Tablo 
2.5’te gösterildiği gibi 12 alt kategoride sınıflandırılmıştır. 
 

Tablo 2.5- Yoğunluk kategorileri 
Ana kategori Alt kategori 

0 0/- , 0/0 , 0/1 
1 1/0 , 1/1 , 1/2 
2 2/1 , 2/2 , 2/3 
3 3/2 , 3/3 , 3/+ 

 
Kategori-0: Küçük opasitelerin olmadığını veya kategori-1’in alt sınırından daha az 
yoğunlukta opasite olduğunu gösterir. 
Kategori-1: Küçük opasiteler vardır ancak bu opasiteler normal bronkovasküler 
dallanmada herhangi bir etkilenme yaratmamıştır. 
Kategori-2: Bronkovasküler dallanmayı etkileyecek derecede fazla opasite vardır. 
Kategori-3: O kadar yoğun küçük opasiteler bulunmaktadır ki bronkovasküler dallanma 
izlenememektedir. 
 
Böyle bir değerlendirmede 12 kategorili skalaya göre bir radyografinin sınıflandırması 2 
aşamalı bir işlemdir. Önce standart grafilerin büyük kategorilerinin merkezinde yer alan 
karakteristik yoğunluk seviyesi (0/0, 1/1, 2/2, 3/3)’ne uygun olanı seçilir. Seçilecek 
standart grafi incelenen filmin büyük kategoriye en yakın olanına benzemelidir. Bu uygun 

 

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

 

12 
 

Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi (YRBT)’nin de pnömokonyoz tanı ve takibindeki 
standardizasyon çalışmaları halen devam etmektedir. 
 
Rehberin “Genel Talimatlar”4 bölümünde ise, “Hiçbir radyografik özellik toz maruziyeti 
için patognomonik değildir. Toz inhalasyonu ile ilişkili olmayan bazı radyografik 
özellikler toz nedeniyle olanları taklit edebilir. Bu tarz görünümlerin yorumlanmasında 
okuyucular arasında farklılıklar olabilir.” ifadesi yer almaktadır. Bu maddeyle; PA akciğer 
grafisinde toz maruziyeti için patognomonik olabilecek bir görüntünün olmadığı, örneğin 
eski enfeksiyonlar veya akciğer kanseri gibi farklı radyografik anormalliklerin toz 
inhalasyonu ile ilişkili olmadıkları halde pnömokonyozu taklit eden bir görünüm 
verebileceği ifade edilmiştir. 
 
Sınıflama sistemi aynı zamanda maluliyet değerlendirmesinde gereken bilginin bir 
kısmının sistematik tanımı ve kaydında da kullanılmaktadır. Sınıflama 22 grafiden oluşan 
ana ve 2000 yılında tanımlanan ancak 2003’de resmi kullanıma sunulan 14 grafilik ek iki 
adet standart radyografi setinden ve bunları tanımlayıcı bir metinden oluşmaktadır. Daha 
sonra buna 2011 klasifikasyonunun DR-SC’lik dijital ortamı da ilave edilmiştir. Bu grafiler 
sınıflandırmanın en önemli bileşenini oluşturmaktadır. Çünkü grafilerdeki normal ve 
patolojik tüm bulgular otopsi bulgularıyla da teyit edilmiş bulgulardır. Bu nedenle 
sınıflamanın bazı bölümlerinde kuşkuya düşüldüğünde, standart grafiler yazılı metinden 
önceliklidir. 
 
ILO Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası Sınıflandırması Rehberi, akciğer filmi 
bulgularını şekillerine, büyüklüklerine, yoğunluklarına göre kodlamayı sağlamakta olup 
pnömokonyoz yapıcı işlerde çalışanlarda tarama (epidemiyolojik amaçlı) için kullanılan bir 
kör okuma (filmi kodlanan kişinin yaşı, cinsiyeti, maruziyet tipi, süresi, yoğunluğu 
bilinmeden sadece grafideki bulguların ILO formuna işlenmesi) sistemidir. 
 
ILO sınıflamasına göre akciğerdeki bulgular öncelikle şekillerine ve büyüklüklerine göre 
gruplandırılır. Opasitelerin şekil ve büyüklüğü için yazılı metindeki tanımlar yol 
göstericidir ancak standart radyografilerle karşılaştırma yapmak daha önceliklidir. 
Parankim bulguları küçük ve büyük opasitelerden oluşmaktadır. Küçük opasite, 
büyüklükleri 1 cm’den küçük olan yuvarlak veya düzensiz-çizgisel opasiteler için 
kullanılan bir terimdir. İki tip küçük opasite tanımlanmıştır: Yuvarlak (rounded) ve 
düzensiz (irregüler). Bu opasitelerin her biri de 3 ayrı büyüklükte tanımlanmıştır. Küçük 
yuvarlak opasitelerin varlığında p,q,r sembolleri; düzensiz opasiteler için de s,t,u 
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to inhaled dust may mimic those caused by dust. Readers may differ about the interpretation of such 
appearances. 
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sembolle (0,1,2,3) gösterilir ve yanına eğik bir çizgi çizilir. Eğer sembolle yazılan büyük 
kategoriye alternatif olabilecek bir kategori düşünülmüyorsa, grafi merkezdeki kategoriye 
göre sınıflandırılır. Eğik çizginin öbür tarafına da seçilen büyük kategorideki aynı sembol 
yazılır (0/0, 1/1, 2/2, 3/3). Ancak örneğin incelenen film standart filmlerden 2/2’ye 
benziyor ancak kategori-1’i de ciddi olarak düşündürüyorsa o zaman incelenen film 2/1 
olarak kaydedilir. İncelenen film 2/2’den başka bir filmi düşündürmüyorsa 2/2 olarak 
kaydedilir.  
 
Kategori 0/0 şeklinde kodlanacak bir film 2 standart filmle karşılaştırılır. Film tamamen 
kategori 0’a benzemekte ancak alternatif olarak kategori 1’ide akla getiriyorsa 0/1 olarak 
kaydedilir. Filmde hiç küçük opasite yok veya birkaç küçük opasite olsa bile bunlar 
kategori-1’i alternatif olarak düşündürecek derecede değilse 0/0 olarak kodlanır. Eğer 
incelenen filmde hiç küçük opasite olmadığından kesin olarak emin olunursa film 0/- 
sembolüyle gösterilir.  
 
İncelenen film standart 3/3 kategorisindeki filmden daha yoğun küçük opasite olduğunu 
düşündürüyorsa, 3/+ olarak kodlanır. 
 
Çapı 1 cm’den fazla olan opasiteler ise büyük opasite olarak adlandırılır. 
Pnömokonyozlarda oluşan büyük opasiteler çoğunlukla küçük opasitelerin birleşmesi 
(koalesans) sonucu progressif masif fibrosis’in bulgusu olan konglomerasyonlara dönüşür. 
Büyük opasitelerin büyüklükleri için şu kriterler kullanılır: 
 
Kategori-A: Çapı 10mm’den büyük, 50 mm’den küçük tek opasite veya çapı 10 mm’den 
büyük tahmini toplam alanı 50 mm civarında olan birden fazla opasite. 
Kategori-B: Kategori-A’daki opasitelerin çapını geçen ancak sağ üst zon alanını geçmeyen 
bir veya birden fazla opasite. 
Kategori-C: Sağ üst zon alanını geçen çaptaki bir veya birden fazla opasite. 
 
Ayrıca akciğerlerde diffüz plevral kalınlaşma, plevral plaklar ve kostofrenik açı 
obliterayonu şeklinde üç başlık altında gruplandırılan plevral anormallikler de 
gözlemlenerek kaydedilir.  
 
Öte yandan, önemli radyografik özellikler semboller kullanılarak kaydedilir. Bu semboller, 
toz maruziyeti ve başka etiyolojiler ile ilişkili ilave özellikleri tarif ettikleri için 
kullanılmaları zorunludur. Eğer film okuyucusu bu sembollerden bir veya birden fazlasının 
olduğuna inanıyor veya şüpheleniyorsa Tablo 2.6’da gösterilen tanımlamaya göre 
kaydetmelidir. Radyografilerde görülen patolojilerin bazılarını sembollerle göstermek 
yetmeyebilir, yorumda da bulunmak gerekebilir. Ancak bazı bulguları yorumlamaya PA 
akciğer grafisindeki görünümlerin de yetmeyebileceği bilinmelidir. Bu nedenle 
kaydedilecek her sembol için “… düşündüren değişiklikler” ya da “… düşündüren 
opasiteler” ya da “… şüphesi” şeklinde ek betimleyici kelime ya da söz öbekleri ile birlikte 
düşünülmelidir. 
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Tablo 2.6- Semboller 
Sembol Tanım Sembol Tanım 

Aa Aterosklerotik aort at Apikal diffüz plevral 
kalınlaşma 

Ax Küçük opasitelerin 
birleşmesi - koalesansı bu Bül(ler) 

Ca Akciğer kanseri cg 
Nonpnömokonyotik 

nodüllerde 
kalsifikasyon 

Cn Küçük opasitelerde 
kalsifikasyon co 

Kalbin şekil ve 
büyüklüğünde 

anormallik 
Cp Cor pulmonale cv Kavite 

Di İntratorasik organlarda 
belirgin distorsiyon ef Effüzyon 

Em Belirgin amfizem es 

Hiler veya mediastinal 
lenf bezlerinde yumurta 

kabuğu şeklinde 
kalsifikasyon 

Fr Kaburga(ların) kırığı hi Hiler veya mediastinal 
lenf bezlerinde büyüme 

Ho Balpeteği akciğeri id Diyafragm sınırlarında 
belirsizlik 

İh Kalp sınırlarında 
belirsizlik kl Septal (kerley) çizgileri 

Me Mezotelyoma pa Disk atelektazi 

Pb Parankimal bant pi 
İnterlober fissür veya 
mediastendeki plevral 

kalınlaşma 
Px Pnömotoraks ra Raunded atelektazi 
Rp Romatoid pnömokonyoz tb Tüberküloz 

Od Diğer önemli 
anormallikler   

 
Eğer “od” sembolü kullanılıyorsa, yorumlar bölümüne bununla ilgili açıklama 
yapılmalıdır. Sembollerin sınıflamanın zorunlu bir bölümü olarak ele alınmasının ana 
nedeni, film okuyucusunun yorumlarla beraber pnömokonyozla ilgili olan veya olmayan 
grafideki tüm bulguları kaydetmesine olanak sağlamaktır. Film okuyucuları arasında aynı 
filmlerde olabilecek istatistiki farklılıklara da böylece açıklık getirilmiş olunur. 
 
Özetle, ILO Sınıflandırma sistemi, maruz kalınan pnömokonyoz yapıcı tozun akciğerlerde 
oluşturdukları noktacık ve çizgisel değişikliklerin uluslararası standardize bir yöntemle, 
ortak bir dil ve sembollerle kodlanması sistemidir. Yani ILO sınıflandırma sistemi, 
hastalığa tanı koymaktan ziyade tanımlanması için bir araç olarak dizayn edilmiştir, bu 
sebeple bulgular spesifik bir pnömokonyoz için “tanısaldır” yerine “uyumludur” şeklinde 
raporlanır. 
 
Akciğer grafisinin uygun değerlendirilmesi çok kolay gözükse de gerekli standardizasyona 
uyulmadığı takdirde yanılma potansiyeli yüksektir. ILO sınıflamasını tam olarak 
anlayabilmek için öncelikle standart bir akciğer grafisini değerlendirebilmenin esaslarını 
iyi bilmek gerekir. Standart PA akciğer grafisinde değerlendirmeyi etkileyen birçok faktör 
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yetmeyebilir, yorumda da bulunmak gerekebilir. Ancak bazı bulguları yorumlamaya PA 
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vardır. Yapılan çalışmalarda farklı kişilerin (inter-observer) film okumaları ve aynı 
kişilerin değişik zamanlarda film okumaları (intra-observer) arasındaki farkın %20-30’lara 
vardığı saptanmıştır. Böyle hatalı film değerlendirilmesindeki en büyük nedenin de filmin 
kalitesinden ve bu kalitenin özelliklerinin göz önüne alınmamasından kaynaklandığı 
saptanmıştır. Bir akciğer grafisinin değerlendirilmesinden önce film kalitesindeki 
kusurların belirlenmesi, grafide saptanan görünümlerin patolojik olup olmadığı konusunda 
okuyucuya yol gösterici olacaktır. Bu nedenle iyi standardize edilmiş ILO sisteminde 
öncelikle numerik bir kalite değerlendirmesinin yapılması sınıflandırmanın temelini 
oluşturmaktadır. Sınıflandırmada incelenen grafilerde teknik kalite için 4 derece 
kullanılmaktadır: 
 
Kalite–1: İyi kalitedeki grafidir. Belirgin kalite defekti olmayan, değerlendirme için kabul 
edilebilir grafi demektir. 
Kalite–2: Kabul edilebilir grafidir. İncelenen grafide çok belirgin olmayan teknik kalite 
defekti vardır ancak bu defekt pnömokonyoz için radyografik sınıflamayı belirgin 
etkileyecek derecede değildir. 
Kalite–3: Kötü kalitedeki grafidir. Belirgin bazı teknik defektler vardır, fakat bu teknik 
defekler de yanlış pozitif veya yanlış negatif değerlendirmeye yol açacak derecede 
değildir. Yani incelenen grafi hala sınıflamayı sağlayabilecek derecededir. 
Kalite–4: Kabul edilemez ve okunamaz grafidir. İncelenen grafide bir veya birden fazla 
çok belirgin teknik defekt vardır. 
 
Pnömokonyoz incelemeleri için incelenen radyografilerde parankim ve plevranın açıkça 
gösterilmesi esastır. Epidemiyolojik çalışmalar için filmlerdeki teknik defektler 
ayrıntılarıyla kaydedilmelidir. Her radyografide plevra ve parankimin ayrı ayrı ve açıkça 
sınıflandırmaya tabi tutulması önerilmektedir. Böylece film kalitesindeki değişikliklerin 
hesaba katılması iyi bir istatistik analiz yapılmasına izin verebilecektir. 
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Şekil 2.1- Yuvarlak nodüler opasitelerin 

görüldüğü bir silikozis olgusu. 
Şekil 2.2- C tipi büyük opasiteleri olan komplike 

bir silikozis olgusu. 

 
ILO Uluslararası pnömokonyoz radyografilerinin temel ilkelerinin belirlendiği yıllardan 
başlayarak pnömokonyoz yapıcı işlerde çalışanların belli aralıklarla belli bir sistemle 
akciğer grafilerinin okunması ilkeleri geliştirilmiştir. Birçok ülke 1980 sınıflamasında da 
bahsedilen en az 2 okuyucu olmak üzere ortalama 3 okuyucunun birbirinden bağımsız 
değerlendirmesi ve sonunda uzlaşması esasını benimseyip uygulamıştır. Ancak bu 
sistemden farklı olarak ABD Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH) 1974’de 
yeni bir okuma sistemi geliştirmiştir. NIOSH bünyesinde pnömokonyoz takip bölümü 
kurularak “A” ve “B” okuyucuları yetiştirilmiştir. “A” okuyucusu pnömokonyoz grafisi 
okuma eğitimini almış hekim; “B” okuyucusu ise hem bu eğitimi almış hem de bu konuda 
yapılan yeterlilik sınavından 4 yılda bir geçmiş hekimdir. Pnömokonyozlu işlerde çalışan 
kişilerin filmleri NIOSH’un bu işle görevli bölümüne gönderilmekte, buradan film önce 
“A” okuyucusuna, sonra “B” okuyucusuna gönderilmekte, her iki okuma arasında bir 
çelişki yoksa o film hakkında son karar verilmekte, ancak eğer bir çelişki olursa film 2.-3. 
“B” okuyucusuna gönderilerek son karar verilmektedir. 
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Ülkemizde ise 1990 yılına kadar pnömokonyoz grafilerinin uluslararası sınıflamaya göre 
değerlendirmesine yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. 1990 yılında çıkarılan “Maden ve 
Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik” ile 
ILO’nun önerdiği ikili-üçlü kurul oluşturularak okuma sistemi getirilmiştir. Söz konusu 
yönetmelik ile işyerlerinde üretimde çalışan işçilerin işe girişte ve çalışma süresince en az 
iki yılda bir kez göğüs filmlerinin alınması, göğüs filmlerinin tıbbi bulgular bakımından 
değerlendirilmelerinin İSGÜM bölgeleri düzeyinde oluşturulacak Pnömokonyoz 
Değerlendirme Kurulları tarafından yapılması, her işverenin kendi işçilerinin göğüs 
filmlerini işyeri hekimi aracılığı ile ya da doğrudan bu kurullara intikal ettirmesi, kurulların 
bu filmlerin pnömokonyoz açısından değerlendirilmelerini ILO Uluslararası Pnömokonyoz 
Radyografisi 1980 sınıflandırmasına göre yaparak bulguları bir çizelge ile işyerine 
bildirmesi ve Pnömokonyoz Değerlendirme Kurulları’nın İSGÜM bölge laboratuvarı 
temsilcisi bir iş hekimi ya da işyeri hekimi sertifikası sahibi hekim, aynı bölge Sosyal 
Sigortalar Kurumu temsilcisi göğüs hastalıkları veya radyoloji uzmanı ile bölge merkezi 
sağlık müdürünün görevlendireceği bir göğüs hastalıkları veya radyoloji uzmanından 
oluşması hükümleri düzenlenmiştir. Ancak bu yönetmelikte bu işlemin uygulanmasıyla 
ilgili var olan belirsizlikler nedeniyle kurulan pnömokonyoz değerlendirme kurulları etkin 
bir çalışma sergileyememiştir.  
 
Bu nedenle ilgili yönetmelikte 2000 yılında yapılan değişiklik ile göğüs filmlerinin 
değerlendirilmesi işleminde NIOSH sistemi esas alınmış, buna göre ILO standartlarında 
film çekilmesi, okunmanın ILO standartlarında yapılması gibi yeniliklerin yanında “A” ve 
“B” okuyucusu tanımlamaları getirilmiştir. Yönetmelikte “A okuyucu” ILO Uluslararası 
Pnömonkonyoz Radyografisi Sınıflandırması konusunda eğitim almış hekim, “B okuyucu” 
ise ILO Uluslararası Pnömonkonyoz Radyografisi Sınıflandırması konusunda eğitim almış 
göğüs hastalıkları veya radyoloji uzmanı hekimi olarak tanımlanmıştır. Bu yönetmelikte, 
göğüs filmlerinin pnömokonyoz bakımından değerlendirilmesi işleminin A ve B 
okuyucular tarafından ayrı ayrı yapılması, değerlendirmeler sonucunda A ve B okuyucu 
hekimler arasında bir çelişki olması durumunda ise filmlerin her iki okuyucu tarafından 
birlikte değerlendirilerek uygunluk sağlanması hükmü getirilmiştir.    
 
Ancak yönetmeliğin bu halinde de pratik yaklaşımı etkileyecek bazı güçlüklerin mevcut 
olması ve o dönemde okuyucu sayısının az olması nedeniyle hedeflenen sistem 
uygulanamamıştır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin 
ardından 05.11.2013 tarihinde “Tozla Mücadele Yönetmeliği” yayımlanarak yürürlüğe 
girmiş ve buna bağlı olarak yürürlükte olan “Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve 
Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.  
 
 
 
 
 

18



 

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

 

19 
 

Yürürlüğe giren “Tozla Mücadele Yönetmeliği” ile birlikte, bir önceki yönetmelikte yer 
alan A ve B okuyucu tanımlamaları yerine yalnızca okuyucu tanımı getirilmiştir. 
Yönetmeliğin “Akciğer radyografilerinin değerlendirilmesi” başlıklı 11. maddesinin 3. 
fıkrasında “Bu Yönetmelik kapsamına giren asbest ve türleri, kuvars içeren tozların 
bulunabileceği işyerlerinde çalışanların standart akciğer radyografileri okuyucu tarafından 
ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılmasına göre değerlendirilir. 
Farklılık gösteren değerlendirme sonuçları, okuyucular tarafından birlikte değerlendirilerek 
nihai sonuçlar işverene yazılı olarak bildirilir.” hükmü yer almaktadır.  
 
Öte yandan yürürlüğe giren “Tozla Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ”de de 
benzer hükümler yer almaktadır. Tebliğin “Okuyucu sayısı, rapor ve rapor sonuçları ile 
kayıtların saklama süresi” başlıklı 9. maddesinin 1. fıkrasında “Çalışanların pnömokonyoz 
yönünden akciğer radyografilerinin değerlendirilmesi, en az iki okuyucu tarafından 
yapılır.”, 2. fıkrasında “Okuyuculardan her biri radyografilerin değerlendirmesini bağımsız 
olarak rehbere göre yapar.” ve 3. fıkrasında “Okuyucular arasında farklılık gösteren 
değerlendirme sonuçları, okuyucular tarafından birlikte değerlendirilerek nihai 
değerlendirme sonuçları işverene yazılı olarak bildirilir.” hükümleri yer almaktadır.  
 
Her iki mevzuatta düzenlenen bu hükümler ile değerlendirme işleminin en az iki okuyucu 
tarafından ayrı ayrı yapılması hedeflenmiştir.  
 
“Tozla Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ”in “Pnömokonyoz Okuyucu 
Eğitimi” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrası a bendinde, “ILO Uluslararası Pnömokonyoz 
Radyografi Sınıflandırılması okuyucu eğitimi İSGÜM tarafından düzenlenir.” hükmü yer 
almaktadır. ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılması okuyucu 
eğitimleri İSGÜM tarafından düzenlenen 5 günlük eğitimler ile verilmekte olup bu eğitime 
başvuracak hekimler için uzmanlık alanı kısıtlaması bulunmamaktadır. Bahse konu 
eğitimler Tozla Mücadele Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesinden sonra daha yoğun bir 
şekilde düzenlenmeye devam edilmiş olup 11.01.2018 tarihi itibariyle bu eğitimi almış 
okuyucu sayısı 505 olmuştur.   
 

5.1.3. Solunum Fonksiyon Testi 
Solunum sisteminin fonksiyonel incelemesinin birçok yöntemi vardır. Bu incelemelerin 
temel amacı solunum sisteminin primer görevi olan dışarıdan oksijenin alınması, 
metabolizma artığı olarak ortaya çıkan karbondioksidin dışarıya atılmasıdır. Bu asli 
görevin yerine getirilmesi solunum sisteminin belli bir koordinasyonla çalışmasına 
bağlıdır. Bu koordinasyonun tümünün incelendiği testlerin genel adına Solunum Fonksiyon 
Testleri (SFT) denir. 
 
Radyolojik bulguların ileri olduğu olgularda solunum fonksiyonları daha bozuk olma 
eğiliminde olsa da solunum fonksiyon testleri radyolojik kategoriler ile korele değildir. 
Bazen radyolojik bulgular gelişmeden önce solunum fonksiyonları bozulabilir. Bu nedenle, 
solunum fonksiyon testleri mesleksel toz maruziyetinin etkilerini erken dönemde 
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Ülkemizde ise 1990 yılına kadar pnömokonyoz grafilerinin uluslararası sınıflamaya göre 
değerlendirmesine yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. 1990 yılında çıkarılan “Maden ve 
Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik” ile 
ILO’nun önerdiği ikili-üçlü kurul oluşturularak okuma sistemi getirilmiştir. Söz konusu 
yönetmelik ile işyerlerinde üretimde çalışan işçilerin işe girişte ve çalışma süresince en az 
iki yılda bir kez göğüs filmlerinin alınması, göğüs filmlerinin tıbbi bulgular bakımından 
değerlendirilmelerinin İSGÜM bölgeleri düzeyinde oluşturulacak Pnömokonyoz 
Değerlendirme Kurulları tarafından yapılması, her işverenin kendi işçilerinin göğüs 
filmlerini işyeri hekimi aracılığı ile ya da doğrudan bu kurullara intikal ettirmesi, kurulların 
bu filmlerin pnömokonyoz açısından değerlendirilmelerini ILO Uluslararası Pnömokonyoz 
Radyografisi 1980 sınıflandırmasına göre yaparak bulguları bir çizelge ile işyerine 
bildirmesi ve Pnömokonyoz Değerlendirme Kurulları’nın İSGÜM bölge laboratuvarı 
temsilcisi bir iş hekimi ya da işyeri hekimi sertifikası sahibi hekim, aynı bölge Sosyal 
Sigortalar Kurumu temsilcisi göğüs hastalıkları veya radyoloji uzmanı ile bölge merkezi 
sağlık müdürünün görevlendireceği bir göğüs hastalıkları veya radyoloji uzmanından 
oluşması hükümleri düzenlenmiştir. Ancak bu yönetmelikte bu işlemin uygulanmasıyla 
ilgili var olan belirsizlikler nedeniyle kurulan pnömokonyoz değerlendirme kurulları etkin 
bir çalışma sergileyememiştir.  
 
Bu nedenle ilgili yönetmelikte 2000 yılında yapılan değişiklik ile göğüs filmlerinin 
değerlendirilmesi işleminde NIOSH sistemi esas alınmış, buna göre ILO standartlarında 
film çekilmesi, okunmanın ILO standartlarında yapılması gibi yeniliklerin yanında “A” ve 
“B” okuyucusu tanımlamaları getirilmiştir. Yönetmelikte “A okuyucu” ILO Uluslararası 
Pnömonkonyoz Radyografisi Sınıflandırması konusunda eğitim almış hekim, “B okuyucu” 
ise ILO Uluslararası Pnömonkonyoz Radyografisi Sınıflandırması konusunda eğitim almış 
göğüs hastalıkları veya radyoloji uzmanı hekimi olarak tanımlanmıştır. Bu yönetmelikte, 
göğüs filmlerinin pnömokonyoz bakımından değerlendirilmesi işleminin A ve B 
okuyucular tarafından ayrı ayrı yapılması, değerlendirmeler sonucunda A ve B okuyucu 
hekimler arasında bir çelişki olması durumunda ise filmlerin her iki okuyucu tarafından 
birlikte değerlendirilerek uygunluk sağlanması hükmü getirilmiştir.    
 
Ancak yönetmeliğin bu halinde de pratik yaklaşımı etkileyecek bazı güçlüklerin mevcut 
olması ve o dönemde okuyucu sayısının az olması nedeniyle hedeflenen sistem 
uygulanamamıştır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin 
ardından 05.11.2013 tarihinde “Tozla Mücadele Yönetmeliği” yayımlanarak yürürlüğe 
girmiş ve buna bağlı olarak yürürlükte olan “Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve 
Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.  
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belirlemede yardımcı olabilir. Bazen de tam aksine radyolojik bulgular geliştiği halde 
solunum fonksiyon testleri tamamen normal olabilir. 
 
Özellikle işyeri hekimliği uygulamasında basit spirometrik inceleme yapılan kişinin 
bulunan mutlak değer sonuçlarının en iyi karşılaştırılacağı parametreler incelenen kişinin 
yine kendisine ait eski değerleridir. Mesleksel etkilenmelerin kişinin fonksiyonel 
durumuna etkisini belirlemek için, her yıl yapılacak spirometrik inceleme sonuçları ile 
kişinin daha önceye ait sonuçlarını karşılaştırmak daha sağlıklı bir değerlendirme 
yapılmasını sağlayacaktır. FEV1 ve FVC’deki yıllık kayıp oranlarının takip edilmesi ve bu 
kayıp oranlarının mutlak değer olarak belirgin olması kişide saptanan spirometrik 
sonuçların % değerleri normal bile olsa bizi uyarması gereken önemli bir bulgudur. 
Örneğin spirometrik inceleme yapılan kişinin FEV1: 2450 ml (%85), FVC: 2550 ml 
(%90), FEV1/FVC : %96 bulunması bu kişinin o an için spirometrik değerlerinin normal 
olduğunu gösterir. Ancak bu kişinin eğer bir yıl önceki spirometrik incelemesinde FEV1’i 
2750 ml ise bu kişide bir yıl süreyle 300 ml’lik bir kayıp söz konusudur ve bu kişide 
normal bir kişinin 10 katından fazla ciddi bir havayolu etkilenmesi mevcuttur anlamı 
çıkacaktır. 
 

5.2. İşyerlerinin Tanımı 
“Seramik ve Vitrifiye Fabrikalarında Çalışma Ortam ve Koşullarının İyileştirilmesine 
Yönelik Programlı Teftiş” kapsamında teftişi yapılan işyerleri, “İş Sağlığı ve Güvenliğine 
İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği”ne göre, “23 - Diğer metalik olmayan mineral 
ürünlerin imalatı” NACE kodu altında yer alan, “23.20 - Ateşe dayanıklı (refrakter) 
ürünlerin imalatı”, “23.31 - Seramik karo ve kaldırım taşları imalatı”, “23.41 - Seramik ev 
ve süs eşyaları imalatı”, “23.42 - Seramik sıhhi ürünlerin imalatı”, “23.43 - Seramik 
yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı”, “23.44 - Diğer teknik 
seramik ürünlerin imalatı” ve “23.49 - Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik 
ürünlerin imalatı” meslek kodlarına (NACE kodları) sahip olup bu işyerlerinde porselen ve 
seramik sofra ve süs eşyası, seramik sağlık gereçleri (vitrifiye ürünleri), duvar ve yer 
karosu, granit, sırlı granit, ateşe dayanıklı (refrakter) ürün ve izolatör üretimi işleri 
yürütülmektedir.  
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5.3. Üretim Akış Şeması  
Genel olarak teftişlerde en sık karşılaşılan sofra eşyası üretimi akış şeması Şekil 2.3’te, 
vitrifiye üretimi akış şeması Şekil 2.4’te, karo üretimi akış şeması ise Şekil 2.5’te 
sunulmuştur. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Şekil 2.3- Sofra eşyası üretimi akış şeması 
 
 

Çamur Hammaddeleri Stoklama

Döküm Massesi, Granül Masse ve Plastik Masse 
Hazırlama

Şekillendirme İşlemi (Dökümhane, Pres ve Torna)

Bisküvi Pişirme (Bisküvi Fırını)

Yarı Mamul Kontrol

Sırlama İşlemi

Mamul Pişirme (Sır Fırını)

Taşlama ve Kalite Kontrol

Dekor, yaldız ve file uygulamaları

Üçüncü pişirim (Dekor fırını)

Mamul Ambarda Depolama

Ambalajlama

Sevkiyat

Tasarım ve Model Hazırlama İşlemleri

Dökümhane Bölümü İçin Alçı Kalıp 
Hazırlama

Sır Hammaddeleri Stoklama

Sır Hazırlama
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(%90), FEV1/FVC : %96 bulunması bu kişinin o an için spirometrik değerlerinin normal 
olduğunu gösterir. Ancak bu kişinin eğer bir yıl önceki spirometrik incelemesinde FEV1’i 
2750 ml ise bu kişide bir yıl süreyle 300 ml’lik bir kayıp söz konusudur ve bu kişide 
normal bir kişinin 10 katından fazla ciddi bir havayolu etkilenmesi mevcuttur anlamı 
çıkacaktır. 
 

5.2. İşyerlerinin Tanımı 
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karosu, granit, sırlı granit, ateşe dayanıklı (refrakter) ürün ve izolatör üretimi işleri 
yürütülmektedir.  
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Şekil 2.4- Vitrifiye üretimi akış şeması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çamur Hammaddeleri Stoklama

Çamur Hazırlama

Şekillendirme İşlemi (Klasik ve Basınçlı Döküm)

Kurutma

Yarı Mamul Kontrol ve Rötuşlama

Sırlama İşlemi

Mamul Pişirme İşlemi (Fırın)

Kalite Kontrol

Mamul Ambarda Depolama

Ambalajlama

Sevkiyat

Tasarım ve Model Hazırlama İşlemleri

Klasik Döküm İçin Alçı Kalıp Hazırlama

Sır Hammaddeleri Stoklama

Sır Hazırlama
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Şekil 2.5- Karo üretimi akış şeması 
 

5.4. Yapılan İşler 
Programlı teftiş kapsamında denetimi yapılan işyerlerinde yapılan işler genel itibariyle, 
tedarik edilen doğal hammaddelerle (silis kumu, kil, kaolen, feldispat, kuvars, şamot, 
mermer, dolomit vb.) hazırlanan çamurun şekillendirilmesi ile elde edilen yarı mamullerin 
sırlanması ve pişirilmesi işlemleri sonucu porselen ve seramik sofra ve süs eşyası, seramik 
sağlık gereçleri (vitrifiye ürünleri), duvar ve yer karosu, granit, sırlı granit, ateşe dayanıklı 
(refrakter) ürün ve izolatör üretimi işleridir. 
 
 
 

Çamur Hammaddeleri Stoklama

Çamur Hazırlama (Değirmen ve spray dryer)

Masse Silolarında Stoklama

Şekillendirme İşlemi (Presler)

Kurutma

Angoplama ve Sırlama İşlemi

Baskı Uygulaması

Pişirme (Fırın)

Kalite Kontrol

Ambalajlama

Mamul Ambarda Depolama

Sevkiyat

Sır Hammaddeleri Stoklama

Sır Hazırlama
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Şekil 2.4- Vitrifiye üretimi akış şeması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çamur Hammaddeleri Stoklama

Çamur Hazırlama

Şekillendirme İşlemi (Klasik ve Basınçlı Döküm)

Kurutma

Yarı Mamul Kontrol ve Rötuşlama

Sırlama İşlemi

Mamul Pişirme İşlemi (Fırın)

Kalite Kontrol

Mamul Ambarda Depolama

Ambalajlama

Sevkiyat

Tasarım ve Model Hazırlama İşlemleri

Klasik Döküm İçin Alçı Kalıp Hazırlama

Sır Hammaddeleri Stoklama

Sır Hazırlama
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5.5. Kullanılan İş Ekipmanları  
Programlı teftiş kapsamında bulunan işyerlerinde yoğun olarak kullanılan iş ekipmanları 
Tablo 2.7’de verilmiştir. 
 

Tablo 2.7- Sektörde yoğun olarak kullanılan iş ekipmanları listesi 
No Ekipman türü No Ekipman türü 
1 Kırıcı tesis 43 Yarı mamul ve mamul taşıma arabaları 
2 Alçı silosu 44 Fırın besleme ünitesi 
3 Alçı karıştırma mikseri 45 Fırın boşaltma ünitesi 
4 Çamur hammadde silosu 46 Polisaj hattı 
5 Çamur tartım beşigeri 47 Kenar kareleme hattı 
6 Çamur ve sır hammadde tartısı 48 Paketleme ve ambalajlama hattı 
7 Çamur değirmeni 49 Taşlama kabini 
8 Continue değirmen 50 CNC taşlama cihazı 
9 Çamur açıcı 51 Kalite kontrol kabini 
10 Çamur dinlendirme havuzu 52 Sıcak ve soğuk tamir kabini 
11 Çamur dinlendirme tankı 53 Shrinkleme makinesi 
12 Çamur stok tankı 54 Toz toplama silosu 
13 Sır değirmeni 55 Konveyör bant hatları 
14 Karıştırıcılı sır tankı 56 Atık dinlendirme havuzu 
15 Sır stok tankı 57 Atık su tesisi 
16 Frit silosu 58 Damperli kamyon 
17 Frit karıştırıcısı 59 Traktör 
18 Frit fırını 60 Arazöz 
19 Spray dryer 61 Loder 
20 Granül (masse) silosu 62 Beko loder 
21 Titreşimli elek 63 Yükleyici 
22 Filter pres 64 Forklift 
23 Vakum pres 65 Akü şarj ünitesi 
24 Şekillendirme presi 66 Vinç  
25 Dikey kurutucu 67 Caraskal 
26 İzostatik pres 68 Transpalet 
27 Fincan torna 69 Asansör 
28 Klasik döküm tezgahı 70 Kompresör 
29 Basınçlı döküm makinesi 71 Hava tankı 
30 Yarı mamul pişirme (bisküvi) fırını 72 Jeneratör 
31 Yarı mamul kurutma fırını 73 Mazot tankı 
32 Yarı mamul kontrol ve rötuşlama kabini  74 Trafo 
33 Angoplama ve sırlama bandı 75 Doğalgaz tesisi 
34 Pistole (balerin) sırlama makinesi 76 LPG tankı 
35 Elle daldırma sırlama tezgahı 77 Hidrolik ve mekanik pres 
36 Sırlama kabini 78 Torna tezgahı 
37 Barkod etiketleme cihazı 79 Freze tezgahı 
38 Dijital baskı makinesi 80 Radyal ve sütunlu matkap 
39 Tünel tipi pişirme fırını 81 Daire ve şerit testere 
40 Kamara tipi pişirme fırını 82 Elektrik kaynak takımı 
41 Mamul pişirme (sır) fırını 83 Gaz altı kaynak takımı 
42 Dekor fırını 84 Oksi-asetilen kaynak takımı 
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5.6. Kullanılan Kimyasallar  
Programlı teftiş kapsamında bulunan işyerlerinde yoğun olarak kullanılan kimyasallar 
Tablo 2.8’de verilmiştir. 
 

Tablo 2.8- Sektörde yoğun olarak kullanılan kimyasallar listesi 
No Kimyasal türü No Kimyasal türü 
1 Silis Kumu 16 Sodyum Silikat (Na2SiO3) 
2 Kil 17 Sodyum Karbonat (Na2CO3) 
3 Kaolen 18 Alüminyum Oksit (Al2O3) 
4 Feldspat 19 Baryum Karbonat (BaCO3) 
5 Kuvars 20 Bor oksit (B2O3) 
6 Şamot 21 Çinko Oksit (ZnO) 
7 Mermer 22 Kurşun (II) oksit (PbO) 
8 Kalsit 23 Potasyum oksit (K2O) 
9 Kalker 24 Sodyum oksit (Na2O) 
10 Dolomit 25 Lityum oksit (Li2O) 
11 Zirkonyum Silikat 26 Kalsiyum oksit (CaO) 
12 Wollastonit 27 Magnezyum oksit (MgO) 
13 Alçı 28 Baryum oksit (BaO) 
14 Talk 29 Zirkonyum dioksit (ZrO2) 
15 Üre Formaldehit 30 Kalay oksit (SnO2) 
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5.5. Kullanılan İş Ekipmanları  
Programlı teftiş kapsamında bulunan işyerlerinde yoğun olarak kullanılan iş ekipmanları 
Tablo 2.7’de verilmiştir. 
 

Tablo 2.7- Sektörde yoğun olarak kullanılan iş ekipmanları listesi 
No Ekipman türü No Ekipman türü 
1 Kırıcı tesis 43 Yarı mamul ve mamul taşıma arabaları 
2 Alçı silosu 44 Fırın besleme ünitesi 
3 Alçı karıştırma mikseri 45 Fırın boşaltma ünitesi 
4 Çamur hammadde silosu 46 Polisaj hattı 
5 Çamur tartım beşigeri 47 Kenar kareleme hattı 
6 Çamur ve sır hammadde tartısı 48 Paketleme ve ambalajlama hattı 
7 Çamur değirmeni 49 Taşlama kabini 
8 Continue değirmen 50 CNC taşlama cihazı 
9 Çamur açıcı 51 Kalite kontrol kabini 
10 Çamur dinlendirme havuzu 52 Sıcak ve soğuk tamir kabini 
11 Çamur dinlendirme tankı 53 Shrinkleme makinesi 
12 Çamur stok tankı 54 Toz toplama silosu 
13 Sır değirmeni 55 Konveyör bant hatları 
14 Karıştırıcılı sır tankı 56 Atık dinlendirme havuzu 
15 Sır stok tankı 57 Atık su tesisi 
16 Frit silosu 58 Damperli kamyon 
17 Frit karıştırıcısı 59 Traktör 
18 Frit fırını 60 Arazöz 
19 Spray dryer 61 Loder 
20 Granül (masse) silosu 62 Beko loder 
21 Titreşimli elek 63 Yükleyici 
22 Filter pres 64 Forklift 
23 Vakum pres 65 Akü şarj ünitesi 
24 Şekillendirme presi 66 Vinç  
25 Dikey kurutucu 67 Caraskal 
26 İzostatik pres 68 Transpalet 
27 Fincan torna 69 Asansör 
28 Klasik döküm tezgahı 70 Kompresör 
29 Basınçlı döküm makinesi 71 Hava tankı 
30 Yarı mamul pişirme (bisküvi) fırını 72 Jeneratör 
31 Yarı mamul kurutma fırını 73 Mazot tankı 
32 Yarı mamul kontrol ve rötuşlama kabini  74 Trafo 
33 Angoplama ve sırlama bandı 75 Doğalgaz tesisi 
34 Pistole (balerin) sırlama makinesi 76 LPG tankı 
35 Elle daldırma sırlama tezgahı 77 Hidrolik ve mekanik pres 
36 Sırlama kabini 78 Torna tezgahı 
37 Barkod etiketleme cihazı 79 Freze tezgahı 
38 Dijital baskı makinesi 80 Radyal ve sütunlu matkap 
39 Tünel tipi pişirme fırını 81 Daire ve şerit testere 
40 Kamara tipi pişirme fırını 82 Elektrik kaynak takımı 
41 Mamul pişirme (sır) fırını 83 Gaz altı kaynak takımı 
42 Dekor fırını 84 Oksi-asetilen kaynak takımı 

25



 

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

 

26 
 

III. BÖLÜM: TEFTİŞ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 
1. Hazırlık Aşaması  
İş Teftiş Bursa Grup Başkanlığı tarafından yürütülen “Seramik ve Vitrifiye Fabrikalarında 
Çalışma Ortam ve Koşullarının İyileştirilmesine Yönelik Programlı Teftiş”in konuları ve 
teftiş edilecek seramik ve vitrifiye fabrikaları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olunması 
amacıyla 2017 yılı Mart ayı içerisinde, İş Teftiş Bursa Grup Başkanlığı’nda, programlı 
teftiş uygulama esasları ile işyerlerinde karşılaşılabilecek riskler ve bu risklere karşı 
alınması gerekli tedbirler hakkında toplantılar yapılmıştır. Programlı teftişte görevli 
müfettişler tarafından sektörle ilgili araştırmalar yapılarak sunumlar hazırlanmış ve bu 
çalışmaların heyetlerde görevli diğer müfettişlere sunulduğu eğitimler düzenlenmiştir. 
Yapılan sunumlar ve toplantılar sonucunda elde edilen veriler ışığında, teftiş yapılacak 
işyerlerinde karşılaşılabilecek mevzuata aykırılıklar müfettişlerce tartışılmış ve böylelikle 
uygulamada birlik sağlanması amaçlanmıştır.  
 
2. Teftiş Aşaması 
Seramik ve Vitrifiye Fabrikalarında Çalışma Ortam ve Koşullarının İyileştirilmesine 
Yönelik Programlı Teftiş, İş Teftiş Bursa Grup Başkanlığı tarafından yürütülmüştür. 
Programlı teftişlerde 1 iş başmüfettişi, 1 iş müfettişi ve 6 iş müfettişi yardımcısı olmak 
üzere toplam 8 müfettiş görev almıştır. Heyetlerde iş sağlığı ve güvenliği yönünden görev 
alan müfettişlerden en az birisinin kimya mühendisi olmasına dikkat edilmiştir. 
 
Seramik ve Vitrifiye Fabrikalarında Çalışma Ortam ve Koşullarının İyileştirilmesine 
Yönelik Programlı Teftiş; Ankara, Aydın, Bartın, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, 
Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, 
Ordu, Sakarya, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerinde olmak üzere 24 
ilde 83 asıl işveren ve 19 alt işveren olmak üzere toplam 102 işyerinde programlı teftişler 
gerçekleştirilmiştir.  
 
Teftiş yapılan illerde ilk olarak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’nde dosya 
incelemeleri yapılarak işyerlerinin daha önceden gördükleri teftişler hakkında bilgi 
edinilmiştir.  
 
İşyerlerinde teftiş esnasında tespit edilen mevzuata aykırılıkları gidermek için süre 
talebinde bulunan ve müfettişlerce uygun görülen işverenliğe bildirim ve tutanak bırakma 
suretiyle teftişlere ara verilmiştir. Eylül ayından itibaren Aralık ayı sonuna kadar 
işyerlerine tekrar gidilerek ikinci aşama teftişler yapılmış ve tespit edilen bu mevzuata 
aykırılıkların giderilip giderilmediği kontrol edilmiştir.  
 
İkinci aşama teftişler sonucunda, 24 işyeri giderilemeyen mevzuata aykırılıklar için 
programlı teftiş süresi dahilinde yeniden süre talebinde bulunmuş, işverenliklerin 
noksanlıkların giderilmesi yönündeki iyi niyetli yaklaşımları göz önünde alındığında, 
Başkanlığımızca uyguladığımız önleme odaklı rehberlik ve teftiş anlayışına uygun olarak 
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bu talepler ilgili müfettişlerce uygun görülmüş ve bu işyerleri için yeniden bildirim 
düzenlenerek ek süre verilmiş, verilen süreler sonunda bu işyerlerinde üçüncü aşama 
teftişler yapılarak söz konusu mevzuata aykırılıkların giderilip giderilmediği kontrol 
edilmiştir.  Giderilmeyen mevzuata aykırılıklar için idari para cezası uygulanması 
talebinde bulunulmuştur. 

 
3. İstatistikler 

3.1. İşyeri İstatistikleri 
Programlı teftiş kapsamında Ankara, Aydın, Bartın, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, 
Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, 
Ordu, Sakarya, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerinde olmak üzere 
toplam 24 ilde 83 asıl işveren ve 19 alt işveren olmak üzere toplam 102 işyerinde teftiş 
gerçekleştirilmiştir. Teftişi yapılan işyeri sayılarının illere göre dağılımı (sayısal, yüzdesel) 
Şekil 3.1 ve Tablo 3.1’de sunulmuştur. 
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Teftişi yapılan işyerlerinin illere göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada %25 ile Bilecik’in 
bulunduğu görülmektedir. Bilecik’i ikinci sırada %18 ile Kütahya ve üçüncü sırada %9 ile 
İstanbul izlemektedir. 
 

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

Ankara 1 

Aydın 1 

Bartın 2 

Bilecik 25 

Bursa 1 

Çanakkale 7 

Çankırı 1 

Çorum 1 

Diyarbakır 1 

Eskişehir 8 

İstanbul 9 

İzmir 2 

Kayseri 3 

Kocaeli 2 

Konya 1 

Kütahya 18 

Manisa 3 

Ordu 1 

Sakarya 5 

Tekirdağ 3 

Trabzon 1 

Uşak 3 

Yozgat 2 

Zonguldak 1 

TOPLAM 102 

 
Programlı teftiş kapsamında teftişi yapılması planlanan fakat çeşitli nedenlerden ötürü 
yapılamayan işyeri sayının illere göre dağılımı Tablo 3.2’de verilmiştir.  
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Tablo 3.2- Teftişi planlanan, yapılan ve yapılamayan işyerlerinin dağılımı 

İl 
Planlanan 

işyeri 
sayısı 

 
 

Teftiş 
sürecinde 
verilen ek 

görev 
 
 

Teftiş yapılan işyeri 
sayısı Teftiş Yapılmama Nedenleri 

A
sıl

 İş
ve

re
n 

A
lt 

İş
ve

re
n 

To
pl

am
 

K
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al
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iy
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u 
D

eğ
işi

kl
iğ
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Sü
re

 
Y

et
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liğ

i 

D
iğ

er
 

To
pl

am
 

Ankara 1 - 1 - 1 - - - - - 

Aydın 1 - 1 - 1 - - - - - 

Bartın 1 - 1 1 2 - - - - - 

Bilecik 17 - 15 10 25 2 - - - 2 

Bursa 1 - 1 - 1 - - - - - 

Çanakkale 3 1 4 3 7 - - - - - 

Çankırı 1 - 1 - 1 - - - - - 

Çorum 1 - 1 - 1 - - - - - 

Diyarbakır 1 - 1 - 1 - - - - - 

Eskişehir 10 - 8 - 8 2 - - - 2 

İstanbul 10 - 9 - 9 1 - - - 1 

İzmir 2 - 2 - 2 - - - - - 

Kayseri 3 - 3 - 3 - - - - - 

Kocaeli 2 - 2 - 2 - - - - - 

Konya 1 - 1 - 1 - - - - - 

Kütahya 18 - 18 - 18 - - - - - 

Manisa 3 - 3 - 3 - - - - - 

Ordu 1 - 1 - 1 - - - - - 

Sakarya 1 - 1 4 5 - - - - - 

Tekirdağ 3 - 3 - 3 - - - - - 

Trabzon 1 - 1 - 1 - - - - - 

Uşak 4 - 3 - 3 1 - - - 1 

Yozgat 1 - 1 1 2 - - - - - 

Zonguldak 1 - 1 - 1 - - - - - 

TOPLAM 88 1 83 19 102 6 - - - 6 

 
Programlı teftişler sonucunda, 4 heyet tarafından 24 ilde 83 asıl işveren ve 19 alt işveren 
olmak üzere toplam 102 işyerinde teftiş gerçekleştirilmiştir. Teftişe gidilen 6 işyerinin ise 
gayrifaal olması nedeniyle teftiş gerçekleştirilememiştir.  
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Programlı teftiş kapsamında teftişi yapılan işyerlerinin çalışan sayılarına göre dağılımı 
Şekil 3.2’de verilmiştir. Söz konusu şekil incelendiğinde, teftiş edilen işyerlerinin büyük 
bir kısmının kobi olarak adlandırılan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler olduğu 
görülmektedir. 
 

 
Şekil 3.2- Teftişi yapılan işyerlerinin çalışan sayısına göre yüzdesel dağılımı 

 
3.2. Çalışan Sayısı İstatistikleri 

Programlı teftiş kapsamında, 22.756 erkek ve 4.469 kadın çalışan olmak üzere toplam 
27.225 çalışana ulaşılmıştır. Teftişte ulaşılan çalışan sayılarının cinsiyete göre dağılımına 
bakıldığında, erkek çalışan sayısının %84 ve kadın çalışan sayısının ise %16 olduğu 
görülmektedir. Programlı teftişlerde ulaşılan çalışan sayılarının illere ve cinsiyete göre 
dağılımı Tablo 3.3 ve Şekil 3.3’te verilmiştir. 
 

 
Şekil 3.3- Ulaşılan çalışan sayısının cinsiyete göre dağılımı 

 

30

38

34

1-49 arası 50-249 arası 250 ve üzeri
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Tablo 3.2- Teftişi planlanan, yapılan ve yapılamayan işyerlerinin dağılımı 

İl 
Planlanan 

işyeri 
sayısı 

 
 

Teftiş 
sürecinde 
verilen ek 

görev 
 
 

Teftiş yapılan işyeri 
sayısı Teftiş Yapılmama Nedenleri 

A
sıl

 İş
ve

re
n 

A
lt 

İş
ve

re
n 

To
pl

am
 

K
ap

al
ı 

Fa
al

iy
et

 
K

on
us

u 
D

eğ
işi

kl
iğ

i 

Sü
re

 
Y

et
er

siz
liğ

i 

D
iğ

er
 

To
pl

am
 

Ankara 1 - 1 - 1 - - - - - 

Aydın 1 - 1 - 1 - - - - - 

Bartın 1 - 1 1 2 - - - - - 

Bilecik 17 - 15 10 25 2 - - - 2 

Bursa 1 - 1 - 1 - - - - - 

Çanakkale 3 1 4 3 7 - - - - - 

Çankırı 1 - 1 - 1 - - - - - 

Çorum 1 - 1 - 1 - - - - - 

Diyarbakır 1 - 1 - 1 - - - - - 

Eskişehir 10 - 8 - 8 2 - - - 2 

İstanbul 10 - 9 - 9 1 - - - 1 

İzmir 2 - 2 - 2 - - - - - 

Kayseri 3 - 3 - 3 - - - - - 

Kocaeli 2 - 2 - 2 - - - - - 

Konya 1 - 1 - 1 - - - - - 

Kütahya 18 - 18 - 18 - - - - - 

Manisa 3 - 3 - 3 - - - - - 

Ordu 1 - 1 - 1 - - - - - 

Sakarya 1 - 1 4 5 - - - - - 

Tekirdağ 3 - 3 - 3 - - - - - 

Trabzon 1 - 1 - 1 - - - - - 

Uşak 4 - 3 - 3 1 - - - 1 

Yozgat 1 - 1 1 2 - - - - - 

Zonguldak 1 - 1 - 1 - - - - - 

TOPLAM 88 1 83 19 102 6 - - - 6 

 
Programlı teftişler sonucunda, 4 heyet tarafından 24 ilde 83 asıl işveren ve 19 alt işveren 
olmak üzere toplam 102 işyerinde teftiş gerçekleştirilmiştir. Teftişe gidilen 6 işyerinin ise 
gayrifaal olması nedeniyle teftiş gerçekleştirilememiştir.  
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Tablo 3.3- Çalışan sayılarının illere göre dağılımı 

 İller Sayı 

Ankara 303 

Aydın 277 

Bartın 271 

Bilecik 7.339 

Bursa 38 

Çanakkale 2.974 

Çankırı 663 

Çorum 482 

Diyarbakır 70 

Eskişehir 1.937 

İstanbul 757 

İzmir 676 

Kayseri 1.018 

Kocaeli 445 

Konya 34 

Kütahya 5.255 

Manisa 1.847 

Ordu 280 

Sakarya 83 

Tekirdağ 297 

Trabzon 39 

Uşak 1.394 

Yozgat 157 

Zonguldak 589 

TOPLAM 27.225 

 
Teftişte ulaşılan çalışan sayılarının illere göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 7.339 
çalışan ile Bilecik’in bulunduğu görülmektedir. Bilecik’i 5.255 çalışan ile Kütahya ve 
2.974 çalışan ile Çanakkale izlemektedir. 
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3.3. Programlı Teftişlerde Tespit Edilen Noksanlık İstatistikleri 
Programlı teftiş kapsamında ilk ve son teftişlerde tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve 
giderilen mevzuata aykırılıklara ilişkin bilgiler Şekil 3.4’te verilmiştir. 
 

 
Şekil 3.4- Tespit edilen noksanlıklara ilişkin bilgiler 

 
Programlı teftiş kapsamında tespit edilen mevzuata aykırılıkların yönetmelik bazlı 
değerlendirilmesi Tablo 3.4’de verilmiştir.  
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Tablo 3.3- Çalışan sayılarının illere göre dağılımı 

 İller Sayı 

Ankara 303 

Aydın 277 

Bartın 271 

Bilecik 7.339 

Bursa 38 

Çanakkale 2.974 

Çankırı 663 

Çorum 482 

Diyarbakır 70 

Eskişehir 1.937 

İstanbul 757 

İzmir 676 

Kayseri 1.018 

Kocaeli 445 

Konya 34 

Kütahya 5.255 

Manisa 1.847 

Ordu 280 

Sakarya 83 

Tekirdağ 297 

Trabzon 39 

Uşak 1.394 

Yozgat 157 

Zonguldak 589 

TOPLAM 27.225 

 
Teftişte ulaşılan çalışan sayılarının illere göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 7.339 
çalışan ile Bilecik’in bulunduğu görülmektedir. Bilecik’i 5.255 çalışan ile Kütahya ve 
2.974 çalışan ile Çanakkale izlemektedir. 
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Tablo 3.4- İşyerlerinde tespit edilen risklerin yönetmelik bazlı değerlendirilmesi 

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 Madde: 

4/1(a)’ya aykırılıklar 
39 0 39 100 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu Madde: 

4/1(b)’ye aykırılıklar 
6 0 6 100 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu Madde: 

6/1(a)’ya aykırılıklar 
33 0 33 100 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu Madde: 

6/1(c)’ye aykırılıklar 
1 0 1 100 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu Madde: 10/4’e 

aykırılıklar 
73 8 65 89,04 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu Madde: 11’e 

aykırılıklar 
36 3 33 91,67 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu Madde: 15’e 

aykırılıklar 

52 
(5.054 çalışan) 

1 
(2 çalışan) 

51 
(5.052 çalışan) 98,08 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu Madde: 17/1’e 

aykırılıklar 

43 
(5.004 çalışan) 0 

43 
(5.004 çalışan) 100 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu Madde: 17/3’e 

aykırılıklar 

114 
(10.947 çalışan) 

7 
(110 çalışan) 

107 
(10.837 çalışan) 93,86 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu Madde: 17/4’e 

aykırılıklar 
3 0 3 100 
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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 Madde: 20’ye 

aykırılıklar 
38 0 38 100 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu Madde: 22’ye 

aykırılıklar 
1 0 1 100 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu Madde: 

26/1(o)’ya aykırılıklar 
2 0 2 100 

Tozla Mücadele Yönetmeliği’ne 
aykırılıklar 1572 187 1385 88,10 

İş Ekipmanlarının Kullanımında 
Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği’ne aykırılıklar  

1230 66 1164 94,63 

İşyeri Bina ve Eklentilerinde 
Alınacak Sağlık ve Güvenlik 

Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e 
aykırılıklar 

599 61 538 89,82 

Kimyasal Maddelerle 
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 

Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik’e aykırılıklar 

292 11 281 96,23 

Çalışanların Patlayıcı Ortamların 
Tehlikelerinden Korunması 

Hakkında Yönetmelik’e 
aykırılıklar 

167 7 160 95,81 

Kişisel Koruyucu Donanımların 
İşyerlerinde Kullanılması 
Hakkında Yönetmelik’e 

aykırılıklar 

164 3 161 98,17 

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

aykırılıklar 

163 3 160 98,16 
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Tablo 3.4- İşyerlerinde tespit edilen risklerin yönetmelik bazlı değerlendirilmesi 

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 Madde: 

4/1(a)’ya aykırılıklar 
39 0 39 100 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu Madde: 

4/1(b)’ye aykırılıklar 
6 0 6 100 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu Madde: 

6/1(a)’ya aykırılıklar 
33 0 33 100 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu Madde: 

6/1(c)’ye aykırılıklar 
1 0 1 100 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu Madde: 10/4’e 

aykırılıklar 
73 8 65 89,04 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu Madde: 11’e 

aykırılıklar 
36 3 33 91,67 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu Madde: 15’e 

aykırılıklar 

52 
(5.054 çalışan) 

1 
(2 çalışan) 

51 
(5.052 çalışan) 98,08 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu Madde: 17/1’e 

aykırılıklar 

43 
(5.004 çalışan) 0 

43 
(5.004 çalışan) 100 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu Madde: 17/3’e 

aykırılıklar 

114 
(10.947 çalışan) 

7 
(110 çalışan) 

107 
(10.837 çalışan) 93,86 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu Madde: 17/4’e 

aykırılıklar 
3 0 3 100 
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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 
157 0 157 100 

İşyerlerinde Acil Durumlar 
Hakkında Yönetmelik’e 

aykırılıklar 
134 1 133 99,25 

Sağlık Kuralları Bakımından 
Günde Azami Yedi Buçuk Saat 

veya Daha Az Çalışılması 
Gereken İşler Hakkında 

Yönetmelik’e aykırılıklar 

133 85 48 36,09 

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri 
Yönetmeliği’ne aykırılıklar 71 5 66 92,96 

Çalışanların Gürültü İle İlgili 
Risklerden Korunmalarına Dair 

Yönetmelik’e aykırılıklar 
40 3 37 92,5 

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne 
aykırılıklar 37 1 36 97,30 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 
Hakkında Yönetmelik’e 

aykırılıklar 
35 0 35 100 

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, 
Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 

Hakkında Yönetmelik’e 
aykırılıklar 

16 0 16 100 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 
Yönetmeliği’ne aykırılıklar 14 0 14 100 

Çalışanların Titreşimle İlgili 
Risklerden Korunmalarına Dair 

Yönetmelik’e aykırılıklar 
6 0 6 100 
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Yönetmelik adı 
İlk teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Son teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Giderildiği tespit 
edilen 

mevzuata 
aykırılık sayısı 

İyileştirme 
oranı (%) 

Gebe veya Emziren Kadınların 
Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme 

Odaları ve Çocuk Bakım 
Yurtlarına Dair Yönetmelik’e 

aykırılıklar 

3 0 3 100 

Çalışanların İş Sağlığı ve 
Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik’e 

aykırılıklar 

1 0 1 100 

TOPLAM 5.275 452 4.823 91,43 

 

 
Şekil 3.5- İşyerlerinde tespit edilen mevzuata aykırılıkların yönetmelik bazlı ilk ve son tespit sayılarına 

göre en fazla mevzuata aykırılığın tespit edildiği ilk üç yönetmelik 
 
İşyerlerinde tespit edilen mevzuata aykırılıkların yönetmelik bazlı ilk ve son tespit sayıları 
incelendiğinde, en fazla mevzuata aykırılığın 1572 noksanlık ile Tozla Mücadele 
Yönetmeliği’nden tespit edildiği görülmektedir. Bu sayıyı 1230 noksanlık ile İş 
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nden ve 599 
noksanlık ile İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine 
İlişkin Yönetmelik’ten yapılan tespitler izlemektedir.  
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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 
157 0 157 100 

İşyerlerinde Acil Durumlar 
Hakkında Yönetmelik’e 

aykırılıklar 
134 1 133 99,25 

Sağlık Kuralları Bakımından 
Günde Azami Yedi Buçuk Saat 

veya Daha Az Çalışılması 
Gereken İşler Hakkında 

Yönetmelik’e aykırılıklar 

133 85 48 36,09 

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri 
Yönetmeliği’ne aykırılıklar 71 5 66 92,96 

Çalışanların Gürültü İle İlgili 
Risklerden Korunmalarına Dair 

Yönetmelik’e aykırılıklar 
40 3 37 92,5 

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne 
aykırılıklar 37 1 36 97,30 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 
Hakkında Yönetmelik’e 

aykırılıklar 
35 0 35 100 

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, 
Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 

Hakkında Yönetmelik’e 
aykırılıklar 

16 0 16 100 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 
Yönetmeliği’ne aykırılıklar 14 0 14 100 

Çalışanların Titreşimle İlgili 
Risklerden Korunmalarına Dair 

Yönetmelik’e aykırılıklar 
6 0 6 100 
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Programlı teftiş kapsamında işyerinde tespit edilen risklerin ayrıntılı analizi Tablo 3.5’te 
verilmiştir.  

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 (%) 

Tozun yayılmasını engellemeye 
yönelik sistemler (kapalı 

sistemler, toz emiş sistemleri, su 
sisi, temizlik çalışmaları) ile ilgili 

uygunsuzluklar 

1262 204 1058 83,84 

Makinelerdeki hareketli kısımlara 
ulaşılmasını engellemeye yönelik 

sistemler (mekanik koruyucu-
fotosel-çift el tertibatı-switch 

sistemleri-plc) ile ilgili 
uygunsuzluklar 

379 6 373 98,42 

Kimyasalların depolanma ve 
kullanım koşulları (uygun 

depolama koşulları, exproof 
ekipmanlar, havalandırma, kaynak 
tüplerinde alev geri tepme ventili, 

manometre) ile ilgili 
uygunsuzluklar 

235 18 217 92,34 

Risk değerlendirmesi ile ilgili 
uygunsuzluklar (ekibin 

oluşturulmaması, riskler için 
termin tarihi, sorumlu kişi ve 
gerçekleştirilme tarihlerinin 
belirtilmemesi, sayfalarının 
numaralandırılarak tüm ekip 

üyeleri tarafından imzalanmaması, 
kullanılan yöntemin 

belirtilmemesi, meslek hastalığına 
sebep olabilecek toz, gürültü, 
ergonomi, vb. faktörlerle ilgili 
ölçüm sonuçları, sınır değerler, 
alınması gerekli tedbirler gibi 
hususlara yer verilmemesi) 

224 2 222 99,11 

İşletme genelinde uyarı-ikaz 
levhaları ile gereken ekipmanlarda 

sesli ikaz olmaması ve çalışma 
talimatları ile ilgili uygunsuzluklar 

203 2 201 99,02 
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Riskin adı 
 İlk teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Son teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Giderildiği 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık sayısı 

İyileştirme 
oranı (%) 

Çalışanlara kişisel koruyucu 
donanım verilmemesi veya verilen 

kişisel koruyucu donanımların 
uygun niteliklerde olmaması, bu 
donanımların etkin kullanımı için 

gerekli denetim ve gözetimin 
yapılmaması, kişisel koruyucu 

donanımlar için zimmet tutanağı 
düzenlenmemesi veya düzenlenen 

zimmet tutanaklarında kişisel 
koruyucu donanımların 

standartlarının belirtilmemesi 

190 3 187 98,42 

Kullanılan hammadde ve 
kimyasalların etiketlenmemesi, 
msds’lerinin bulunmaması ve 
msds bilgileriyle ilgili uyarıcı 
işaretlemelerin yapılmaması 

160 3 157 98,13 

Soyunma odaları ile ilgili 
uygunsuzluklar (çalışanlara iki 

bölmeli dolap verilmemesi, oturak 
bulunmaması, havalandırma, 

termal konfor, hijyen vb. 
koşullarının uygun olmaması) 

148 23 125 84,46 

Kaldırma ve iletme 
ekipmanlarının periyodik 

kontrolündeki uygunsuzluklar 
148 5 143 96,62 

Çalışma süreleri (günlük 7.5 
saatten fazla çalışma, haftalık 45 

saatten fazla çalışma) ile ilgili 
uygunsuzluklar 

133 85 48 36,09 

Yangınla ilgili uygunsuzluklar 
(yangın söndürme ekipmanlarının 
sayısının yetersizliği, yerlerinin 
uygun olmaması, işaretlemelerin 
eksik olması, önlerinde malzeme 
bulunması, sulu yangın söndürme 

sisteminin olmaması veya su 
bağlantısının olmaması, yangın 

dedektörleri ve alarm 
sistemlerinin olmaması)  

125 9 116 92,8 
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Programlı teftiş kapsamında işyerinde tespit edilen risklerin ayrıntılı analizi Tablo 3.5’te 
verilmiştir.  

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 (%) 

Tozun yayılmasını engellemeye 
yönelik sistemler (kapalı 

sistemler, toz emiş sistemleri, su 
sisi, temizlik çalışmaları) ile ilgili 

uygunsuzluklar 

1262 204 1058 83,84 

Makinelerdeki hareketli kısımlara 
ulaşılmasını engellemeye yönelik 

sistemler (mekanik koruyucu-
fotosel-çift el tertibatı-switch 

sistemleri-plc) ile ilgili 
uygunsuzluklar 

379 6 373 98,42 

Kimyasalların depolanma ve 
kullanım koşulları (uygun 

depolama koşulları, exproof 
ekipmanlar, havalandırma, kaynak 
tüplerinde alev geri tepme ventili, 

manometre) ile ilgili 
uygunsuzluklar 

235 18 217 92,34 

Risk değerlendirmesi ile ilgili 
uygunsuzluklar (ekibin 

oluşturulmaması, riskler için 
termin tarihi, sorumlu kişi ve 
gerçekleştirilme tarihlerinin 
belirtilmemesi, sayfalarının 
numaralandırılarak tüm ekip 

üyeleri tarafından imzalanmaması, 
kullanılan yöntemin 

belirtilmemesi, meslek hastalığına 
sebep olabilecek toz, gürültü, 
ergonomi, vb. faktörlerle ilgili 
ölçüm sonuçları, sınır değerler, 
alınması gerekli tedbirler gibi 

hususlara yer verilmemesi) 

224 2 222 99,11 

İşletme genelinde uyarı-ikaz 
levhaları ile gereken ekipmanlarda 

sesli ikaz olmaması ve çalışma 
talimatları ile ilgili uygunsuzluklar 

203 2 201 99,02 
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Riskin adı 
 İlk teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Son teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Giderildiği 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık sayısı 

İyileştirme 
oranı (%) 

Ortam ve kişisel maruziyet 
ölçümleri (toz, gürültü, 

aydınlatma, VOC, titreşim, termal 
konfor) ile ilgili uygunsuzluklar 

119 13 106 89,08 

Ergonomi ve elle taşıma ile ilgili 
uygunsuzluklar (yapılan işlerin 
ergonomi prensiplerine uygun 

şekilde yürütülmemesi, oturarak 
çalışanlara uygun sandalye 

verilmemesi, taşıma arabalarında, 
yarı mamullerin fırınlara 

yerleştirilmesinde ve kalite 
kontrol işlemlerinde ergonomik 
çalışmaların yapılmaması, ağır 
malzeme taşıma işlemlerinde 
kullanılabilecek ergonomik 

aparatların olmaması) 

115 6 109 94,78 

Çalışanların mesleki eğitimlerinin 
olmaması 

114 
(10.947 çalışan) 

7 
(110 çalışan) 

107 
(10.837 çalışan) 93,86 

İşyeri hekiminin görevlerini 
yerine getirmemesi ile ilgili 

uygunsuzluklar (sağlık tetkikleri 
ve ortam ölçümleri için periyot 
belirlenmemesi, sağlık tetkikleri 
sonuçlarına göre uzman hekime 

yönlendirilmesi gereken çalışanlar 
ve meslek hastalığı tanısı konulan 

çalışanlar ile ilgili işlemlerin 
yerine getirilmemesi ve meslek 

hastalığına sebep olabilecek 
koşullara ilişkin iyileştirme 

önerilerinin belirlenmemesi) 

113 0 113 100 

Acil çıkış yolları ve kapıları ile 
ilgili uygunsuzluklar (acil çıkış 
kapılarının olmaması, dışarıya 

doğru açılmaması, kolay açılabilir 
nitelikte olmaması, yanmaz 

malzemeden olmaması, 
işaretlemelerin yetersiz olması, 

kapıların önlerinde malzeme 
bulunması) 

101 12 89 88,12 
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Riskin adı 
 İlk teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Son teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Giderildiği 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık sayısı 

İyileştirme 
oranı (%) 

Çalışanlara pnömokonyoz ve 
silikozis ile ilgili iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimi verilmemesi  

89 
(15.895 çalışan) 0 89 

(15.895 çalışan) 100 

Havalandırma ve toz emiş 
sistemlerinin periyodik 

kontrolündeki uygunsuzluklar 
88 2 86 97,73 

Çalışanların akciğer 
radyografilerinin en az iki 

okuyucu tarafından 
değerlendirilmemesi 

88 5 83 
(14.595 çalışan) 94,32 

Doğalgaz dedektörlerinin 
olmaması, yanlış yerde 
konumlandırılması ve 

kalibrasyonun yapılmaması 

85 1 84 98,82 

Yüksekte yapılan çalışmalarla 
ilgili uygunsuzluklar (korkuluk 
sistemlerinin olmaması, uygun 

olmayan çalışma platformlarının 
bulunması) 

84 0 84 100 

Çalışanların periyodik sağlık 
tetkiklerinde akciğer radyografisi, 

sft ve/veya odyo testinin eksik 
olması 

82 6 76 92,68 

Silika ölçümü ile ilgili 
uygunsuzluklar 76 3 73 96,05 

Basınçlı kapların periyodik 
kontrolündeki uygunsuzluklar 73 1 72 98,63 

Elektrik ve topraklama 
tesisatlarının periyodik 

kontrolündeki uygunsuzluklar 
72 3 69 95,83 

Acil durum planı ile ilgili 
uygunsuzluklar (acil durum 
ekiplerinin olmaması veya 
sayılarının yetersiz olması, 

ekiplerde görevli çalışanların 
eğitimlerinin olmaması, işyeri 

krokisinin bulunmaması) 

64 0 64 100 
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Riskin adı 
 İlk teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Son teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Giderildiği 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık sayısı 

İyileştirme 
oranı (%) 
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119 13 106 89,08 
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uygunsuzluklar (yapılan işlerin 
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şekilde yürütülmemesi, oturarak 
çalışanlara uygun sandalye 

verilmemesi, taşıma arabalarında, 
yarı mamullerin fırınlara 

yerleştirilmesinde ve kalite 
kontrol işlemlerinde ergonomik 
çalışmaların yapılmaması, ağır 
malzeme taşıma işlemlerinde 
kullanılabilecek ergonomik 

aparatların olmaması) 

115 6 109 94,78 

Çalışanların mesleki eğitimlerinin 
olmaması 

114 
(10.947 çalışan) 

7 
(110 çalışan) 

107 
(10.837 çalışan) 93,86 

İşyeri hekiminin görevlerini 
yerine getirmemesi ile ilgili 

uygunsuzluklar (sağlık tetkikleri 
ve ortam ölçümleri için periyot 
belirlenmemesi, sağlık tetkikleri 
sonuçlarına göre uzman hekime 

yönlendirilmesi gereken çalışanlar 
ve meslek hastalığı tanısı konulan 

çalışanlar ile ilgili işlemlerin 
yerine getirilmemesi ve meslek 

hastalığına sebep olabilecek 
koşullara ilişkin iyileştirme 

önerilerinin belirlenmemesi) 

113 0 113 100 

Acil çıkış yolları ve kapıları ile 
ilgili uygunsuzluklar (acil çıkış 
kapılarının olmaması, dışarıya 

doğru açılmaması, kolay açılabilir 
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malzemeden olmaması, 
işaretlemelerin yetersiz olması, 

kapıların önlerinde malzeme 
bulunması) 

101 12 89 88,12 
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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 güvenliği uzmanı, işyeri 
hekimi, diğer sağlık personeli 

görevlendirilmemesi veya 
görevlendirilen personelin 
süresinin yetersiz olması 

63 0 63 100 

Acil durum tatbikatı ile ilgili 
uygunsuzluklar 60 0 60 100 

Duş ve lavabolar ile ilgili 
uygunsuzluklar 54 13 41 75,93 

Çalışanların işe giriş ve periyodik 
sağlık raporlarının olmaması 

52 
(5.054 çalışan) 

1 
(2 çalışan) 

51 
(5.052 çalışan) 98,08 

Yangın söndürme tesisatı ve 
ekipmanlarının periyodik 

kontrolündeki uygunsuzluklar 
49 4 45 91,84 

Patlamadan korunma 
dokümanının olmaması, içeriğinin 

yetersiz veya uygunsuz olması 
49 1 48 97,96 

Yeterli sayıda ilkyardımcı 
bulunmaması 46 4 42 91,30 

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimlerinin olmaması 

43 
(5.004 çalışan) 0 43 

(5.004 çalışan) 100 

Çalışan temsilcisi olmaması veya 
sayısının yetersiz olması, çalışan 

temsilcisinin seçimle 
belirlenmemesi 

38 0 38 100 

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun 
oluşturulmaması, kurulun uygun 
periyotlarda toplanmaması, kurul 

üyelerinin eksik olması 

36 0 36 100 
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Riskin adı 
 İlk teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Son teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Giderildiği 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık sayısı 

İyileştirme 
oranı (%) 

Yemekhane ile ilgili 
uygunsuzluklar (soğuk hava 

depolarında alarm olmaması ve 
kapının içeriden açılmaması, 

davlumbaz bulunmaması, 
davlumbaz içi yangın söndürücü 
olmaması, doğalgaz dedektörü 

olmaması, havalandırma ve hijyen 
koşullarının uygun olmaması, 

galoş bulunmaması) 

36 2 34 94,44 

Paratonerlerin etki alanlarının 
işyerini kapsamaması ve periyodik 

kontrollerindeki uygunsuzluklar 
32 2 30 93,75 

Kimyasal tanklarının altında 
taşma havuzu bulunmaması 28 0 28 100 

Kimyasalların kullanıldığı 
yerlerde göz duşu veya göz 

solüsyonu olmaması 
22 0 22 100 

Gürültü seviyesinin yüksek 
olduğu alanlarda gerekli 
iyileştirme çalışmalarının 

yapılmaması 

17 1 16 94,12 

Ana ve tali elektrik panolarında 
seçicilik ilkesine uygun kaçak 

akım rölesi olmaması 
11 1 10 90,91 

Aydınlatma lambalarının etanj 
özellikte olmaması  7 2 5 71,43 

İş sağlığı ve güvenliği birimi ile 
ilgili uygunsuzluklar (iş güvenliği 
uzmanı ve işyeri hekimi odası ile 

revir olmaması, birimin uygun 
yerde oluşturulmaması) 

6 0 6 100 
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Riskin adı 
 İlk teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Son teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Giderildiği 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık sayısı 

İyileştirme 
oranı (%) 
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hekimi, diğer sağlık personeli 

görevlendirilmemesi veya 
görevlendirilen personelin 
süresinin yetersiz olması 

63 0 63 100 
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uygunsuzluklar 60 0 60 100 
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uygunsuzluklar 54 13 41 75,93 

Çalışanların işe giriş ve periyodik 
sağlık raporlarının olmaması 

52 
(5.054 çalışan) 

1 
(2 çalışan) 

51 
(5.052 çalışan) 98,08 

Yangın söndürme tesisatı ve 
ekipmanlarının periyodik 

kontrolündeki uygunsuzluklar 
49 4 45 91,84 

Patlamadan korunma 
dokümanının olmaması, içeriğinin 

yetersiz veya uygunsuz olması 
49 1 48 97,96 

Yeterli sayıda ilkyardımcı 
bulunmaması 46 4 42 91,30 

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimlerinin olmaması 

43 
(5.004 çalışan) 0 43 

(5.004 çalışan) 100 

Çalışan temsilcisi olmaması veya 
sayısının yetersiz olması, çalışan 
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belirlenmemesi 

38 0 38 100 
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oluşturulmaması, kurulun uygun 
periyotlarda toplanmaması, kurul 

üyelerinin eksik olması 
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Riskin adı 
 İlk teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Son teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Giderildiği 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık sayısı 

İyileştirme 
oranı (%) 

Forkliftlerde dikiz aynası 
olmaması 6 1 5 83,33 

Asma kat için statik yük analizi 
yapılmaması 2 1 1 50 

Diğer 48 0 48 100 

TOPLAM 5.275 452 4.823 91,43 

 
 
İşyerlerinde tespit edilen mevzuata aykırılıkların risk bazlı ilk ve son tespit sayıları 
incelendiğinde, en fazla mevzuata aykırılığın toplamda 1262 noksanlık ile tozun 
yayılmasını engellemeye yönelik sistemler ile ilgili uygunsuzluklar olduğu görülmektedir. 
Bu sayıyı 379 noksanlık ile makinelerdeki hareketli kısımlara ulaşılmasını engellemeye 
yönelik sistemler ile ilgili uygunsuzluklar ve 235 noksanlık ile kimyasalların depolanma ve 
kullanım koşulları ile ilgili uygunsuzluklar izlemektedir.  
 
Yapılan teftişlerde 10.947 çalışanın mesleki eğitiminin olmadığı, 5.054 çalışanın işe giriş 
veya periyodik sağlık raporunun bulunmadığı ve 5.004 çalışanın ise iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimi almadığı tespit edilmiş olup gerçekleştirilen teftişler sonunda 10.837 çalışana 
mesleki eğitim verilmesi, 5.052 çalışanın işe giriş veya periyodik sağlık raporlarının işyeri 
hekimlerince düzenlenmesi ve 5.004 çalışana iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi 
sağlanmıştır.  
 
Öte yandan, bu programlı teftişin temel hedeflerinden biri olan tozdan kaynaklanan meslek 
hastalıklarının önüne geçilmesi amacına yönelik olarak, sektörde istihdam edilen 15.895 
çalışana pnömokonyoz ve silikozis ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verdirilerek 
çalışanlarda bu meslek hastalığı ile ilgili bilinç düzeyinin arttırılması sağlanmıştır. Yine 
sektörde çalışanların silikozis yönünden değerlendirilmesi ve farkındalığın arttırılması 
amacıyla toplam 14.595 çalışanın sağlık tetkikleri kapsamında çekilen akciğer 
radyografilerinin iki okuyucu tarafından değerlendirilmesi sağlanmıştır. 
 
Ayrıca teftiş yapılan bir işyerinde, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na aykırı olarak 
çalışma izni olmaksızın 2 Suriye uyruklu yabancı çalışanın istihdam edildiği tespit 
edilmiştir. 
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3.4. Teftiş Sonucu İstatistikleri 
Programlı teftişler kapsamında, 34 işyeri tespit edilen mevzuata aykırılıkların tamamını 
teftiş süresince gidererek teftişleri noksansız olarak tamamlamıştır. Tespit edilen mevzuata 
aykırılıkların tamamını gidermeyen 68 işyerine ise idari para cezası uygulanması talep 
edilmiştir. Programlı teftişler kapsamında işin durdurulması kararı uygulanmamıştır.  
Teftiş sonuçlarına ilişkin bilgiler Şekil 3.6’da verilmiştir. 
 

 
Şekil 3.6- Teftiş sonuçlarına ilişkin bilgiler 

 
Programlı teftiş kapsamında uygulanan idari para cezalarının kanunlara göre yüzdesel 
dağılımı Şekil 3.7’de verilmiştir. 
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Riskin adı 
 İlk teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Son teftişte tespit 
edilen mevzuata 
aykırılık sayısı 

Giderildiği 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık sayısı 

İyileştirme 
oranı (%) 

Forkliftlerde dikiz aynası 
olmaması 6 1 5 83,33 

Asma kat için statik yük analizi 
yapılmaması 2 1 1 50 

Diğer 48 0 48 100 

TOPLAM 5.275 452 4.823 91,43 

 
 
İşyerlerinde tespit edilen mevzuata aykırılıkların risk bazlı ilk ve son tespit sayıları 
incelendiğinde, en fazla mevzuata aykırılığın toplamda 1262 noksanlık ile tozun 
yayılmasını engellemeye yönelik sistemler ile ilgili uygunsuzluklar olduğu görülmektedir. 
Bu sayıyı 379 noksanlık ile makinelerdeki hareketli kısımlara ulaşılmasını engellemeye 
yönelik sistemler ile ilgili uygunsuzluklar ve 235 noksanlık ile kimyasalların depolanma ve 
kullanım koşulları ile ilgili uygunsuzluklar izlemektedir.  
 
Yapılan teftişlerde 10.947 çalışanın mesleki eğitiminin olmadığı, 5.054 çalışanın işe giriş 
veya periyodik sağlık raporunun bulunmadığı ve 5.004 çalışanın ise iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimi almadığı tespit edilmiş olup gerçekleştirilen teftişler sonunda 10.837 çalışana 
mesleki eğitim verilmesi, 5.052 çalışanın işe giriş veya periyodik sağlık raporlarının işyeri 
hekimlerince düzenlenmesi ve 5.004 çalışana iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi 
sağlanmıştır.  
 
Öte yandan, bu programlı teftişin temel hedeflerinden biri olan tozdan kaynaklanan meslek 
hastalıklarının önüne geçilmesi amacına yönelik olarak, sektörde istihdam edilen 15.895 
çalışana pnömokonyoz ve silikozis ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verdirilerek 
çalışanlarda bu meslek hastalığı ile ilgili bilinç düzeyinin arttırılması sağlanmıştır. Yine 
sektörde çalışanların silikozis yönünden değerlendirilmesi ve farkındalığın arttırılması 
amacıyla toplam 14.595 çalışanın sağlık tetkikleri kapsamında çekilen akciğer 
radyografilerinin iki okuyucu tarafından değerlendirilmesi sağlanmıştır. 
 
Ayrıca teftiş yapılan bir işyerinde, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na aykırı olarak 
çalışma izni olmaksızın 2 Suriye uyruklu yabancı çalışanın istihdam edildiği tespit 
edilmiştir. 
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Şekil 3.7- Uygulanan idari para cezalarının kanunlara göre yüzdesel dağılımı 

 
Uygulanan idari para cezalarının kanunlara göre yüzdesel dağılımına bakıldığında üç farklı 
kanundan idari para cezası uygulandığı sonucuna varılmaktadır. İdari para cezalarında en 
yüksek oran %98,63 ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na aittir.  
 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanan tespitler 
Tablo 3.6’da, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanan 
tespitler Tablo 3.7’de ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanan 
tespitler ise Tablo 3.8’de değerlendirilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

937.808 TL; 98,63%

12.458 TL; 1,31% 590 TL; 0,06%

6331 sayılı kanun 6735 sayılı kanun 4857 sayılı kanun
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Tablo 3.6- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında idari 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) 

Tozun yayılmasını engellemeye 
yönelik sistemler (kapalı sistemler, 
toz emiş sistemleri, su sisi, temizlik 

çalışmaları) ile ilgili 
uygunsuzluklar 

6331-30 1262 204 83,84 120.150 

Makinelerdeki hareketli kısımlara 
ulaşılmasını engellemeye yönelik 

sistemler (mekanik koruyucu-
fotosel-çift el tertibatı-switch 

sistemleri-plc) ile ilgili 
uygunsuzluklar 

6331-30 379 6 98,42 20.250 

Kimyasalların depolanma ve 
kullanım koşulları (uygun 

depolama koşulları, exproof 
ekipmanlar, havalandırma, kaynak 
tüplerinde alev geri tepme ventili, 

manometre) ile ilgili 
uygunsuzluklar 

6331-30 235 18 92,34 48.600 

Risk değerlendirmesi ile ilgili 
uygunsuzluklar (ekibin 

oluşturulmaması, riskler için termin 
tarihi, sorumlu kişi ve 

gerçekleştirilme tarihlerinin 
belirtilmemesi, sayfalarının 
numaralandırılarak tüm ekip 

üyeleri tarafından imzalanmaması, 
kullanılan yöntemin belirtilmemesi, 
meslek hastalığına sebep olabilecek 

toz, gürültü, ergonomi, vb. 
faktörlerle ilgili ölçüm sonuçları, 

sınır değerler, alınması gerekli 
tedbirler gibi hususlara yer 

verilmemesi) 

6331-30 224 2 99,11 4.050 

İşletme genelinde uyarı-ikaz 
levhaları ile gereken ekipmanlarda 

sesli ikaz olmaması ve çalışma 
talimatları ile ilgili uygunsuzluklar 

6331-30 203 2 99,02 8.100 
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Şekil 3.7- Uygulanan idari para cezalarının kanunlara göre yüzdesel dağılımı 

 
Uygulanan idari para cezalarının kanunlara göre yüzdesel dağılımına bakıldığında üç farklı 
kanundan idari para cezası uygulandığı sonucuna varılmaktadır. İdari para cezalarında en 
yüksek oran %98,63 ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na aittir.  
 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanan tespitler 
Tablo 3.6’da, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanan 
tespitler Tablo 3.7’de ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanan 
tespitler ise Tablo 3.8’de değerlendirilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

937.808 TL; 98,63%

12.458 TL; 1,31% 590 TL; 0,06%

6331 sayılı kanun 6735 sayılı kanun 4857 sayılı kanun
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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) 

Çalışanlara kişisel koruyucu 
donanım verilmemesi veya verilen 

kişisel koruyucu donanımların 
uygun niteliklerde olmaması, bu 
donanımların etkin kullanımı için 

gerekli denetim ve gözetimin 
yapılmaması, kişisel koruyucu 

donanımlar için zimmet tutanağı 
düzenlenmemesi veya düzenlenen 

zimmet tutanaklarında kişisel 
koruyucu donanımların 

standartlarının belirtilmemesi 

6331-30 190 3 98,42 8.100 

Kullanılan hammadde ve 
kimyasalların etiketlenmemesi, 

msds’lerinin bulunmaması ve msds 
bilgileriyle ilgili uyarıcı 

işaretlemelerin yapılmaması 

6331-30 160 3 98,13 6.750 

Soyunma odaları ile ilgili 
uygunsuzluklar (çalışanlara iki 

bölmeli dolap verilmemesi, oturak 
bulunmaması, havalandırma, termal 

konfor, hijyen vb. koşullarının 
uygun olmaması) 

6331-30 148 23 84,46 48.600 

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının 
periyodik kontrolündeki 

uygunsuzluklar 
6331-30 148 5 96,62 4.050 

Çalışma süreleri (günlük 7.5 
saatten fazla çalışma, haftalık 45 

saatten fazla çalışma) ile ilgili 
uygunsuzluklar 

6331-30 133 85 36,09 210.600 

Yangınla ilgili uygunsuzluklar 
(yangın söndürme ekipmanlarının 
sayısının yetersizliği, yerlerinin 
uygun olmaması, işaretlemelerin 
eksik olması, önlerinde malzeme 
bulunması, sulu yangın söndürme 

sisteminin olmaması veya su 
bağlantısının olmaması, yangın 

dedektörleri ve alarm sistemlerinin 
olmaması) 

6331-30 125 9 92,8 28.350 
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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) 

Ortam ve kişisel maruziyet 
ölçümleri (toz, gürültü, aydınlatma, 
VOC, titreşim, termal konfor) ile 

ilgili uygunsuzluklar 

6331-10/4 
6331-30 119 13 89,08 41.184 

Ergonomi ve elle taşıma ile ilgili 
uygunsuzluklar (yapılan işlerin 
ergonomi prensiplerine uygun 

şekilde yürütülmemesi, oturarak 
çalışanlara uygun sandalye 

verilmemesi, taşıma arabalarında, 
yarı mamullerin fırınlara 

yerleştirilmesinde ve kalite kontrol 
işlemlerinde ergonomik 

çalışmaların yapılmaması, ağır 
malzeme taşıma işlemlerinde 
kullanılabilecek ergonomik 

aparatların olmaması) 

6331-30 115 6 94,78 14.850 

Çalışanların mesleki eğitimlerinin 
olmaması 6331-17/3 

114 
(10.947 
çalışan) 

7 
(110 

çalışan) 
93,86 60.170 

Acil çıkış yolları ve kapıları ile 
ilgili uygunsuzluklar (acil çıkış 
kapılarının olmaması, dışarıya 

doğru açılmaması, kolay açılabilir 
nitelikte olmaması, yanmaz 

malzemeden olmaması, 
işaretlemelerin yetersiz olması, 

kapıların önlerinde malzeme 
bulunması) 

6331-30 101 12 88,12 35.100 

Havalandırma ve toz emiş 
sistemlerinin periyodik 

kontrolündeki uygunsuzluklar 
6331-30 88 2 97,73 8.100 

Çalışanların akciğer 
radyografilerinin en az iki okuyucu 

tarafından değerlendirilmemesi 
6331-30 88 5 94,32 19.485 

Doğalgaz dedektörlerinin 
olmaması, yanlış yerde 
konumlandırılması ve 

kalibrasyonun yapılmaması 

6331-30 85 1 98,82 4.050 
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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) 

Çalışanlara kişisel koruyucu 
donanım verilmemesi veya verilen 

kişisel koruyucu donanımların 
uygun niteliklerde olmaması, bu 
donanımların etkin kullanımı için 

gerekli denetim ve gözetimin 
yapılmaması, kişisel koruyucu 

donanımlar için zimmet tutanağı 
düzenlenmemesi veya düzenlenen 

zimmet tutanaklarında kişisel 
koruyucu donanımların 

standartlarının belirtilmemesi 

6331-30 190 3 98,42 8.100 

Kullanılan hammadde ve 
kimyasalların etiketlenmemesi, 

msds’lerinin bulunmaması ve msds 
bilgileriyle ilgili uyarıcı 

işaretlemelerin yapılmaması 

6331-30 160 3 98,13 6.750 

Soyunma odaları ile ilgili 
uygunsuzluklar (çalışanlara iki 

bölmeli dolap verilmemesi, oturak 
bulunmaması, havalandırma, termal 

konfor, hijyen vb. koşullarının 
uygun olmaması) 

6331-30 148 23 84,46 48.600 

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının 
periyodik kontrolündeki 

uygunsuzluklar 
6331-30 148 5 96,62 4.050 

Çalışma süreleri (günlük 7.5 
saatten fazla çalışma, haftalık 45 

saatten fazla çalışma) ile ilgili 
uygunsuzluklar 

6331-30 133 85 36,09 210.600 

Yangınla ilgili uygunsuzluklar 
(yangın söndürme ekipmanlarının 
sayısının yetersizliği, yerlerinin 
uygun olmaması, işaretlemelerin 
eksik olması, önlerinde malzeme 
bulunması, sulu yangın söndürme 

sisteminin olmaması veya su 
bağlantısının olmaması, yangın 

dedektörleri ve alarm sistemlerinin 
olmaması) 

6331-30 125 9 92,8 28.350 
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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) 

Çalışanların periyodik sağlık 
tetkiklerinde akciğer radyografisi, 

sft ve/veya odyo testinin eksik 
olması 

6331-30 82 6 92,68 12.150 

Silika ölçümü ile ilgili 
uygunsuzluklar 6331-30 76 3 96,05 8.100 

Basınçlı kapların periyodik 
kontrolündeki uygunsuzluklar 6331-30 73 1 98,63 4.050 

Elektrik ve topraklama 
tesisatlarının periyodik 

kontrolündeki uygunsuzluklar 
6331-30 72 3 95,83 8.100 

Duş ve lavabolar ile ilgili 
uygunsuzluklar 6331-30 54 13 75,93 145.629 

Çalışanların işe giriş ve periyodik 
sağlık raporlarının olmaması 6331-15 

52 
(5.054 

çalışan) 

1 
(2 çalışan) 98,08 3.090 

Yangın söndürme tesisatı ve 
ekipmanlarının periyodik 

kontrolündeki uygunsuzluklar 
6331-30 49 4 91,84 16.200 

Patlamadan korunma dokümanının 
olmaması, içeriğinin yetersiz veya 

uygunsuz olması 
6331-30 49 1 97,96 4.050 

Yeterli sayıda ilkyardımcı 
bulunmaması 

6331-11 
6331-30 46 4 91,30 13.500 

Yemekhane ile ilgili 
uygunsuzluklar (soğuk hava 

depolarında alarm olmaması ve 
kapının içeriden açılmaması, 

davlumbaz bulunmaması, 
davlumbaz içi yangın söndürücü 
olmaması, doğalgaz dedektörü 

olmaması, havalandırma ve hijyen 
koşullarının uygun olmaması, galoş 

bulunmaması) 

6331-30 36 2 94,44 8.100 
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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) 

Paratonerlerin etki alanlarının 
işyerini kapsamaması ve periyodik 

kontrollerindeki uygunsuzluklar 
6331-30 32 2 93,75 4.050 

Gürültü seviyesinin yüksek olduğu 
alanlarda gerekli iyileştirme 
çalışmalarının yapılmaması 

6331-30 17 1 94,12 4.050 

Ana ve tali elektrik panolarında 
seçicilik ilkesine uygun kaçak akım 

rölesi olmaması 
6331-30 11 1 90,91 2.700 

Aydınlatma lambalarının etanj 
özellikte olmaması 6331-30 7 2 71,43 6.750 

Forkliftlerde dikiz aynası olmaması 6331-30 6 1 83,33 4.050 

Asma kat için statik yük analizi 
yapılmaması 6331-30 2 1 50 2.700 

TOPLAM - 5.275 452 91,43 937.808 

 
Tablo 3.6 incelendiğinde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında en çok 
giderilemeyen mevzuata aykırılığın 204 noksanlık ile tozun yayılmasını engellemeye 
yönelik sistemler ile ilgili uygunsuzluklar olduğu görülmektedir. Bu sayıyı giderilemeyen 
85 noksanlık ile çalışma süreleri ile ilgili uygunsuzluklar ve giderilemeyen 23 noksanlık ile 
soyunma odaları ile ilgili uygunsuzluklar izlemektedir. Öte yandan, 6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu kapsamında uygulanan idari para cezalarının miktarları 
incelendiğinde, en fazla idari para cezasının 210.600 TL ile çalışma süreleri ile ilgili 
uygunsuzluklardan uygulandığı görülmektedir. Bu miktarı, 145.629 TL ile duş ve 
lavabolar ile ilgili uygunsuzluklar ve 120.150 TL ile tozun yayılmasını engellemeye 
yönelik sistemler ile ilgili uygunsuzluklar izlemektedir.  
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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) 

Çalışanların periyodik sağlık 
tetkiklerinde akciğer radyografisi, 

sft ve/veya odyo testinin eksik 
olması 

6331-30 82 6 92,68 12.150 

Silika ölçümü ile ilgili 
uygunsuzluklar 6331-30 76 3 96,05 8.100 

Basınçlı kapların periyodik 
kontrolündeki uygunsuzluklar 6331-30 73 1 98,63 4.050 

Elektrik ve topraklama 
tesisatlarının periyodik 

kontrolündeki uygunsuzluklar 
6331-30 72 3 95,83 8.100 

Duş ve lavabolar ile ilgili 
uygunsuzluklar 6331-30 54 13 75,93 145.629 

Çalışanların işe giriş ve periyodik 
sağlık raporlarının olmaması 6331-15 

52 
(5.054 

çalışan) 

1 
(2 çalışan) 98,08 3.090 

Yangın söndürme tesisatı ve 
ekipmanlarının periyodik 

kontrolündeki uygunsuzluklar 
6331-30 49 4 91,84 16.200 

Patlamadan korunma dokümanının 
olmaması, içeriğinin yetersiz veya 

uygunsuz olması 
6331-30 49 1 97,96 4.050 

Yeterli sayıda ilkyardımcı 
bulunmaması 

6331-11 
6331-30 46 4 91,30 13.500 

Yemekhane ile ilgili 
uygunsuzluklar (soğuk hava 

depolarında alarm olmaması ve 
kapının içeriden açılmaması, 

davlumbaz bulunmaması, 
davlumbaz içi yangın söndürücü 
olmaması, doğalgaz dedektörü 

olmaması, havalandırma ve hijyen 
koşullarının uygun olmaması, galoş 

bulunmaması) 

6331-30 36 2 94,44 8.100 
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Tablo 3.7- 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu kapsamında idari 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) 

Çalışma izni olmaksızın yabancı 
çalıştırılması 

6735-
23(5)/b-3 

1 
(2 çalışan) - - 12.458 

 
 
Teftiş yapılan bir işyerinde, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na aykırı olarak 
çalışma izni olmaksızın istihdam edilen 2 Suriye uyruklu yabancı çalışan tespit edilmiş 
olup işverenlik hakkında, bu kişileri çalışma izni olmaksızın çalıştırması nedeniyle 12.458 
TL idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.  

 
Tablo 3.8- 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında idari 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) 

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti 
ödenmemesi 4857-41 

16 
(533 

çalışan) 

1 
(2 çalışan) 93,75 590 

 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu maddelerine aykırılıklardan yazılan idari para 
cezaları Şekil 3.8’de, 6331 sayılı Kanunun 30. maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelik 
maddelerine aykırılıklardan yazılan idari para cezaları ise Şekil 3.9’da verilmiştir.  
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Şekil 3.8- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu maddelerine aykırılıklardan yazılan idari para 

cezaları 
 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu maddelerine aykırılıklardan yazılan idari para 
cezalarının verildiği Şekil 3.8 incelendiğinde, en fazla idari para cezasının 60.170 TL ile 
kanunun 17/3 maddesinden uygulandığı görülmektedir. Bu maddeyi 18.234 TL ile 
kanunun 10/4 maddesinden, 10.800 TL ile kanunun 11. maddesinden ve 3.090 TL ile 
kanunun 15. maddesinden yapılan tespitler izlemektedir. 
 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30. maddesine dayanılarak çıkarılan 
yönetmelik maddelerine aykırılıklardan yazılan idari para cezalarının verildiği Şekil 3.9 
incelendiğinde, en fazla idari para cezasının 273.879 TL ile İşyeri Bina ve Eklentilerinde 
Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’ten uygulandığı 
görülmektedir. Bu yönetmeliği 210.600 TL ile Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami 
Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik’ten, 
151.785 TL ile Tozla Mücadele Yönetmeliği’nden ve 103.950 TL ile İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nden yapılan tespitler izlemektedir. 

8 noksan; 18.234TL
3 noksan; 10.800

TL 1 noksan (2 
çalışan); 
3.090 TL

7 noksan 
(110 çalışan); 
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Tablo 3.7- 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu kapsamında idari 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) 

Çalışma izni olmaksızın yabancı 
çalıştırılması 

6735-
23(5)/b-3 

1 
(2 çalışan) - - 12.458 

 
 
Teftiş yapılan bir işyerinde, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na aykırı olarak 
çalışma izni olmaksızın istihdam edilen 2 Suriye uyruklu yabancı çalışan tespit edilmiş 
olup işverenlik hakkında, bu kişileri çalışma izni olmaksızın çalıştırması nedeniyle 12.458 
TL idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.  

 
Tablo 3.8- 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında idari 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) 

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti 
ödenmemesi 4857-41 

16 
(533 

çalışan) 

1 
(2 çalışan) 93,75 590 

 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu maddelerine aykırılıklardan yazılan idari para 
cezaları Şekil 3.8’de, 6331 sayılı Kanunun 30. maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelik 
maddelerine aykırılıklardan yazılan idari para cezaları ise Şekil 3.9’da verilmiştir.  
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4. Teftişlerde Giderilen Mevzuata Aykırılıklara Dair Örnek Fotoğraflar 
Programlı teftişlerde tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve bu aykırılıklar için yapılan 
iyileştirme çalışmalarına ilişkin öncesi – sonrası şeklinde düzenlenen görseller ile örnek 
çalışmalara ait görseller bu bölümde sunulmuştur.  

 
 

  
 

Öncesi Sonrası 
Şekil 3.10- Sır hammaddelerinin tartıldığı tartı bölgesinde toz emiş sistemi yapılması 

 
 

55



 

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

 

56 
 

  
 

Öncesi Sonrası 
Şekil 3.11- Alçı eleme alanındaki davlumbazlı toz emiş sisteminin tozun ortama yayıldığı noktadan 

çekiş yapacak şekilde iyileştirilmesi 
 

  
 

Öncesi Sonrası 
Şekil 3.12- Modelhane bölümünde silikon döküm yapılan alanda bulunan davlumbazlı havalandırma 

sisteminin yerine alttan çekişli lokal havalandırma sistemi olan tezgah tesis edilmesi 
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Öncesi Sonrası 
Şekil 3.13- Sır değirmenlerine besleme işleminde tozumayı önlemek amacıyla çift cidarlı huni ve toz 

emiş sistemi tesis edilmesi 
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Öncesi Sonrası 
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Öncesi Sonrası 
Şekil 3.14- Kırık değirmen besleme şutunun değiştirilmesi ve zeminde yığılan tozların temizlenmesi 

 

  
 

Öncesi Sonrası 
Şekil 3.15- Granülün taşındığı konveyör bant aktarım noktalarının kapatılarak toz emiş hattı 

oluşturulması ve açıkta dönen zincir aksamların kapatılması 
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Öncesi Sonrası 
Şekil 3.16- Yoğun toz oluşan titreşimli elek bölgesinde toz emiş hattı olan tam kapalı sistem 

oluşturulması 
 

  
 

Öncesi Sonrası 
Şekil 3.17- Granülün taşındığı konveyör bant aktarım noktalarındaki eksik toz emiş hatlarının 

yapılması 
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Öncesi Sonrası 
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Öncesi Sonrası 
Şekil 3.18- Platformlardaki tozun polyester keçe malzemeden yapılmış sızdırmaz bigbaglerde 

toplanması 

  
 

Öncesi Sonrası 
Şekil 3.19- Pres arkasında tozun aktarıldığı haznenin kapalı hale getirilmesi 
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Şekil 3.20-Altın yaldız uygulaması ve file çekilmesi işlemleri esnasında açığa çıkan kimyasal buharını 
çekecek akrobat havalandırma tesisatının kurulması 

 
 
 

Öncesi Sonrası 

 

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

 

60 
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IV. BÖLÜM: MEVZUATA AYKIRILIKLAR  
 
Tozla Mücadele Kapsamında Karşılaşılan Aykırılıklar 
Seramik sektöründeki en büyük risk, meslek hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olan 
tozdur ve bu riskin bertaraf edilebilmesi adına uygulanan başlıca tedbirler; yoğun toz 
oluşumuna neden olan ünitelerin kapalı sistemlere çevrilmesi, filtre sistemleri ile etkin 
lokal ve genel havalandırma sistemlerinin oluşturulması ve su sisi gibi tozu kaynağında 
bastıracak sistemlerin tesis edilmesidir. Teftişi yapılan 92 işyerinde tozun işyeri ortamına 
yayılmasını önlemeye yönelik sistemler ile ilgili toplam 1262 uygunsuzluk tespit 
edilmiştir. Yapılan denetimlerde 78 işyerinde 15.895 çalışana tozdan kaynaklanan sağlık 
ve güvenlik riskleri ve meslek hastalıkları ile bu hastalıklardan korunma yöntemlerini 
içeren iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemesi hususuyla ilgili 89 uygunsuzluk 
belirlenmiştir. Öte yandan, çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık tetkikleri kapsamında 
çekilen akciğer radyografilerinin en az iki okuyucu tarafından değerlendirilmesi 
gerekliliğiyle ilgili 81 işyerinde 88 uygunsuzluk belirlenirken 76 işyerinde ise ortam ve 
kişisel maruziyet silika (SiO2) ölçümlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir.  
 
Tozla mücadele kapsamında tespit edilen bu mevzuata aykırılıklar genel çerçevede 
değerlendirildiğinde, gerek işverenliklerin gerekse çalışanların tozdan kaynaklanan riskler 
konusunda henüz yeterli bilgi ve bilinç düzeyine sahip olmadıkları sonucuna varılmaktadır. 
Zira hem ülkemizde meslek hastalıklarının tanı ve bildirimi aşamasındaki eksiklikler hem 
de toza bağlı gelişen hastalıkların etkilerinin hemen ortaya çıkmaması, aksine yükümlülük 
süresinin 10 yıla kadar uzanabilmesi nedeniyle bu riskler işletmelerde ikinci planda 
kalmıştır. Keza, yapılan denetimler esnasında görüşülen çalışanların birçoğunun silikozis 
hastalığını hiç duymamış olduklarını ifade etmeleri, çoğu işletmenin daha önceden 
yalnızca ortam ve kişisel maruziyet toz ölçümlerini yaptırması, ancak silika (SiO2) 
ölçümleri yaptırmamış olması ve bu ölçümler hakkında bilgi sahibi olmamaları, yapılan 
silika ölçümleri sonucunda ölçüm değerinin belirlenen sınır değerin altında olduğu tespit 
edilen alanlarda işverenliklerin toz yayılımına karşı başka bir tedbir alınmasına gerek 
olmadığını düşünmeleri ve gerek işverenlerin gerekse iş güvenliği profesyonellerinin, 
çalışanların akciğer radyografilerinin en az iki okuyucu tarafından değerlendirilmesi 
gerekliliğini bilmemeleri de bunun birer göstergesidir. Tozdan kaynaklanan tehlike ve 
riskler konusunda bilinç düzeyinin bu denli düşük olmasının, hem işletmelerde tozla 
mücadele kapsamında gerekli iyileştirmelerin yapılması hem de kişisel koruyucu 
donanımların etkin bir şekilde kullanımının sağlanması konularında olumsuz etkiler 
oluşturacağı aşikardır. 
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İş Ekipmanı Kullanımında Karşılaşılan Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 46 işyerinde makinelerdeki hareketli kısımlara ulaşılmasını engellemeye 
yönelik mekanik koruyucu, fotosel, switch sistemler, çift el tertibatları ve plc sistemleri 
gibi sistemler ile ilgili toplam 379 uygunsuzluk tespit edilmiştir. Teftişler kapsamında; 
kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleriyle ilgili 47 işyerinde toplam 148 
uygunsuzluk, havalandırma ve toz emiş sistemlerinin periyodik kontrolleriyle ilgili 64 
işyerinde toplam 88 uygunsuzluk, basınçlı kapların periyodik kontrolleriyle ilgili 52 
işyerinde toplam 73 uygunsuzluk, elektrik ve topraklama tesisatlarının periyodik 
kontrolleriyle ilgili 45 işyerinde toplam 72 uygunsuzluk ile yangın söndürme tesisatı ve 
ekipmanlarının periyodik kontrolleriyle ilgili 44 işyerinde toplam 49 uygunsuzluk tespit 
edilmiştir. Öte yandan, yüksekte yapılan çalışmalarda korkuluk sistemlerinin olmaması ve 
uygun olmayan çalışma platformlarının bulunması gibi hususlarla ilgili olarak 37 işyerinde 
toplam 84 uygunsuzluk belirlenirken 6 işyerinde ise kullanılan forkliftlerde operatörlerin 
görüş açısını iyileştirecek dikiz aynasının bulunmadığı tespit edilmiştir.  
 
İş ekipmanlarının kullanımında karşılaşılan bu uygunsuzluklar değerlendirildiğinde, öne 
çıkan en önemli başlığın makinelerin hareketli kısımlarına ulaşılmasını engellemeye 
yönelik sistemlerle ilgili uygunsuzluklar olduğu görülmektedir. İş güvenliğinin olmazsa 
olmazı olan koruyucular ile çalışanların hareketli parçalara teması sonucu meydana 
gelebilecek iş kazalarının önlenmesi hedeflenmektedir. Koruyucularla ilgili işyerlerinde 
belirlenen bu mevzuata aykırılıklar incelendiğinde görülen bir diğer husus, aykırılıkların 
önemli bir kısmında, koruyucuların çalışanlar tarafından çeşitli bahanelerle veya işlerini 
zorlaştırdığı gerekçesiyle devre dışı bırakılmasıdır. Bu şekilde birçok makinenin koruyucu 
ekipmanlarının kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bu husus, koruyucuların öneminin 
çalışanlar tarafından henüz yeterince anlaşılamadığını gösterdiği gibi, aynı zamanda 
işverenlerin de denetim ve gözetim yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine 
getirmediklerini göstermektedir. 
 
Benzer şekilde, yüksekte yapılan çalışmalarda korkuluk sistemlerinin olmaması ve uygun 
olmayan çalışma platformlarının bulunması ile kullanılan forkliftlerde operatörlerin görüş 
açısını iyileştirecek dikiz aynasının bulunmaması uygunsuzlukları da hem iş 
ekipmanlarının güvenli kullanımı ile ilgili işverenlerde bilinç eksikliği olduğunu hem de 
denetim ve gözetim yükümlülüklerinin tam anlamıyla yerine getirilmediğini 
göstermektedir. Bu nedenle işyerlerinde basit ve kolay bir şekilde giderilebilecek olan bu 
uygunsuzluklar işletme körlüğü, alışkanlık gibi nedenlerle bir iş kazası oluşuncaya kadar 
göz ardı edilmektedir. 
 
İş ekipmanlarının kullanımıyla ilgili öne çıkan bir diğer başlık, periyodik kontrollerin 
yapılmaması veya ekipmanların periyodik kontrol raporlarında birtakım uygunsuzluklar 
tespit edilmesine rağmen bu uygunsuzluklar giderilerek ekipmanların uygunluğuna dair 
ikinci bir rapor alınmadan kullanılmaya devam edilmesidir. Teftiş sonuçlarına bakıldığında 
önemli sayıda işyerinde kaldırma ve iletme ekipmanları, havalandırma ve toz emiş 
sistemleri, basınçlı kaplar, elektrik ve topraklama tesisatları ile yangın söndürme tesisatı ve 
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IV. BÖLÜM: MEVZUATA AYKIRILIKLAR  
 
Tozla Mücadele Kapsamında Karşılaşılan Aykırılıklar 
Seramik sektöründeki en büyük risk, meslek hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olan 
tozdur ve bu riskin bertaraf edilebilmesi adına uygulanan başlıca tedbirler; yoğun toz 
oluşumuna neden olan ünitelerin kapalı sistemlere çevrilmesi, filtre sistemleri ile etkin 
lokal ve genel havalandırma sistemlerinin oluşturulması ve su sisi gibi tozu kaynağında 
bastıracak sistemlerin tesis edilmesidir. Teftişi yapılan 92 işyerinde tozun işyeri ortamına 
yayılmasını önlemeye yönelik sistemler ile ilgili toplam 1262 uygunsuzluk tespit 
edilmiştir. Yapılan denetimlerde 78 işyerinde 15.895 çalışana tozdan kaynaklanan sağlık 
ve güvenlik riskleri ve meslek hastalıkları ile bu hastalıklardan korunma yöntemlerini 
içeren iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemesi hususuyla ilgili 89 uygunsuzluk 
belirlenmiştir. Öte yandan, çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık tetkikleri kapsamında 
çekilen akciğer radyografilerinin en az iki okuyucu tarafından değerlendirilmesi 
gerekliliğiyle ilgili 81 işyerinde 88 uygunsuzluk belirlenirken 76 işyerinde ise ortam ve 
kişisel maruziyet silika (SiO2) ölçümlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir.  
 
Tozla mücadele kapsamında tespit edilen bu mevzuata aykırılıklar genel çerçevede 
değerlendirildiğinde, gerek işverenliklerin gerekse çalışanların tozdan kaynaklanan riskler 
konusunda henüz yeterli bilgi ve bilinç düzeyine sahip olmadıkları sonucuna varılmaktadır. 
Zira hem ülkemizde meslek hastalıklarının tanı ve bildirimi aşamasındaki eksiklikler hem 
de toza bağlı gelişen hastalıkların etkilerinin hemen ortaya çıkmaması, aksine yükümlülük 
süresinin 10 yıla kadar uzanabilmesi nedeniyle bu riskler işletmelerde ikinci planda 
kalmıştır. Keza, yapılan denetimler esnasında görüşülen çalışanların birçoğunun silikozis 
hastalığını hiç duymamış olduklarını ifade etmeleri, çoğu işletmenin daha önceden 
yalnızca ortam ve kişisel maruziyet toz ölçümlerini yaptırması, ancak silika (SiO2) 
ölçümleri yaptırmamış olması ve bu ölçümler hakkında bilgi sahibi olmamaları, yapılan 
silika ölçümleri sonucunda ölçüm değerinin belirlenen sınır değerin altında olduğu tespit 
edilen alanlarda işverenliklerin toz yayılımına karşı başka bir tedbir alınmasına gerek 
olmadığını düşünmeleri ve gerek işverenlerin gerekse iş güvenliği profesyonellerinin, 
çalışanların akciğer radyografilerinin en az iki okuyucu tarafından değerlendirilmesi 
gerekliliğini bilmemeleri de bunun birer göstergesidir. Tozdan kaynaklanan tehlike ve 
riskler konusunda bilinç düzeyinin bu denli düşük olmasının, hem işletmelerde tozla 
mücadele kapsamında gerekli iyileştirmelerin yapılması hem de kişisel koruyucu 
donanımların etkin bir şekilde kullanımının sağlanması konularında olumsuz etkiler 
oluşturacağı aşikardır. 
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ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yapılmadığı veya eksik yapıldığı görülmektedir. 
Bu sonuçlar bize, işyerlerinde periyodik kontrollerin öneminin yeterince anlaşılamadığını 
ve bu konuda işverenlerde bilinç eksikliği olduğunu göstermektedir. Bunun sebebi genel 
olarak işverenlerin iş ekipmanlarına bakım yaptırmanın yeterli olduğunu düşünmeleridir. 
Oysa iş ekipmanlarının düzenli olarak periyodik kontrollerinin yaptırılması iş 
ekipmanlarının kullanımında yaşanabilecek kazaları önlemede en önemli faktörlerden 
biridir.  
 
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Karşılaşılan Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 66 işyerinde soyunma odalarıyla ilgili toplam 148 uygunsuzluk 
belirlenirken 43 işyerinde ise duş ve lavabolarla ilgili toplam 54 uygunsuzluk tespit 
edilmiştir. Soyunma odalarında tespit edilen uygunsuzluklar çoğunlukla; tozlu işlerde 
çalışılmasına rağmen çalışanlara iki bölmeli dolap verilmemesi, oturak bulunmaması ve bu 
odaların havalandırma, termal konfor, hijyen vb. koşullarının uygun olmamasıdır. Duş ve 
lavabolarda tespit edilen uygunsuzluklar ise çoğunlukla, tozlu işlerde çalışanlar için duş 
bulunmaması veya duş sayısının çalışan sayısına oranla yetersiz olması ile duş ve 
lavabolarda uygun havalandırma, termal konfor, hijyen vb. koşullarının sağlanmamasıdır. 
Öte yandan 28 işyerinde ise yemekhane ile ilgili toplam 36 uygunsuzluk tespit edilmiş olup 
bu uygunsuzluklar soğuk hava depolarında alarm olmaması ve kapının içeriden 
açılmaması, davlumbaz bulunmaması veya davlumbaz içi yangın söndürücü sistemi 
olmaması, doğalgaz dedektörü olmaması, yemekhanenin havalandırma ve hijyen 
koşullarının uygun olmaması ve galoş bulunmamasıdır.  
 
Soyunma odaları, duş ve lavabolar ile yemekhanelerde yapılan bu tespitler göz önüne 
alındığında, işverenliklerin bu sosyal tesislere gereken önemi vermediği ve üretim 
yoğunluğu içinde bu alanların ikinci planda bırakıldığı tespit edilmiş olup bu durumun 
işverenlerde gerekli bilincin yerleşmemiş olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu 
sosyal tesislerle ilgili gözlemlenen bir diğer önemli husus ise gerek işyerlerinin kurulumu 
gerekse de taşınması esnasında, üretimle ilgili alanlar daha planlı bir şekilde oluşturulurken 
sosyal alanlarla ilgili doğru planlamaların yapılmadığıdır. Bu nedenle yapılan teftişlerde 
çalışanlar tarafından üretimin içinde farklı noktalarda soyunma odası olarak geçici 
çözümlerin oluşturulduğu, plansız şekilde oluşturulan bu alanların da yangın gibi 
beklenilmeyen risklere yol açabileceği tespit edilmiştir. 
 
Teftişi yapılan 46 işyerinde yangınla ilgili toplam 125 uygunsuzluk tespit edilmiştir. Bu 
uygunsuzluklar içerisinde; yeterli miktarda ve uygun nitelikte yangın söndürme 
ekipmanının bulunmaması, sulu yangın söndürme sisteminin bulunmaması veya su 
bağlantısının olmaması, yangın dedektör ve/veya alarm sistemlerinin bulunmaması, 
yangınla mücadele ekipmanlarının uygun yerlerde konumlandırılmaması ve 
işaretlemelerinin yetersiz olması ile yangın ekipmanlarının önüne malzeme istifi yapılması 
gibi eksiklikler ön plana çıkmaktadır. Bu eksiklikler genel olarak işletmelerin yangına 
hazır olmadıklarını göstermekte olup bu durumun işverenlerde yangın hakkında gerekli 
bilincin yerleşmemiş olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. İşyerlerinde mevcut olan 
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koşullar meydana gelebilecek yangınlara müdahale etmeyi zorlaştırarak olumsuz durumun 
neticelerinin daha da ağır olmasına neden olacaktır. 
 
İşyeri bina ve eklentilerinde önem arz eden diğer bir husus yangın, deprem gibi acil 
durumlarda çalışanların tahliyesi için kullanılan acil çıkış kapıları ve yollarıdır. Yapılan 
denetimlerde 37 işyerinde acil çıkış yolları ve kapıları ile ilgili toplam 101 uygunsuzluk 
tespit edilmiş olup bu uygunsuzluklar çoğunlukla acil çıkış kapılarının olmaması, mevcut 
acil çıkış kapılarının dışarıya doğru açılmaması, kolay açılabilir nitelikte olmaması, 
yanmaz malzemeden olmaması, işaretlemelerin yetersiz olması veya kapıların önlerinde 
malzeme bulunmasıdır. Bu eksiklikler genel olarak, işyeri inşa aşamasında iken acil çıkış 
kapıları ve yollarının planlanmaması ve işyerine sonradan yapılan eklemeler nedeniyle acil 
çıkışların işlevini kaybetmesi sonucu oluşmaktadır. 
 
Yapılan denetimlerde 11 işyerinde ana ve tali elektrik panolarında seçicilik ilkesine uygun 
kaçak akım rölesinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Kaçak akım rölesi çok basit ve ucuz bir 
önlem olmasına rağmen elektrik çarpmalarında çalışanların hayatını kurtarabilmektedir. 
Ucuz ve kolayca giderilebilecek bir uygunsuzluk olmasına rağmen işyerlerinde bu hususla 
ilgili uygunsuzluk tespit edilmesinin nedeni işlevinin bilinmemesi ve bazı işyerlerinde 
elektrik tesisatının eski ve uygunsuz olması nedeniyle kaçak akım rölesinin sürekli 
atmasıdır. Bu nedenle bu tür işletmelerde kaçak akım rölelerinin çalıştırılabilmesi için 
öncelikle elektrik tesisatının uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi halde, kaçak akım 
rölesinin olmaması durumunda hem elektrik çarpması kazalarının hem de elektrik kaynaklı 
yangınların önüne geçilemeyecektir.   
 
Teftişi yapılan 26 işyerinde paratonerlerle ilgili toplam 32 uygunsuzluk tespit edilmiş olup 
bu uygunsuzluklar çoğunlukla paratoner bulunmaması veya var olan paratonerin etki 
alanının tüm işyerini kapsamaması ile paratonerlerin periyodik kontrol raporlarında 
uygunsuzluk bulunmasıdır. Öte yandan 7 işyerinde aydınlatma lambalarının etanj özellikte 
olmadığı, 2 işyerinde ise oluşturulan asma katlar için statik yük analizi yapılmadığı tespit 
edilmiştir. Tespit edilen bu mevzuata aykırılıklar incelendiğinde, bu sayıların işyeri 
sayısına oranla çok fazla olmadığı görülmektedir.  
 
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Karşılaşılan Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 51 işyerinde kimyasalların depolanma ve kullanım koşulları ile ilgili toplam 
235 uygunsuzluk tespit edilmiştir. Bu uygunsuzluklar içerisinde; kimyasallar için uygun 
depolama koşullarının oluşturulmaması, kimyasalların depolandığı ve kullanıldığı yerlerde 
gerekli durumlarda exproof ekipmanların temin edilmemesi, kimyasalların kullanıldığı 
alanlarda yeterli havalandırmanın olmaması, kaynak tüplerinde alev geri tepme ventili 
veya manometrenin olmaması veya uygunsuz olması gibi eksiklikler ön plana çıkmaktadır. 
Yapılan denetimlerde 43 işyerinde kullanılan hammadde ve kimyasalların 
etiketlenmemesi, bu kimyasalların MSDS’lerinin bulunmaması ve MSDS bilgileriyle ilgili 
uyarıcı işaretlemelerin yapılmaması hususlarıyla ilgili olarak toplam 160 uygunsuzluk 
tespit edilmiştir. Öte yandan, kimyasal tanklarının altında taşma havuzu bulunmaması 
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ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yapılmadığı veya eksik yapıldığı görülmektedir. 
Bu sonuçlar bize, işyerlerinde periyodik kontrollerin öneminin yeterince anlaşılamadığını 
ve bu konuda işverenlerde bilinç eksikliği olduğunu göstermektedir. Bunun sebebi genel 
olarak işverenlerin iş ekipmanlarına bakım yaptırmanın yeterli olduğunu düşünmeleridir. 
Oysa iş ekipmanlarının düzenli olarak periyodik kontrollerinin yaptırılması iş 
ekipmanlarının kullanımında yaşanabilecek kazaları önlemede en önemli faktörlerden 
biridir.  
 
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Karşılaşılan Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 66 işyerinde soyunma odalarıyla ilgili toplam 148 uygunsuzluk 
belirlenirken 43 işyerinde ise duş ve lavabolarla ilgili toplam 54 uygunsuzluk tespit 
edilmiştir. Soyunma odalarında tespit edilen uygunsuzluklar çoğunlukla; tozlu işlerde 
çalışılmasına rağmen çalışanlara iki bölmeli dolap verilmemesi, oturak bulunmaması ve bu 
odaların havalandırma, termal konfor, hijyen vb. koşullarının uygun olmamasıdır. Duş ve 
lavabolarda tespit edilen uygunsuzluklar ise çoğunlukla, tozlu işlerde çalışanlar için duş 
bulunmaması veya duş sayısının çalışan sayısına oranla yetersiz olması ile duş ve 
lavabolarda uygun havalandırma, termal konfor, hijyen vb. koşullarının sağlanmamasıdır. 
Öte yandan 28 işyerinde ise yemekhane ile ilgili toplam 36 uygunsuzluk tespit edilmiş olup 
bu uygunsuzluklar soğuk hava depolarında alarm olmaması ve kapının içeriden 
açılmaması, davlumbaz bulunmaması veya davlumbaz içi yangın söndürücü sistemi 
olmaması, doğalgaz dedektörü olmaması, yemekhanenin havalandırma ve hijyen 
koşullarının uygun olmaması ve galoş bulunmamasıdır.  
 
Soyunma odaları, duş ve lavabolar ile yemekhanelerde yapılan bu tespitler göz önüne 
alındığında, işverenliklerin bu sosyal tesislere gereken önemi vermediği ve üretim 
yoğunluğu içinde bu alanların ikinci planda bırakıldığı tespit edilmiş olup bu durumun 
işverenlerde gerekli bilincin yerleşmemiş olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu 
sosyal tesislerle ilgili gözlemlenen bir diğer önemli husus ise gerek işyerlerinin kurulumu 
gerekse de taşınması esnasında, üretimle ilgili alanlar daha planlı bir şekilde oluşturulurken 
sosyal alanlarla ilgili doğru planlamaların yapılmadığıdır. Bu nedenle yapılan teftişlerde 
çalışanlar tarafından üretimin içinde farklı noktalarda soyunma odası olarak geçici 
çözümlerin oluşturulduğu, plansız şekilde oluşturulan bu alanların da yangın gibi 
beklenilmeyen risklere yol açabileceği tespit edilmiştir. 
 
Teftişi yapılan 46 işyerinde yangınla ilgili toplam 125 uygunsuzluk tespit edilmiştir. Bu 
uygunsuzluklar içerisinde; yeterli miktarda ve uygun nitelikte yangın söndürme 
ekipmanının bulunmaması, sulu yangın söndürme sisteminin bulunmaması veya su 
bağlantısının olmaması, yangın dedektör ve/veya alarm sistemlerinin bulunmaması, 
yangınla mücadele ekipmanlarının uygun yerlerde konumlandırılmaması ve 
işaretlemelerinin yetersiz olması ile yangın ekipmanlarının önüne malzeme istifi yapılması 
gibi eksiklikler ön plana çıkmaktadır. Bu eksiklikler genel olarak işletmelerin yangına 
hazır olmadıklarını göstermekte olup bu durumun işverenlerde yangın hakkında gerekli 
bilincin yerleşmemiş olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. İşyerlerinde mevcut olan 
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hususuyla ilgili olarak 17 işyerinde toplam 28 uygunsuzluk belirlenirken 22 işyerinde ise 
kimyasalların depolandığı veya kullanıldığı yerlerde göz duşu veya göz solüsyonu 
olmadığı tespit edilmiştir.  
 
Genel çerçevede tespit edilen bu mevzuata aykırılıklar değerlendirildiğinde, teftişi yapılan 
işyerlerinin büyük çoğunluğunda kimyasalların depolandığı ve kullanıldığı alanlarda 
gerekli koşulların oluşturulmadığı, özellikle kimyasalların depolandığı alanlarda 
etiketlemeler ile kullanılan kimyasalların tehlike ve risklerini belirten uyarı işaretlerinin 
bulunmadığı ve depolama işleminin çalışanların inisiyatifine bırakıldığı tespit edilmiş olup 
bu durumun gerek işverenlerde gerekse de çalışanlarda kimyasallar konusunda gerekli 
bilincin oluşmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Söz konusu koşullar sonucunda 
kimyasalların tehlike ve zararlarını bilmeden kullanan çalışanların iş kazasına uğrama veya 
meslek hastalığına yakalanma olasılığının arttığı görülmektedir.  
 
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması İçin Alınması Gereken 
Önlemlere Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 65 işyerinde doğalgaz dedektörlerinin olmaması veya yanlış yerlerde 
konumlandırılması ile kalibrasyonlarının yapılmaması hususlarıyla ilgili olarak toplam 85 
uygunsuzluk tespit edilmiştir. Ayrıca, yapılan denetimlerde patlamadan korunma 
dokümanının olmaması veya içeriğinin yetersiz veya uygunsuz olması hususlarıyla ilgili 
olarak 41 işyerinde toplam 49 uygunsuzluk tespit edilmiştir. Tespit edilen bu hususlar 
incelendiğinde, işyerlerinde patlamanın öneminin yeterince anlaşılamadığı ve bu hususa 
gereken önemin verilmediği görülmektedir. Özellikle işletmelerde doğalgaz 
dedektörlerinin bir kez takıldıktan sonra bir daha kalibrasyonlarının yapılmaması ve 
patlamadan korunma dokümanlarında birtakım uygunsuzluklar belirlenmesine rağmen bu 
uygunsuzluklarla ilgili herhangi bir çalışma planlanmaması gibi hususlar bunun birer 
göstergesidir. Tespit edilen bu eksiklikler ve bilinçsizlik ise olası bir patlama durumunda 
olayın vahametini arttıracaktır. 
 
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılmasında Karşılaşılan 
Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 77 işyerinde çalışanlara maruz kaldıkları risklere karşı kişisel koruyucu 
donanım verilmemesi veya verilen kişisel koruyucu donanımların uygun niteliklerde 
olmaması, bu donanımların etkin kullanımı için gerekli denetim ve gözetimin yapılmaması, 
çalışanlara verilen kişisel koruyucu donanımlar için zimmet tutanağı düzenlenmemesi veya 
düzenlenen zimmet tutanaklarında kişisel koruyucu donanımların standartlarının 
belirtilmemesi hususlarıyla ilgili olarak toplam 190 uygunsuzluk tespit edilmiştir.  
 
Tozdan kaynaklanan meslek hastalıkları sektördeki en önemli risklerden biri olmasına 
rağmen, yapılan denetimler esnasında, bazı işletmelerde çalışanlara, yapılan işler sonucu 
açığa çıkan tozun niteliğine uygun olmayan, düşük koruma düzeyine sahip toz 
maskelerinin verildiği görülmüştür. Öte yandan, çalışanların da tozdan kaynaklanan 
meslek hastalıkları konusunda yeterli bilgiye sahip olmamalarının, sahada toz maskelerinin 
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çalışanlar tarafından etkin bir şekilde kullanılmamasının en önemli nedenlerinden biri 
olduğu görülmüştür. 
 
İşyerlerinde kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda karşılaşılan en önemli 
eksikliklerden birisi de çalışanlara sağlanan kişisel koruyucu donanımlar için zimmet 
tutanağı düzenlenmemesidir. Bunun sebebinin işyerlerinde zimmet tutanağı tutma 
kültürünün yerleşmemiş olması, çalışanlara verilen kişisel koruyucu donanımların 
işverenler tarafından düzenli olarak takibinin yapılmaması ve iş güvenliği 
profesyonellerinin görevlerini tam olarak yerine getirmemesi olduğu düşünülmektedir. 
Zimmet tutanağı düzenlenen işyerlerinde ise çoğunlukla, bu tutanaklarda çalışanlara 
verilen koruyucuların standartlarının belirtilmediği tespit edilmiştir. Gerek işyerlerindeki 
risklerin doğru bir şekilde tespit edilerek çalışanlara uygun nitelikteki koruyucuların 
verildiğinin kayıt altına alınması, gerekse de çalışanların kendilerine verilen koruyucuların 
hangi risklere karşı koruma sağladığı konusunda bilgilendirilmesi adına düzenlenen 
zimmet tutanaklarında koruyucuların standartlarının belirtilmesi hususu önem arz 
etmektedir. Elde edilen veriler ve sahada edinilen izlenimler göz önüne alındığında, kişisel 
koruyucu donanımların kullanımı konusunda henüz hedeflenen bilinç düzeyine 
ulaşılamadığı tespit edilmiş olup bu durumun, koruyucuların kullanılmaması sebebiyle 
oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesini zorlaştıracağı 
sonucuna varılmaktadır. 
 
İşyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli 
Görevlendirilmeleri ve Bu Personelin Görevleri İle İlgili Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 30 işyerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve/veya diğer sağlık 
personeli görevlendirilmemesi veya yapılan görevlendirmelerin ilgili yönetmeliklerin 
hükümleri uyarınca işyeri tehlike sınıfı ve çalışan sayısı göz önüne alınarak yeterli sürede 
düzenlenmemesi hususlarıyla ilgili olarak toplam 63 uygunsuzluk tespit edilmiştir. Bu 
durumun sebepleri irdelendiğinde; işverenliklerin iş güvenliği hizmetini yalnızca bir gider 
kalemi olarak görmeleri ve iş güvenliğinin gerek kısa gerekse uzun vadede işyerine 
katacağı artı değer konusunda yeterli bilinç düzeyinde olmamaları, iş güvenliği hizmeti 
veren personel ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin daha fazla sayıda işyerine hizmet 
verebilmek adına görevlendirme sürelerini eksik düzenlemeleri, işverenliklerin hizmet 
aldıkları iş sağlığı ve güvenliği personelinin ne kadar süreyle çalışması gerektiğini 
bilmemeleri, işyerinde çalışan sayısındaki değişikliklere dikkat edilerek bu personelin 
görevlendirme sürelerinin güncellenmemesi gibi bazı nedenlerin ön plana çıktığı 
görülmektedir.  
 
Öte yandan, işyerlerinde iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi yükümlülüğü konusunda 
tespit edilen bir diğer husus ise, yukarıda da belirtildiği üzere, bazı işverenlikler tarafından 
iş güvenliği hizmetinin yalnızca bir gider kalemi olarak görülmesi sonucu bu kalemi 
azaltmak adına, üretimde çalışan mühendislerin iş güvenliği uzmanı sertifikası alarak 
işyerlerinde yürüttükleri asli görevlerinin yanı sıra iş güvenliği uzmanlığı görevini de 
üstlenmeleridir. Bunun sonucunda, her ne kadar sistem üzerinde işyerinin yeterli sürede iş 
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hususuyla ilgili olarak 17 işyerinde toplam 28 uygunsuzluk belirlenirken 22 işyerinde ise 
kimyasalların depolandığı veya kullanıldığı yerlerde göz duşu veya göz solüsyonu 
olmadığı tespit edilmiştir.  
 
Genel çerçevede tespit edilen bu mevzuata aykırılıklar değerlendirildiğinde, teftişi yapılan 
işyerlerinin büyük çoğunluğunda kimyasalların depolandığı ve kullanıldığı alanlarda 
gerekli koşulların oluşturulmadığı, özellikle kimyasalların depolandığı alanlarda 
etiketlemeler ile kullanılan kimyasalların tehlike ve risklerini belirten uyarı işaretlerinin 
bulunmadığı ve depolama işleminin çalışanların inisiyatifine bırakıldığı tespit edilmiş olup 
bu durumun gerek işverenlerde gerekse de çalışanlarda kimyasallar konusunda gerekli 
bilincin oluşmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Söz konusu koşullar sonucunda 
kimyasalların tehlike ve zararlarını bilmeden kullanan çalışanların iş kazasına uğrama veya 
meslek hastalığına yakalanma olasılığının arttığı görülmektedir.  
 
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması İçin Alınması Gereken 
Önlemlere Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 65 işyerinde doğalgaz dedektörlerinin olmaması veya yanlış yerlerde 
konumlandırılması ile kalibrasyonlarının yapılmaması hususlarıyla ilgili olarak toplam 85 
uygunsuzluk tespit edilmiştir. Ayrıca, yapılan denetimlerde patlamadan korunma 
dokümanının olmaması veya içeriğinin yetersiz veya uygunsuz olması hususlarıyla ilgili 
olarak 41 işyerinde toplam 49 uygunsuzluk tespit edilmiştir. Tespit edilen bu hususlar 
incelendiğinde, işyerlerinde patlamanın öneminin yeterince anlaşılamadığı ve bu hususa 
gereken önemin verilmediği görülmektedir. Özellikle işletmelerde doğalgaz 
dedektörlerinin bir kez takıldıktan sonra bir daha kalibrasyonlarının yapılmaması ve 
patlamadan korunma dokümanlarında birtakım uygunsuzluklar belirlenmesine rağmen bu 
uygunsuzluklarla ilgili herhangi bir çalışma planlanmaması gibi hususlar bunun birer 
göstergesidir. Tespit edilen bu eksiklikler ve bilinçsizlik ise olası bir patlama durumunda 
olayın vahametini arttıracaktır. 
 
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılmasında Karşılaşılan 
Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 77 işyerinde çalışanlara maruz kaldıkları risklere karşı kişisel koruyucu 
donanım verilmemesi veya verilen kişisel koruyucu donanımların uygun niteliklerde 
olmaması, bu donanımların etkin kullanımı için gerekli denetim ve gözetimin yapılmaması, 
çalışanlara verilen kişisel koruyucu donanımlar için zimmet tutanağı düzenlenmemesi veya 
düzenlenen zimmet tutanaklarında kişisel koruyucu donanımların standartlarının 
belirtilmemesi hususlarıyla ilgili olarak toplam 190 uygunsuzluk tespit edilmiştir.  
 
Tozdan kaynaklanan meslek hastalıkları sektördeki en önemli risklerden biri olmasına 
rağmen, yapılan denetimler esnasında, bazı işletmelerde çalışanlara, yapılan işler sonucu 
açığa çıkan tozun niteliğine uygun olmayan, düşük koruma düzeyine sahip toz 
maskelerinin verildiği görülmüştür. Öte yandan, çalışanların da tozdan kaynaklanan 
meslek hastalıkları konusunda yeterli bilgiye sahip olmamalarının, sahada toz maskelerinin 
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güvenliği hizmeti alındığı gözükse de bu çalışanların iş yükü nedeniyle iş güvenliğine dair 
görevlerini tam olarak yerine getirmedikleri ve iş güvenliğinin ikinci planda bırakıldığı 
tespit edilmiştir.  
 
Yürütülen programlı teftişin en önemli konu başlıklarından birinin de toza maruziyet ve 
tozdan kaynaklanan meslek hastalıkları olması nedeniyle, işyerlerinde çalışanların sağlık 
raporları ile işyeri hekimlerinin görevlerini yerine getirip getirmedikleri hususları da 
titizlikle incelenmiştir. Yapılan denetimlerde, 26 işyerinde işyeri hekimlerinin, sağlık 
tetkikleri ve ortam ölçümleri için periyot belirlenmesi, sağlık tetkikleri sonuçlarına göre 
uzman hekime yönlendirilmesi gereken çalışanlar ve meslek hastalığı tanısı konulan 
çalışanlar ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi ve meslek hastalığına sebep olabilecek 
koşullara ilişkin iyileştirme önerilerinin belirlenmesi gibi görevlerini yerine getirmemesi 
ile ilgili olarak toplam 113 uygunsuzluk tespit edilmiştir. Ayrıca denetimi yapılan 36 
işyerinde ise, çalışanların periyodik sağlık tetkiklerinde akciğer radyografisi, sft ve/veya 
odyo testinin eksik yapılması hususuyla ilgili olarak toplam 82 uygunsuzluk tespit 
edilmiştir. 
 
Yapılan denetimler sonucunda, işyeri hekimlerinin sektörde mevcut olan tehlike ve riskler 
hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları, başta toz olmak üzere farklı risklere maruziyet 
sonucu oluşabilecek meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda yeterli çalışma yaparak 
iyileştirme önerilerinde bulunmadıkları ve çalışanların sağlık durumlarını göz önünde 
bulundurarak çalışma yerlerinin belirlenmesi konusunda aktif rol almadıkları, buna bağlı 
olarak işverenliklerin işyerlerinin farklı bölümlerindeki risklere tam olarak hakim 
olmamaları ve işyeri hekimleri tarafından doğru yönlendirilmemeleri sonucunda meslek 
hastalığı tanısı ya da ön tanısı konulmuş çalışanları hastalığın ilerleyebileceği başka 
bölümlerde görevlendirdikleri tespit edilmiş olup neticede hem işyerlerinin işyeri hekimi 
hizmetini tam olarak alamadıkları hem de çalışanların doğru ve bilinçli yönlendirmelerle 
meslek hastalıkları konusunda bilgilendirilemediği sonucuna varılmaktadır.  
 
Risk Değerlendirmesi Hazırlanmasında Karşılaşılan Aykırılıklar 
Risk değerlendirmesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun temel taşlarından 
biridir. Teftişi yapılan 85 işyerinde hazırlanan risk değerlendirmelerinin incelenmesi 
sonucunda toplam 224 uygunsuzluk tespit edilmiştir.  
 
İncelenen risk değerlendirmelerinde tespit edilen en önemli eksiklik, bu analizlerin 
yüzeysel olarak yapılması ve işyerlerindeki tüm riskleri kapsamamasıdır. Söz konusu risk 
analizlerinin işyerlerinde ilk kez hazırlanması esnasında belirlenen riskler için çoğunlukla 
kişisel koruyucu donanım kullanımı gibi çok genel tedbirler istenmekte, belirlenen riskler 
tek tek analiz edilerek kaynağında yok edecek nitelikte önlemler planlanmamakta, sorumlu 
kişiler net bir şekilde belirlenerek risklerin takibi yapılmamakta, meslek hastalığına sebep 
olabilecek faktörlerle ilgili ölçüm sonuçları, sınır değerler, alınması gerekli tedbirler gibi 
hususlara yer verilmemekte, kapanan riskler analize işlenmemekte ve işyerinde meydana 
gelen değişiklikler sonucu ortaya çıkan yeni riskler için analiz güncellenmemektedir. 
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Sonuç olarak, bu risk değerlendirmeleri, mevcut durumu yansıtamamakta ve kanun 
koyucunun hedeflediği esas hazırlanma amacına ulaşamamış matbu bir evrak olmaktan 
öteye gidememektedir. 
 
Risk değerlendirmelerinin incelenmesi sonucu tespit edilen bir diğer önemli husus, bu 
çalışmanın bir ekip tarafından yapılmamasıdır. Mevzuat hükmü, risk değerlendirmesinin; 
işveren veya işveren vekili, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, çalışan temsilcileri, 
destek elemanları ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike 
kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlardan oluşan bir ekip tarafından 
hazırlanmasını öngörürken, işyerlerinde çoğunlukla yalnızca iş güvenliği uzmanının 
gözlemleri sonucu oluşturulmuş risk değerlendirmeleriyle karşılaşılmaktadır. Bilhassa 
sahada bu risklere maruz kalan çalışanların bu süreçte görüşlerinin alınarak katılımlarının 
sağlanmaması sonucu işyerindeki mevcut riskler tam olarak belirlenememektedir. 
 
İşyerlerinde Acil Durumlara Karşı Alınması Gereken Önlemlere Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 44 işyerinde yaşanabilecek acil durumlara karşı hazırlanan ve çeşitli 
önlemleri kapsayan acil durum planlarının dokümantasyonunun doğru yapılmaması, 
işyerlerinde yapılan değişiklikler dikkate alınarak bu planlarda gerekli güncellemelerin 
yapılmaması, plan kapsamında arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele konularında 
yeterli sayıda bu konularda eğitimli destek elemanı görevlendirilmemesi ve acil çıkış 
yolları, toplanma yerleri, yangın söndürme ekipmanları ve ilkyardım malzemelerinin 
bulunduğu yerleri gösteren işyeri krokilerinin oluşturulmaması hususlarıyla ilgili toplam 
64 uygunsuzluk belirlenmiştir. Yapılan denetimlerde 46 işyerinde ise tehlike sınıfı ve 
çalışan sayısının gerektirdiği sayıda ilkyardımcı bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca 
hazırlanan acil durum planlarının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi 
ve uygulanabilirliğinden emin olunması için yılda en az bir defa yapılması gereken acil 
durum tatbikatlarının 60 işyerinde yapılmadığı tespit edilmiştir.  
 
Acil durumlar işletmelerde her gün yaşanan durumlar değildir. Ancak işyerlerinin 
yaşanabilecek acil durumlara karşı hazırlıklı olabilmeleri ve bu olumsuz durumlarda hızlı 
ve soğukkanlı bir şekilde olaya müdahale edebilmeleri için bu acil durumların önceden 
belirlenmesi, yapılacak işlemlerin planlanması ve düzenli olarak tatbikatların yapılması 
gerekmektedir. Aksi halde bilgisizlik ve panikle yapılan yanlış müdahaleler olumsuz 
durumu ortadan kaldıramayacağı gibi olayın vahametini daha da artıracaktır. Genel 
çerçevede tespit edilen bu mevzuata aykırılıklar değerlendirildiğinde, teftişi yapılan 
işyerlerinin büyük çoğunluğunun acil durumlara karşı hazır olmadıkları tespit edilmiş olup 
bu durumun işverenlerde acil durumlar hakkında gerekli bilincin yerleşmemiş olmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir.  
 
Sağlık Kuralları Bakımından Belirlenen Çalışma Sürelerine Aykırılıklar 
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması 
Gereken İşler Hakkında Yönetmelik’te bir çalışanın günde ancak yedi buçuk saat 
çalıştırılabileceği işler arasında “pnömokonyoz yapan tozların bulunduğu işyerlerindeki 
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güvenliği hizmeti alındığı gözükse de bu çalışanların iş yükü nedeniyle iş güvenliğine dair 
görevlerini tam olarak yerine getirmedikleri ve iş güvenliğinin ikinci planda bırakıldığı 
tespit edilmiştir.  
 
Yürütülen programlı teftişin en önemli konu başlıklarından birinin de toza maruziyet ve 
tozdan kaynaklanan meslek hastalıkları olması nedeniyle, işyerlerinde çalışanların sağlık 
raporları ile işyeri hekimlerinin görevlerini yerine getirip getirmedikleri hususları da 
titizlikle incelenmiştir. Yapılan denetimlerde, 26 işyerinde işyeri hekimlerinin, sağlık 
tetkikleri ve ortam ölçümleri için periyot belirlenmesi, sağlık tetkikleri sonuçlarına göre 
uzman hekime yönlendirilmesi gereken çalışanlar ve meslek hastalığı tanısı konulan 
çalışanlar ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi ve meslek hastalığına sebep olabilecek 
koşullara ilişkin iyileştirme önerilerinin belirlenmesi gibi görevlerini yerine getirmemesi 
ile ilgili olarak toplam 113 uygunsuzluk tespit edilmiştir. Ayrıca denetimi yapılan 36 
işyerinde ise, çalışanların periyodik sağlık tetkiklerinde akciğer radyografisi, sft ve/veya 
odyo testinin eksik yapılması hususuyla ilgili olarak toplam 82 uygunsuzluk tespit 
edilmiştir. 
 
Yapılan denetimler sonucunda, işyeri hekimlerinin sektörde mevcut olan tehlike ve riskler 
hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları, başta toz olmak üzere farklı risklere maruziyet 
sonucu oluşabilecek meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda yeterli çalışma yaparak 
iyileştirme önerilerinde bulunmadıkları ve çalışanların sağlık durumlarını göz önünde 
bulundurarak çalışma yerlerinin belirlenmesi konusunda aktif rol almadıkları, buna bağlı 
olarak işverenliklerin işyerlerinin farklı bölümlerindeki risklere tam olarak hakim 
olmamaları ve işyeri hekimleri tarafından doğru yönlendirilmemeleri sonucunda meslek 
hastalığı tanısı ya da ön tanısı konulmuş çalışanları hastalığın ilerleyebileceği başka 
bölümlerde görevlendirdikleri tespit edilmiş olup neticede hem işyerlerinin işyeri hekimi 
hizmetini tam olarak alamadıkları hem de çalışanların doğru ve bilinçli yönlendirmelerle 
meslek hastalıkları konusunda bilgilendirilemediği sonucuna varılmaktadır.  
 
Risk Değerlendirmesi Hazırlanmasında Karşılaşılan Aykırılıklar 
Risk değerlendirmesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun temel taşlarından 
biridir. Teftişi yapılan 85 işyerinde hazırlanan risk değerlendirmelerinin incelenmesi 
sonucunda toplam 224 uygunsuzluk tespit edilmiştir.  
 
İncelenen risk değerlendirmelerinde tespit edilen en önemli eksiklik, bu analizlerin 
yüzeysel olarak yapılması ve işyerlerindeki tüm riskleri kapsamamasıdır. Söz konusu risk 
analizlerinin işyerlerinde ilk kez hazırlanması esnasında belirlenen riskler için çoğunlukla 
kişisel koruyucu donanım kullanımı gibi çok genel tedbirler istenmekte, belirlenen riskler 
tek tek analiz edilerek kaynağında yok edecek nitelikte önlemler planlanmamakta, sorumlu 
kişiler net bir şekilde belirlenerek risklerin takibi yapılmamakta, meslek hastalığına sebep 
olabilecek faktörlerle ilgili ölçüm sonuçları, sınır değerler, alınması gerekli tedbirler gibi 
hususlara yer verilmemekte, kapanan riskler analize işlenmemekte ve işyerinde meydana 
gelen değişiklikler sonucu ortaya çıkan yeni riskler için analiz güncellenmemektedir. 
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işler” sayılmakta olup yönetmeliğin bu tanımından seramik ve vitrifiye fabrikalarının da bu 
kapsama girdiği anlaşılmaktadır. Ancak yapılan denetimlerde gerek işverenliklerin gerekse 
de işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işlemleri yürütmekle sorumlu olan iş 
güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin büyük çoğunluğunun söz konusu yönetmelikte 
belirtilen günlük azami çalışma süresi hükmü hakkında bilgi sahibi olmadıkları 
görülmüştür. 
 
Teftişi yapılan 34 işyerinde Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat 
veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik’e aykırı olarak günlük 7,5 
saatten fazla çalışılması hususu ile ilgili toplam 37 uygunsuzluk belirlenirken 49 işyerinde 
ise söz konusu yönetmeliğe aykırı olarak hem günlük 7,5 saatten hem de haftalık 45 
saatten fazla çalışılması hususlarıyla ilgili toplam 96 uygunsuzluk tespit edilmiştir. Günlük 
7,5 saatlik çalışma süresinin aşımının; işyerindeki normal çalışma süresinin dinlenme 
süreleri hariç 7,5 saatten fazla olacak şekilde düzenlenmesinden veya normal çalışma 
süresinin 7,5 saati aşmayacak şekilde düzenlendiği durumlarda ise bu süreler üzerine fazla 
mesai yapılmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.  
 
Yapılan teftişler sonucunda çoğu işyerinde gerek ‘mavi yaka’ olarak adlandırılan üretimde 
çalışanlar için gerekse de ‘beyaz yaka’ olarak adlandırılan tekniker, şef ve mühendis 
unvanlı çalışanlar için rutin çalışma saatlerinin günlük 7,5 saati aşmayacak şekilde yeniden 
düzenlenmesi sağlanmıştır. Buna rağmen, çoğu işyerinde günlük 7,5 saatlik çalışma 
sürelerinden sonra ve hafta tatillerinde yapılan fazla çalışmaları sonlandırmak mümkün 
olamamıştır. Bu hususta işverenlikler tarafından; fırınların devamlı çalışması gerektiği ve 
kısa sürede söndürülmelerinin mümkün olmadığı, söndürülme sürelerinin 3-10 gün 
sürdüğü, bunlar söndürüldüklerinde yeniden devreye alınana kadar geçen süreçte enerji ve 
mamul kaybı yaşanacağı, bu nedenle devamlı başlarında çalışan bulunması zorunluluğu, 
çalışanların izin veya hastalıkları durumunda yerine konacak çalışan bulunamadığından 
fazla mesaiye gidilmesi gerektiği, tüm proses birbiri ile bağlı olduğundan diğer bölümlerde 
de fazla mesainin kaçınılmaz olduğu, bunun yanı sıra fırın, doğalgaz, elektrik tesisatı ve 
robotlar gibi ekipmanlarda oluşabilecek arızaların bakım ve onarımı, servis güzergahındaki 
trafik kazaları veya yoğun kar yağışı sonucu çalışanların kullandığı servis araçlarının 
gecikmesi gibi zorunlu nedenlerle de kısıtlı miktarda fazla mesai yapılması gerektiği dile 
getirilmiştir. 
 
Sağlık ve Güvenlik İşaretlerinde Karşılaşılan Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 42 işyerinde uyarı-ikaz levhaları ile gereken ekipmanlarda sesli ikaz 
olmaması ve çalışma talimatlarının hazırlanmaması hususlarıyla ilgili toplam 203 
uygunsuzluk tespit edilmiştir. Bahse konu uyarı-ikaz levhaları, sesli ikazlar ve çalışma 
talimatları ile, yürütülen proses nedeniyle gerek işyeri ortamında gerekse de kullanılan iş 
ekipmanlarında mevcut olan tehlike ve riskler hakkında çalışanların uyarılması ve 
böylelikle olası iş kazalarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu önlemler çok basit ve 
ucuz olmasına rağmen, çalışanları yapılabilecek yanlış müdahalelere karşı uyararak iş 
kazalarını önlemektedir. Ucuz ve kolayca yerine getirilebilecek iyileştirmeler olmalarına 
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rağmen işyerlerinde bu hususlarla ilgili tespit edilen uygunsuzluklar genel çerçevede 
değerlendirildiğinde, işverenliklerin bu hususlara gereken önemi vermediği ve denetim ve 
gözetim yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirmedikleri sonucuna ulaşılmaktadır. 
 
Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunması İçin Alınması Gereken 
Önlemlere Aykırılıklar  
Teftişi yapılan 17 işyerinde gürültü seviyesinin yüksek olduğu alanlarda gerekli iyileştirme 
çalışmalarının yapılmadığı tespit edilmiştir. Yapılan denetimlerde, gürültü seviyesinin 
yüksek olduğu alanlarda işverenlikler tarafından alınan yegane önlemin çalışanlara kulak 
koruyucu donanım vermek olduğu görülmüştür. Halbuki mevzuat gereğince, gürültü 
seviyesini azaltmak için ilk olarak gürültü kaynağında gerekli iyileştirmelerin yapılması ve 
bunların yeterli olmadığı noktalarda kişisel koruyucu donanım kullanımı yoluna gidilmesi 
gerekmektedir. Gürültüye maruziyet sonucu çalışanlarda oluşabilecek işitme kayıpları 
sektör için önemli sağlık risklerinden birisi olmasına rağmen, yapılan denetimlerde iş 
güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin bu konuda işverenliklere doğru 
yönlendirmelerde bulunmadıkları, bunun sonucunda da işverenliklerin bu hususta yeterli 
bilgi ve bilinç düzeyine sahip olmadıkları ve bu hususun önemini kavrayamadıkları 
belirlenmiştir.  
 
Ergonomi ve Elle Taşıma İşlerinde Karşılaşılan Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 76 işyerinde ergonomi ve elle taşıma ile ilgili toplam 115 uygunsuzluk 
tespit edilmiştir. Bu uygunsuzluklar içerisinde; yapılan işlerin ergonomi prensiplerine 
uygun şekilde yürütülmemesi, oturarak çalışanlara uygun sandalye verilmemesi, taşıma 
arabalarında, yarı mamullerin fırınlara yerleştirilmesinde ve kalite kontrol işlemlerinde 
ergonomik çalışmaların yapılmaması ile ağır malzeme taşıma işlemlerinde kullanılabilecek 
ergonomik aparatların olmaması gibi eksiklikler ön plana çıkmaktadır. Söz konusu 
uygunsuzluklara karşı yapılması gereken iyileştirme çalışmaları çoğunlukla basit ve ucuz 
olmakla birlikte, bu iyileştirmelerin yapılması halinde bahse konu risklere maruziyet 
sonucu sektörde sıkça rastlanan mesleki kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının büyük ölçüde 
önüne geçilecektir. 
 
Ergonomi ve elle taşıma konularında tespit edilen mevzuata aykırılıklar genel çerçevede 
değerlendirildiğinde, bu konuların üretim yoğunluğu içerisinde ikinci planda bırakıldığı 
tespit edilmiş olup bu durumun gerek işverenliklerin gerekse de iş güvenliği 
profesyonellerinin bu konularda henüz yeterli bilgi ve bilinç düzeyine sahip 
olmamalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bahse konu risklere maruziyet sonucu 
çalışanların mesleki kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına yakalanma olasılığının arttığı 
görülmektedir. 
 
İşyerlerinde Ortam ve Kişisel Maruziyet Ölçümlerinde Karşılaşılan Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 54 işyerinde toz, silika, gürültü, aydınlatma, VOC, titreşim ve termal konfor 
gibi parametrelerde ortam ve kişisel maruziyet ölçümlerinin yapılmaması hususlarıyla ilgili 
toplam 119 uygunsuzluk tespit edilmiştir. Yapılan bu tespitler başta 6331 sayılı İş Sağlığı 
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de işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işlemleri yürütmekle sorumlu olan iş 
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belirtilen günlük azami çalışma süresi hükmü hakkında bilgi sahibi olmadıkları 
görülmüştür. 
 
Teftişi yapılan 34 işyerinde Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat 
veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik’e aykırı olarak günlük 7,5 
saatten fazla çalışılması hususu ile ilgili toplam 37 uygunsuzluk belirlenirken 49 işyerinde 
ise söz konusu yönetmeliğe aykırı olarak hem günlük 7,5 saatten hem de haftalık 45 
saatten fazla çalışılması hususlarıyla ilgili toplam 96 uygunsuzluk tespit edilmiştir. Günlük 
7,5 saatlik çalışma süresinin aşımının; işyerindeki normal çalışma süresinin dinlenme 
süreleri hariç 7,5 saatten fazla olacak şekilde düzenlenmesinden veya normal çalışma 
süresinin 7,5 saati aşmayacak şekilde düzenlendiği durumlarda ise bu süreler üzerine fazla 
mesai yapılmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.  
 
Yapılan teftişler sonucunda çoğu işyerinde gerek ‘mavi yaka’ olarak adlandırılan üretimde 
çalışanlar için gerekse de ‘beyaz yaka’ olarak adlandırılan tekniker, şef ve mühendis 
unvanlı çalışanlar için rutin çalışma saatlerinin günlük 7,5 saati aşmayacak şekilde yeniden 
düzenlenmesi sağlanmıştır. Buna rağmen, çoğu işyerinde günlük 7,5 saatlik çalışma 
sürelerinden sonra ve hafta tatillerinde yapılan fazla çalışmaları sonlandırmak mümkün 
olamamıştır. Bu hususta işverenlikler tarafından; fırınların devamlı çalışması gerektiği ve 
kısa sürede söndürülmelerinin mümkün olmadığı, söndürülme sürelerinin 3-10 gün 
sürdüğü, bunlar söndürüldüklerinde yeniden devreye alınana kadar geçen süreçte enerji ve 
mamul kaybı yaşanacağı, bu nedenle devamlı başlarında çalışan bulunması zorunluluğu, 
çalışanların izin veya hastalıkları durumunda yerine konacak çalışan bulunamadığından 
fazla mesaiye gidilmesi gerektiği, tüm proses birbiri ile bağlı olduğundan diğer bölümlerde 
de fazla mesainin kaçınılmaz olduğu, bunun yanı sıra fırın, doğalgaz, elektrik tesisatı ve 
robotlar gibi ekipmanlarda oluşabilecek arızaların bakım ve onarımı, servis güzergahındaki 
trafik kazaları veya yoğun kar yağışı sonucu çalışanların kullandığı servis araçlarının 
gecikmesi gibi zorunlu nedenlerle de kısıtlı miktarda fazla mesai yapılması gerektiği dile 
getirilmiştir. 
 
Sağlık ve Güvenlik İşaretlerinde Karşılaşılan Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 42 işyerinde uyarı-ikaz levhaları ile gereken ekipmanlarda sesli ikaz 
olmaması ve çalışma talimatlarının hazırlanmaması hususlarıyla ilgili toplam 203 
uygunsuzluk tespit edilmiştir. Bahse konu uyarı-ikaz levhaları, sesli ikazlar ve çalışma 
talimatları ile, yürütülen proses nedeniyle gerek işyeri ortamında gerekse de kullanılan iş 
ekipmanlarında mevcut olan tehlike ve riskler hakkında çalışanların uyarılması ve 
böylelikle olası iş kazalarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu önlemler çok basit ve 
ucuz olmasına rağmen, çalışanları yapılabilecek yanlış müdahalelere karşı uyararak iş 
kazalarını önlemektedir. Ucuz ve kolayca yerine getirilebilecek iyileştirmeler olmalarına 
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ve Güvenliği Kanunu’nun 10/4 maddesi ile Tozla Mücadele Yönetmeliği olmak üzere 
Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, Çalışanların 
Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, Kimyasal Maddelerle 
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ve İşyeri Bina ve 
Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gibi muhtelif 
birçok mevzuata dayanılarak belirlenmiştir. Bahse konu ölçümler ile, işyerlerinde 
çalışanların bu risklere maruziyet düzeyleri tespit edilmekte, ölçüm sonuçlarının risk 
değerlendirmesinde incelenmesi ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirler 
belirlenmektedir.  
 
Genel çerçevede tespit edilen mevzuata aykırılıklara bakıldığında, teftişi yapılan 
işyerlerinin büyük çoğunluğunda bu ortam ve kişisel maruziyet ölçümlerinin yalnızca 
işyeri ilk kez faaliyete geçtiğinde yapıldığı, bu ölçümlerin de yalnızca belirli noktalardan 
yapıldığı, ölçüm noktalarının işyerindeki tüm bölümleri ve yapılan işleri kapsayacak 
şekilde belirlenmediği, işyerinde gerçekleşen değişikliklerden sonra bu ölçümlerin 
tekrarlanmadığı, ölçümlerin hangi sıklıkla yapılacağına dair işyerlerinde görevli iş 
güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından herhangi bir periyot belirlenmediği, 
işverenliklerin bilhassa toz ölçümlerinde ölçüm sonucu sınır değeri sağlayan noktalarda 
başka bir tedbir alınmasına gerek olmadığını düşünmeleri ve ölçüm sonucu uygunsuz çıkan 
noktalarda gerekli iyileştirme çalışmalarının yürütülerek ölçümlerin tekrarlanmadığı tespit 
edilmiş olup bu durumun gerek işverenlerde gerekse de iş güvenliği profesyonellerinde 
gerekli bilincin yerleşmemiş olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Söz konusu 
ölçümlerin yapılmaması sonucu, işyerlerinde çalışanların bu risklere maruziyet düzeyi 
bilinmemekte, dolayısıyla tespit edilen riskler doğru bir şekilde analiz edilerek doğru ve 
etkin tedbirler belirlenememektedir. 
 
Çalışanların Sağlık Raporlarının Düzenlenmesinde Karşılaşılan Aykırılıklar 
Seramik ve vitrifiye fabrikalarında iş sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılan en büyük 
risk toz oluşumu ve toza maruziyet sonucu ortaya çıkan silikozistir. Bunun yanı sıra, 
özellikle vitrifiye sektöründe ergonomik riskler ve bunlara maruziyet sonucu ortaya çıkan 
mesleki kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile de sıkça karşılaşılmaktadır. Başta silikozis 
olmak üzere sektörde karşılaşılan bu meslek hastalıklarının erken teşhis edilerek hastalığın 
önüne geçilebilmesinde işe giriş ve periyodik sağlık raporları büyük önem arz etmektedir. 
Yürütülen teftişlerde işe giriş ve periyodik sağlık raporlarının incelenmesi sonucu 46 
işyerinde belirlenen 52 madde noksan husus ile toplam 5.054 çalışanın sağlık raporunun 
olmadığı tespit edilmiştir.  
 
“Seramik ve Vitrifiye Fabrikalarında Çalışma Ortam ve Koşullarının İyileştirilmesine 
Yönelik Programlı Teftiş” kapsamında 27.225 çalışana ulaşıldığı göz önüne alındığında 
toplam çalışan sayısının yaklaşık %19’unun sağlık raporlarının düzenlenmediği sonucuna 
varılmaktadır ki silikozis riskinin bulunduğu bir sektör için bu oran çok büyüktür.  
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Sağlık raporları hakkında yapılan tespitler ve elde edilen veriler genel çerçevede 
değerlendirildiğinde gerek işverenlerin gerekse çalışanların sağlık raporları konusunda 
henüz yeterli bilgi ve bilinç düzeyine sahip olmadıkları, işyeri hekimlerinin asli 
görevlerinden biri olan sağlık raporlarının düzenlenmesi konusunda halen eksikliklerinin 
bulunduğu, işyeri tehlike sınıfı göz önüne alınarak sağlık raporlarının yenilenmesi gereken 
periyotlarda yenilenmediği sonuçlarına ulaşılmaktadır. Hem işverenliklerin hem de işyeri 
hekimlerinin sağlık raporlarının düzenlenmesi konusundaki ihmali davranışları nedeniyle 
çalışanların sağlık durumlarındaki değişimler düzenli olarak takip edilememekte ve meslek 
hastalığına yakalanan çalışanlar erken teşhis edilerek koruyucu önlemler alınamamaktadır.  
 
Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Verilmesinde Karşılaşılan Aykırılıklar 
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesine ve çalışanlarda bu konuda 
farkındalık yaratılabilmesine katkı sağlayan en önemli çalışmalardan biri iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimleridir. Yürütülen teftişlerde çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimlerine dair belgelerin incelenmesi sonucunda, 39 işyerinde belirlenen 43 madde 
noksan husus ile toplam 5.004 çalışana iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmediği tespit 
edilmiştir. 
 
“Seramik ve Vitrifiye Fabrikalarında Çalışma Ortam ve Koşullarının İyileştirilmesine 
Yönelik Programlı Teftiş” kapsamında 27.225 çalışana ulaşıldığı göz önüne alındığında 
toplam çalışan sayısının yaklaşık %18’ine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmediği 
sonucuna varılmaktadır. Sektördeki işyerlerinin büyük çoğunluğunun çok tehlikeli sınıfta 
yer alması, maruz kalınan riskler sonucu başta silikozis olmak üzere birçok meslek 
hastalığının ortaya çıkma riskinin bulunması ve meslek hastalıklarının yanı sıra özellikle 
kullanılan makine ve ekipmanlardan kaynaklanan iş kazası yaşanma riskinin de bulunması 
hususları göz önüne alındığında belirlenen bu oranın sektör için çok büyük olduğu açıkça 
görülecek ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin önemi daha iyi anlaşılacaktır. İş sağlığı 
ve güvenliği eğitimleri hakkında yapılan tespitler ve elde edilen veriler incelendiğinde iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin öneminin yeterince anlaşılamadığı tespit edilmiş olup 
bunun sebepleri; çoğu işyerinin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmetini düzenli 
olarak almaması, işe yeni başlayan çalışanlara verilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimlerinin diğer çalışanlarla birlikte periyodik eğitimlerde verilebileceği düşüncesiyle 
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Çalışanlara Mesleki Eğitim Verilmesinde Karşılaşılan Aykırılıklar 
Bilindiği üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. maddesi 3. fıkrası 
gereğince, mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer 
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toplam 10.947 çalışanın mesleki eğitiminin olmadığı tespit edilmiştir. 
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ve Güvenliği Kanunu’nun 10/4 maddesi ile Tozla Mücadele Yönetmeliği olmak üzere 
Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, Çalışanların 
Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, Kimyasal Maddelerle 
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Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gibi muhtelif 
birçok mevzuata dayanılarak belirlenmiştir. Bahse konu ölçümler ile, işyerlerinde 
çalışanların bu risklere maruziyet düzeyleri tespit edilmekte, ölçüm sonuçlarının risk 
değerlendirmesinde incelenmesi ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirler 
belirlenmektedir.  
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ölçümlerin yapılmaması sonucu, işyerlerinde çalışanların bu risklere maruziyet düzeyi 
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etkin tedbirler belirlenememektedir. 
 
Çalışanların Sağlık Raporlarının Düzenlenmesinde Karşılaşılan Aykırılıklar 
Seramik ve vitrifiye fabrikalarında iş sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılan en büyük 
risk toz oluşumu ve toza maruziyet sonucu ortaya çıkan silikozistir. Bunun yanı sıra, 
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olmak üzere sektörde karşılaşılan bu meslek hastalıklarının erken teşhis edilerek hastalığın 
önüne geçilebilmesinde işe giriş ve periyodik sağlık raporları büyük önem arz etmektedir. 
Yürütülen teftişlerde işe giriş ve periyodik sağlık raporlarının incelenmesi sonucu 46 
işyerinde belirlenen 52 madde noksan husus ile toplam 5.054 çalışanın sağlık raporunun 
olmadığı tespit edilmiştir.  
 
“Seramik ve Vitrifiye Fabrikalarında Çalışma Ortam ve Koşullarının İyileştirilmesine 
Yönelik Programlı Teftiş” kapsamında 27.225 çalışana ulaşıldığı göz önüne alındığında 
toplam çalışan sayısının yaklaşık %19’unun sağlık raporlarının düzenlenmediği sonucuna 
varılmaktadır ki silikozis riskinin bulunduğu bir sektör için bu oran çok büyüktür.  
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“Seramik ve Vitrifiye Fabrikalarında Çalışma Ortam ve Koşullarının İyileştirilmesine 
Yönelik Programlı Teftiş” kapsamında 27.225 çalışana ulaşıldığı göz önüne alındığında 
toplam çalışan sayısının yaklaşık %40’ının mesleki eğitiminin olmadığı sonucuna 
varılmaktadır. Teftişi yapılan işyerlerinin tamamı çok tehlikeli sınıfta yer almakta olup bu 
işyerlerinde porselen ve seramik sofra ve süs eşyası, seramik sağlık gereçleri (vitrifiye 
ürünleri), duvar ve yer karosu, granit, sırlı granit, ateşe dayanıklı (refrakter) ürün ve 
izolatör üretimleri gerçekleştirilmektedir. İşyerlerinde yapılan üretimler, takip edilen 
proses aşamaları, kullanılan makine, ekipman, hammadde ve kimyasallar ile maruz kalınan 
risk faktörleri göz önüne alındığında, çalışanların mesleklerindeki gelişimlerini sağlamayı 
hedefleyen mesleki eğitimlerin öneminin ne denli büyük olduğu anlaşılacaktır. Bu 
çerçevede, işyerlerinde yapılan teftişler sonucu ulaşılan çalışan sayısının yaklaşık %40’ının 
mesleki eğitiminin olmaması tespitinin sektör için çok ciddi bir risk oluşturduğu 
görülecektir. Zira yaptığı işle ilgili mesleki eğitim almamış çalışanların mesleklerine 
uyumları ile iş kazaları ve meslek hastalıkları konularında yeterli düzeyde 
bilgilendirilmeleri sağlanamamış olacaktır. Mesleki eğitimi olmayan çalışanların oranının 
bu kadar büyük olmasının sebepleri; gerek işverenlerin gerekse çalışanların mesleki 
eğitimler konusunda halen yeterli bilgi ve bilinç düzeyine sahip olmamaları, seramik 
sektöründe çalışanlara verilen “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Serbest Seramik 
Şekillendirme” mesleki eğitim modülünün bazı illerdeki Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüklerinde bulunmaması ve yine bazı illerdeki Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüklerinde eğitmen eksikliği olmasıdır. Öte yandan, “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli 
Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik”in 6. 
maddesinin 1. fıkrası d bendinde, kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca 
yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri 
sonucunda verilen belgelerin mesleki eğitim belgesi olarak kabul edileceği belirtilmiştir. 
Bu madde göz önüne alınarak, 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu'nun 32. maddesinin 
1. fıkrasının c bendine dayanılarak yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği'nin 
12. maddesinin 11. fıkrası gereğince Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından da 
çalışanların mesleki eğitimi kursları düzenlenebilmektedir, ancak yapılan denetimler 
esnasında teftişlerin yürütüldüğü illerin büyük çoğunluğunda Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlükleri’nin mesleki eğitim kurslarının açılması konusunda yeterince etkin 
olmadıkları tespit edilmiştir.  

Çalışan Temsilcisi Görevlendirilmesinde Karşılaşılan Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 32 işyerinde çalışan temsilcileri ile ilgili toplam 38 uygunsuzluk tespit 
edilmiştir. Bu uygunsuzluklar içerisinde; çalışan temsilcilerinin seçimle belirlenmemesi, 
çalışan temsilcisi görevlendirilmemesi veya işyerindeki çalışan sayısı göz önüne alınarak 
yeterli sayıda çalışan temsilcisi görevlendirilmemesi ile çalışan temsilcilerinin özel olarak 
eğitilmemesi gibi eksiklikler ön plana çıkmaktadır.  
 
Yapılan denetimler esnasında, çoğu işyerinde çalışan temsilcisi görevlendirilmesi işleminin 
prosedür gereği yapılması gerekli bir işlem gibi algılandığı, bu doğrultuda düzenlenen 
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çalışan temsilcisi seçim veya atama yazılarının işyerlerinde yalnızca matbu birer evrak 
olarak saklandığı ve bu görevlendirmelerin uygulamaya geçirilmediği, bu nedenle 
görevlendirilen çalışanların kanunda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklarını 
bilmedikleri ve bu görevleri yerine getirmedikleri tespit edilmiştir. Halbuki kanun 
koyucunun bu hüküm ile çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin 
alınmasını ve yürütülen çalışmalara katılımlarının sağlanmasını hedeflemiş olduğu göz 
önüne alınarak tespit edilen mevzuata aykırılıklar değerlendirildiğinde, bu hükmün 
amacının gerek işverenlikler gerekse de iş güvenliği profesyonelleri tarafından yeterince 
anlaşılamadığı sonucuna varılmaktadır.  
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşturulmasında Karşılaşılan Aykırılıklar 
Teftişi yapılan 27 işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulları ile ilgili toplam 36 
uygunsuzluk tespit edilmiştir. Bu uygunsuzluklar içerisinde; iş sağlığı ve güvenliği kurulu 
oluşturulmaması, kurulun işyeri tehlike sınıfı göz önüne alınarak uygun periyotlarda 
toplanmaması, kurulda görevlendirilmesi gereken kişilerin eksik görevlendirilmesi ve yine 
düzenlenen kurul toplantılarında özellikle işveren vekili ve çalışan temsilcilerinin 
katılımlarının sağlanamaması ile asıl işveren – alt işveren ilişkisinin bulunduğu 
işyerlerinde kurul oluşturması gerekmeyen alt işverenlerin, asıl işveren tarafından 
oluşturulan kurula koordinasyonu sağlamak üzere vekaleten yetkili bir temsilci 
atamamaları gibi eksiklikler ön plana çıkmaktadır. 
 
İş sağlığı ve güvenliği kurulları işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda 
bulunmak üzere oluşturulmaktadır. Ancak çalışan temsilcisi görevlendirilmesinde olduğu 
gibi, bu işlem de çoğu işyerinde prosedür gereği yapılması gerekli bir işlem gibi 
algılanmakta ve iş sağlığı ve güvenliği kurulları işyerlerinde gerçek amacına uygun şekilde 
iş sağlığı ve güvenliği konusunda etkin bir çalışma sergileyememektedir. Tespit edilen bu 
hususlar değerlendirildiğinde, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurullarının öneminin 
yeterince anlaşılamadığı görülmektedir. Kurulların etkin bir şekilde görevlerini yerine 
getirmemesi ise, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında organizasyonun 
sağlanamaması ve risklerin eksiksiz belirlenerek iyileştirmelerin doğru bir şekilde 
yapılamamasına neden olmaktadır.   
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V. BÖLÜM: SONUÇ 
1. Giderilemeyen Mevzuat İhlalleri ve Yapılan İdari İşlemler 
İş Teftiş Bursa Grup Başkanlığı tarafından, Ankara, Aydın, Bartın, Bilecik, Bursa, 
Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, 
Konya, Kütahya, Manisa, Ordu, Sakarya, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak 
illerinde olmak üzere toplam 24 ilde, porselen ve seramik sofra ve süs eşyası, seramik 
sağlık gereçleri (vitrifiye ürünleri), duvar ve yer karosu, granit, sırlı granit, ateşe dayanıklı 
(refrakter) ürün ve izolatör üretiminde faaliyet gösteren 83 asıl işveren ve 19 alt işveren 
olmak üzere toplam 102 işyerinde, “Seramik ve Vitrifiye Fabrikalarında Çalışma Ortam ve 
Koşullarının İyileştirilmesine Yönelik Programlı Teftiş” kapsamında risk esaslı programlı 
teftişler gerçekleştirilmiştir. 
 

1.1. Giderilemeyen Mevzuat İhlalleri 
Programlı teftiş kapsamında 102 işyerinde gerçekleştirilen ilk aşama teftişler sonucunda 
toplam 5.275 madde noksan husus tespit edilmiş olup gerçekleştirilen kontrol teftişleri 
sonucunda ise, bu noksan hususlardan 4.823 tanesinin giderildiği, 452 madde noksan 
hususun ise giderilmediği tespit edilmiştir. Buna göre, teftişlerde tespit edilen noksan 
hususların giderilme oranı % 91,43’tür. 
 
Programlı teftiş sonucunda giderilemeyen mevzuata aykırılıkların sayısal dağılımları 
incelendiğinde, en çok giderilemeyen mevzuata aykırılıkların sırasıyla; tozun yayılmasını 
engellemeye yönelik sistemler ile ilgili uygunsuzluklar, çalışma süreleri ile ilgili 
uygunsuzluklar ve soyunma odaları ile ilgili uygunsuzluklar oldukları görülmektedir. Söz 
konusu uygunsuzlukların giderilme oranları ayrı ayrı incelendiğinde ise, çalışma süreleri 
ile ilgili uygunsuzlukların giderilme oranının %36,09 olduğu ve bu oranın diğer hususların 
giderilme oranlarına göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Giderilmeyen mevzuata 
aykırılıkların; iş sağlığı ve güvenliği bilincinin yerleşmemiş olması, işverenlerin bu 
konulara gereken önemi vermemeleri, işyerlerinde tedbirlerin alınması yerine üretime hız 
verilmesi ve giderilmeyen bazı aykırılıkların giderilmesinin daha uzun zaman ve bazen de 
yatırım gerektirmesi gibi nedenlerden kaynaklandığı tespit edilmiştir.  
 

1.2. Uygulanması İstenilen İdari Para Cezaları 
Programlı teftiş kapsamında, 34 işyeri tespit edilen mevzuata aykırılıkların tamamını teftiş 
süresince gidermiş ve teftişleri noksansız olarak tamamlamıştır. Tespit edilen mevzuata 
aykırılıkların tamamını gidermeyen 68 işyerine ise idari para cezası uygulanması talep 
edilmiştir. Programlı teftiş sonunda, giderilmeyen 452 madde noksan husus için 68 
işyerine toplam 937.808 TL idari para cezası uygulanması talep edilmiştir. Uygulanan 
toplam idari para cezasının dağılımı incelendiğinde bu cezanın büyük bir kısmının; çalışma 
süreleri ile ilgili uygunsuzluklar (210.600 TL), duş ve lavabolar ile ilgili uygunsuzluklar 
(145.629 TL) ve tozun yayılmasını engellemeye yönelik sistemler ile ilgili uygunsuzluklar 
(120.150 TL) olduğu görülmektedir.  
Ayrıca teftiş yapılan bir işyerinde, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na aykırı olarak 
çalışma izni olmaksızın istihdam edilen 2 Suriye uyruklu yabancı çalışan tespit edilmiş 
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olup işverenlik hakkında, bu kişileri çalışma izni olmaksızın çalıştırması nedeniyle 12.458 
TL idari para cezası uygulanması öngörülmüştür. 
 
 
2. Teftişin Sonuçları İle İlgili Genel Değerlendirme  
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teftişleri sonucunda ise, bu noksan hususlardan 4.823 tanesinin giderildiği, 452 madde 
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Sağlıkla ilgili yapılan tespitler kapsamında, 5.052 çalışanın işe giriş ve periyodik sağlık 
raporlarının düzenlenmesi sağlanmış, bazı işyerlerinde çalışanların periyodik sağlık 
tetkiklerinde eksik olan akciğer radyografisi, sft ve/veya odyo testleri tamamlanmış ve 
14.595 çalışanın sağlık tetkikleri kapsamında çekilen akciğer radyografilerinin en az iki 
okuyucu tarafından değerlendirilmesi sağlanmıştır.  
 
Eğitimle ilgili yapılan tespitler kapsamında, 5.004 çalışana iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimlerinin verilmesi, mesleki eğitim belgesi olmayan 10.837 çalışana mesleki eğitim 
verilmesi ve 15.895 çalışana ise pnömokonyoz ve silikozis ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimi verilmesi sağlanmıştır.  
İşyerlerinde yeterli sayıda çalışan temsilcisi görevlendirilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği 
kurullarının uygun periyotlarda toplanması hususları incelenmiş ve bu konular hakkında 
bilgilendirmeler yapılmıştır. 
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V. BÖLÜM: SONUÇ 
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3. Sektör/Alan Temsilcilerinin Önerileri  
3.1. İş Teftişi İle İlgili Önerileri 

Sektör ve alan temsilcileri tarafından iş teftişi ile ilgili sunulan önerilerden biri, teftişlerin 
sektörde yer alan bütün işyerlerinde gerçekleştirilmesidir. Zira işverenlerce teftiş görmeyen 
işyerlerinin iş güvenliği ile ilgili maliyetlere katlanmadığı için daha ucuz fiyatlar verdikleri 
ve piyasada haksız rekabete sebep oldukları belirtilmiştir.  
 
Ayrıca işverenlikler, giderilmeyen mevzuata aykırılıklar için uygulanan ceza sisteminin 
yanı sıra iş güvenliği yönünden teşvik ve ödül sisteminin de olmasının farkındalığı ve 
motivasyonu arttıracağını belirtmişlerdir. 
 

3.2. Sektör/Alana İlişkin Sorunlara Yönelik İşyerlerinin Beyanları 
3.2.1. Sağlık Kuralları Bakımından Günlük Çalışma Süresinin 7,5 Saat Olarak    
          Düzenlenmesi ve Fazla Çalışma Yasağı 

 “Seramik ve Vitrifiye Fabrikalarında Çalışma Ortam ve Koşullarının İyileştirilmesine 
Yönelik Programlı Teftiş” kapsamında yürütülen teftişlerde tespit edilen mevzuata 
aykırılıklar içerisinde işverenlerce en çok direnç gösterilen konu çalışma saatlerinin 
yeniden düzenlenmesi hususu olmuştur. Seramik sektöründe faaliyet gösteren fabrikalar 
çoğunlukla üç vardiya üretim yapan emek yoğun işyerleridir. Bu işyerlerinde yapılan 
işlerde pnömokonyoz yapan tozlar bulunduğundan “Sağlık Kuralları Bakımından Günde 
Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik”e 
göre burada çalışanların sağlık kuralları bakımından günde azami 7,5 saat çalışma yapması 
gerekmektedir, fakat yapılan teftişlerde çalışanların birçoğunun azami süreyi aştığı 
görülmüştür. Bu durumun; işyerindeki normal çalışma saatlerinin dinlenme süreleri hariç 
7,5 saatin üzerinde düzenlenmesinden ya da normal çalışma süreleri 7,5 saati aşmasa bile 
bu süreler üzerine fazla mesai yapılmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Öte yandan, 
çalışma sürelerinin günlük 7,5 saat olarak düzenlendiği işyerlerinde, bu sürelerin üzerine 
fazla mesai yapılması veya hafta tatillerinde çalışma yapılmasıyla birlikte, mevzuat gereği 
yasak olmasına rağmen, ayrıca haftalık 45 saatlik çalışma süresinin de aşıldığı tespit 
edilmiştir.  
 
Birçoğu asgari ücret üzerinden istihdam edilen çalışanların büyük çoğunluğunun maddî 
kazanç amaçlı normal çalışma saatleri üzerine fazla mesai yapmayı tercih ettikleri, bu 
duruma istekli oldukları görülmüştür. Çalışan açısından günlük 7,5 saati aşmanın gerekçesi 
bu iken işverence proses kaynaklı zorunluluklar gerekçe olarak sunulmuştur. Fırınların 
devamlı çalışması gerektiği ve kısa sürede söndürülmelerinin mümkün olmadığı, 
söndürülme sürelerinin 3-10 gün sürdüğü, bunlar söndürüldüklerinde yeniden devreye 
alınana kadar geçen süreçte enerji ve mamul kaybı yaşanacağı, bu nedenle devamlı 
başlarında çalışan bulunması zorunluluğu, çalışanların izin veya hastalıkları durumunda 
yerine konacak çalışan bulunamadığından fazla mesaiye gidilmesi gerektiği, tüm proses 
birbiri ile bağlı olduğundan diğer bölümlerde de fazla mesainin kaçınılmaz olduğu, bunun 
yanı sıra fırın, doğalgaz, elektrik tesisatı ve robotlar gibi ekipmanlarda oluşabilecek 
arızaların bakım ve onarımı, servis güzergahındaki trafik kazaları veya yoğun kar yağışı 
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sonucu çalışanların kullandığı servis araçlarının gecikmesi gibi zorunlu nedenlerle de 
kısıtlı miktarda fazla mesai yapılması gerektiği işverence sayılan sebeplerdendir.  
 
İşyerlerinde gerçekleştirilen teftişler esnasında, sektörde ‘mavi yaka’ olarak tabir edilen ve 
vardiyalı istihdam edilen vasıfsız çalışanların yukarıda sayılan sebepler sonucu günlük 7,5 
saatlik vardiya sürelerinin üzerine fazla mesai yaptıkları, ‘beyaz yaka’ olarak adlandırılan 
tekniker, şef, mühendis unvanlı çalışanların ise vardiyadan bağımsız olarak, genellikle 
haftada beş gün ve günlük normal çalışma saatleri 7,5 saatin üzerinde tanımlanmış şekilde 
çalışmakta olup fazla mesai ücretine tabi olmadan görevlerini yürüttükleri belirlenmiştir. 
Bunların yanı sıra teftiş edilen bazı işyerlerinde, çalışan sayısının yetersiz olması nedeniyle 
çalışmaların günlük 3 vardiya şeklinde düzenlenemediği, bazı işyerlerinde ise iklim ve 
mevsim koşulları veya çalışanların bu yöndeki isteği gibi farklı nedenlerle dökümhane, alçı 
kalıp gibi bazı bölümlerde vardiyaların günlük 7,5 saati aşacak şekilde düzenlendiği tespit 
edilmiştir. 
 
Teftişler sonucunda çalışma saatleri 7,5 saat veya altına çekildiğinde, fazla mesailerin 
sonlandırılması sonucu çalışanlar maddi kayıpla karşı karşıya kalmakta, işverenlikler 
çalışan sayısını artırmak zorunda olmakta ve fakat sektörde yaşanan yoğun sirkülasyon 
nedeniyle çalışan temininde sıkıntı yaşamakta, tekniker, şef ve mühendis unvanlı çalışanlar 
ise önceden kullandıkları tatil günlerinden birinin tamamını ya da yarısını çalışarak 
geçirme durumuna gelmektedir. Bahsedilen tüm bu olumsuz durumlar nedeniyle gerek 
işverenlikler gerekse de çalışanlar sektörde günlük çalışma süresinin 7,5 saat olarak 
düzenlenmesi ve fazla çalışmanın sonlandırılması hususunun uygulanamayacağını ifade 
etmişlerdir.  
 
İşverenlikler, sektörün doğası gereği fazla mesai yapılmasının gerekli olduğunu, bu 
durumun yalnızca ülkemizde değil AB üyesi ülkelerdeki üreticilerde de benzer şekilde 
olduğunu, fazla mesai yapılamamasının sektörün uluslararası rekabet gücünü olumsuz 
etkilediğini ifade etmişler ve sektörde çalışma saatlerine ilişkin uygulanan sınırlamanın 
kaldırılması veya bahsedilen zorunlu sebeplere bağlı olarak yapılan fazla çalışmaların 
yönetmeliğin fazla çalışma yasağı kapsamında değerlendirilmemesi hususunda görüşlerini 
dile getirmişlerdir. 
 

3.2.2. Akciğer Radyografilerinin İki Okuyucu Tarafından Değerlendirilmesi 
Programlı teftişler kapsamında denetimi yapılan işyerlerinde hammadde olarak kullanılan 
‘silika’dan (silis/kuvars/silisyum dioksit-SiO2) ve silika içerebilen kil, kaolen, feldspat gibi 
diğer hammaddelerden kaynaklanan toz oluşumu silikozise neden olabilmektedir. Tozla 
Mücadele Yönetmeliği ile Tozla Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ’in ilgili 
maddeleri gereğince, çalışanların sağlık tetkikleri kapsamında çekilen akciğer 
radyografilerinin en az iki okuyucu tarafından bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiği 
hususu hükme bağlanmıştır. 
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duruma istekli oldukları görülmüştür. Çalışan açısından günlük 7,5 saati aşmanın gerekçesi 
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Yürütülen teftişler esnasında, işverenlikler tarafından, bahse konu okuyucu hizmetinin 
kalitesinde ciddi sorunlar olduğu, yürütülen teftişlerde bu hususun uygunsuzluk olarak 
tespit edilmesiyle birlikte okuma hizmeti için yüksek meblağlar istenilmeye başlanıldığı ve 
bu hizmetin piyasalaştığı, güvenilirliği şüpheli olan bu okuma raporlarının çalışan ve 
işverenlere mağduriyetler yaşattığı ifade edilmiştir. Bu hususla ilgili olarak, işverenlikler 
tarafından, mevcut okuyucu eğitimi kurslarının durdurulması ve bu eğitimlerin 
güvenilirliği ve okuma kalitesini ön plana alacak ve ülke gereksinimleri doğrultusunda test 
edilebilirliği olacak şekilde yeniden organize edilmesi gerektiği görüşü dile getirilmiştir. 
Ayrıca, yapılması önerilen bu yeniden planlama kapsamında, okuyucu eğitiminin özellikle 
uzmanlık alanı radyoloji veya göğüs hastalıkları olan hekimlere verilmesi ve ilgili mevzuat 
gereğince akciğer radyografilerini değerlendirecek olan iki okuyucudan en az birinin 
radyolog veya göğüs hastalıkları uzmanı olması gerektiği görüşü de dile getirilmiştir. 
 

3.2.3. Silikozis Teşhisine Bağlı İşgücü Kaybı ve Maluliyet Tespitleri 
Programlı teftişler kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde işverenlikler tarafından sıkça 
dile getirilen bir diğer husus, çalışanlara konulan silikozis teşhislerine bağlı işgücü kaybı 
ve maluliyet tespitlerinin yalnızca radyolojik tanılar kullanılarak yapılmasıdır.  
 
Bilindiği üzere, “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri 
Yönetmeliği”nin “Pnömokonyoz meslek hastalığı” başlıklı 20. maddesinin 3. fıkrasında 
“Pnömokonyoz değerlendirmeleri, ILO standartları dikkate alınarak yapılır.” hükmü yer 
almakta ve pnömokonyoz değerlendirmesinin esas unsuru olarak ILO standartları 
gösterilmektedir.  
 
Öte yandan, 2011 yılında güncellenen ILO Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası 
Sınıflandırması Rehberi’nin “Sınıflandırmanın Kapsamı” başlığında “Sınıflandırma, 
tozların inhalasyonu ile tetiklenen radyografik göğüs anormalliklerinin sistematik olarak 
tarif edilmesi ve kaydedilmesi için imkan sağlamaktadır. Pnömokonyozların herhangi bir 
tipinde oluşan radyografik anormallikleri tarif etmek için kullanılır ve sadece arka-ön 
(postero-anterior) göğüs radyografilerinde izlenen görünümlerin sınıflandırılması için 
tasarlanmıştır. Bireylerin klinik değerlendirmeleri için başka açılardan yapılan çekimler ve 
görüntüleme teknikleri gerekli olabilir, fakat ILO Uluslararası Sınıflandırması bunlardaki 
bulguları sınıflandırmak için tasarlanmamıştır.” ifadesi, “Sınıflandırmanın Amacı” 
başlığında “Bu sınıflandırmanın amacı, pnömokonyozların radyografik anormalliklerini 
basit, tekrarlanabilir bir yöntemle kodlamaktır. Bu sınıflandırma, ne patolojik varlıkları 
tanımlar ne de çalışma kapasitesini belirler. Bu sınıflandırma, pnömokonyozların tazminat 
amaçlı yasal tanımlarını içermez ve ödenecek tazminat miktarını belirlemez.” ifadesi ve 
Genel Talimatlar bölümünde ise “Hiçbir radyografik özellik toz maruziyeti için 
patognomonik değildir. Toz inhalasyonu ile ilişkili olmayan bazı radyografik özellikler toz 
nedeniyle olanları taklit edebilir. Bu tarz görünümlerin yorumlanmasında okuyucular 
arasında farklılıklar olabilir.” ifadesi yer almaktadır. 
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İşverenlikler, söz konusu ifadeler göz önüne alındığında; silikozisin teşhisinde 
radyografinin yeterli bir tetkik unsuru gibi ele alınamayacağını, zira başka unsurların da 
aynı radyolojik görüntüleri taklit edebileceğini, bu durumda silikozise bağlı işgücü kaybı  
ve maluliyet tespitlerinde radyolojik tanıların yeterli olmayacağını, oysa ülkemizde 
ILO’nun takip ve sınıflandırma için kullandığı ILO Pnömokonyoz Radyografileri 
Uluslararası Sınıflandırması Rehberi’nde bulunan çizelgelerin, ILO tam aksini özellikle 
belirttiği halde, maluliyet ve işgücü kaybı tespitleri için kullanıldığını, meslekte kazanma 
gücü ve maluliyet tespitinde, patolojik bulgular ve semptom analizleri yapılsa dahi, 
ILO’nun radyolojik çizelgesinin baskın kabul edilerek, nefes darlığı olmayan ya da sağlıklı 
bir insanda dahi olabilecek limitler içinde bulunan veya kan gaz değerleri limitler içinde 
olan kişilere radyolojik veriler dikkate alınarak maluliyet oranları verildiğini beyan 
etmişlerdir.  
 
İnsanın herhangi bir organ veya sisteminde oluşan etkilenmenin hastalığa dönmesi ve bu 
hastalığın tedavi ile tam düzelmemesi ya da tedaviye cevap vermemesi sonucunda kişinin 
kişisel, günlük sosyal ve çalışma kapasitesini etkileyecek derecede bir fonksiyonel kayba 
yol açması durumuna maluliyet denir. Dünya Sağlık Örgütü’nün yıllardır belirlediği 
tanımlamalar ve kriterlerden en sonuncusu olan 2013 raporuna göre maluliyet üç aşamalı 
bir süreçtir: etkilenme – hastalık – fonksiyonel kayıp ve bunun derecesine göre maluliyet 
derecesidir. Bir kişinin hastalık yapıcı herhangi bir etkenle karşılaşmış olması, bunun 
somut bir yöntemle gösterilebilmesi durumuna etkilenme veya taşıma denir. Her hastalık 
etkeni ile karşılaşan kişilerin hepsi hasta olmaz, hasta olanların hepsinde de mutlaka 
maluliyet gelişecek diye bir kural yoktur. Yani etkilenme – hastalık – maluliyet birbirini 
takip etme olasılığı olan silsileler zinciridir. Bu bağlamda işverenlikler, maluliyetin 
fonksiyonel bir tanımlama olduğunu, dünyadaki maluliyet değerlendirme sistemlerinin 
hiçbirinde solunum hastalıklarında akciğer grafisinin tek başına bir kriter olarak kabul 
edilmediğini, oysa ülkemizde meslek hastalıkları hastanelerinin silikozis teşhisini 
radyolojik tanıları dikkate alarak ILO Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası 
Sınıflandırması Rehberi’ne göre koyduklarını, SGK’nın ve adli tıp kurumunun meslek 
hastalıkları hastanelerini baskın kabul ettiği için buralardan gelen silikozis raporlarını 
doğal olarak meslek hastası kabul ettiklerini, yani ILO’nun radyolojik sınıflandırma 
sisteminin maluliyet oranını belirler hale geldiğini ifade etmişlerdir.  
 
İşverenlikler pnömokonyozda radyolojik bulgunun, pnömokonyoz yapıcı işlerde çalışanlar 
için tozdan etkilenmenin bir göstergesi olduğunu, ancak tek başına bir hastalık olmadığı 
gibi bir maluliyet göstergesi de olamayacağını, pnömokonyoza bağlı radyolojik 
etkilenmelerin hastalığa dönüştüğünün göstergesi olarak kişilerde hastalığın semptom 
(öksürük, balgam, nefes darlığı vb. şikayetler) ve fizik muayene bulgularının olması 
gerektiğini, bunun maluliyet olarak değerlendirilmesi için de kişinin bu pnömokonyoz 
hastalığına bağlı şikayet ve muayene bulguları nedeniyle çalışamadığının fonksiyonel 
kapasite göstergeleri ile somut olarak gösterilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.  
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basit, tekrarlanabilir bir yöntemle kodlamaktır. Bu sınıflandırma, ne patolojik varlıkları 
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İşverenlikler konu hakkında, ülkeler arası farklılıkları incelemek üzere yapılan bir 
çalışmayı örnek göstermişlerdir. “Pnömokonyozda Maluliyet Değerlendirmesi (Almanya 
İle Türkiye Arasında Farklılıklar)” isimli çalışmada, Türk – Alman ortak sigortalısı olup 
iki ülkede de pnömokonyoz tanısı ve yaygınlık derecesinin 1980 ILO Sınıflamasına göre 
aynı olduğu saptanmış ve resmi işlemi bitmiş olan 54 hastanın dosyaları retrospektif olarak 
incelenmiştir. Bu çalışmada incelenen olgular Türk – Alman ortak sigortalısı olmalarından 
dolayı ilk değerlendirme hangi ülkede yapılırsa yapılsın diğer ülke bu konuda 
bilgilendirilmiştir. Bu bağlamda söz konusu 54 dosyadan 43’ünde ilk değerlendirmenin 
Almanya’da yapılarak pnömokonyoz tanısı konulduğu ve bu tanıların ülkemiz tarafından 
da kabul edildiği, 11 olguda ise ilk değerlendirmenin ülkemizde yapıldığı ve bu tanıların 
Almanya tarafından kabul edildiği görülmüştür. Yapılan çalışmada, incelenen 54 olgunun 
Almanya’da saptanan maluliyet oranı ortalama %16,94±18,39 iken, aynı tanıların SSK 
Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre ülkemizde saptanan maluliyet oranının %33,94±15,73 
olduğu, korelasyon analizi yapıldığında Almanya’da verilmiş olan maluliyet oranının 
SFT’deki derecesiyle kuvvetli pozitif ilişkisi olduğu (r: +0,974, p<0,001), ülkemiz 
açısından bakıldığında ise aynı tanıların SSK Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre hesaplanmış 
olan maluliyet oranlarının radyolojik bulguların yaygınlığı ile kuvvetli pozitif ilişkisi 
olduğu (r: 0,745, p<0,001) görülmüştür. İncelenen 54 olgunun 18’inde ilk tanıdaki 
değerlendirmede hem Almanya’da hem de ülkemizde herhangi bir SFT kaybının 
saptanmadığı görülmüştür. Bu 18 olgunun hepsinin pnömokonyoz tanıları Almanya 
tarafından kabul edilmiş, ancak solunum fonksiyon incelemelerinde kayıp saptanmadığı 
için hepsinde de maluliyet oranının %0 olduğuna karar verilmiş ve bu olguların iki yılda 
bir kontrol incelemesine alındığı bildirilmiştir. Bu 18 olgunun radyolojik tanıları 
ülkemizde SSK Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne uyarlandığında ise, en düşük %12, en yüksek 
%70,48 olmak üzere ortalama %29,2’lik maluliyet oranı verildiği saptanmıştır. Bu 18 
dosya içerisinde en çarpıcı olanı, t/t+B tipi opasite saptanan olguda solunum fonksiyonları 
incelemesinde kayıp olmadığı için Almanya tarafından maluliyet verilmemiş olmasıdır ki 
bu olgu SSK Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre %70,48 oranında maluliyet almıştır.  
 
Tüm bu veriler ışığında işverenlikler, bazı çalışanların gerçekte hasta olmadıkları halde 
radyolojik sınıflamaya göre hasta kabul edildikleri için malul veya meslekte kazanma gücü 
azalmış olarak değerlendirildiklerini, bu durumun ülkemizin sosyal güvenlik sistemini 
zarara uğrattığını, bu durumdaki çalışanların tercih edilmeyen işgören sınıfına girdiğini ve 
başka sektörlerde olsa da çalışma hayatına devam etme imkanı bulamadığını ve bunun 
sonucunda genç yaşta sağlık problemi olmayan malul ve meslekte kazanma gücü kaybına 
uğramış çalışanlar ordusu oluşurken seramik sektöründeki iş barışının da negatif olarak 
etkilendiğini ifade etmişler, bu hususla ilgili olarak, maluliyet ve işgücü kaybı için 
patolojik tanımlamaların ve semptom analizlerinin geçerli olduğu yeni bir metodun 
oluşturulması ve ILO Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası Sınıflandırması 
Rehberi’ne göre sınıflamaya giren fakat solunum fonksiyon testi ve kan gazı değerleri 
normal olan kişilerin hasta olarak raporlanması yerine tıbbi yaklaşım çerçevesinde bu 
kişilere etkilenme/taşıma olarak rapor verilmesi gerektiği görüşünü dile getirmişlerdir.   
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3.2.4. İşyeri Tehlike Sınıfı 
Yapılan teftişlerde işverenler tarafından sunulan bir diğer öneri, işyerlerinin tehlike 
sınıflarının değişmesidir. Daha önce açıklandığı üzere, seramik sektöründe yer alan 
işyerlerinin meslek kodları (NACE kodları) “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri 
Tehlike Sınıfları Tebliği”ne göre, “23 - Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı” 
faaliyet kodu altında düzenlenmiş olan 23.20, 23.31, 23.41, 23.42, 23.43, 23.44 ve 23.49 
NACE kodlarıdır. Bu NACE kodlarının alt başlıkları incelendiğinde, “23.41.04 - 
Topraktan güveç, çanak, çömlek, küp, vazo, vb. eşyalar ile topraktan heykel vb. süs ve 
dekoratif eşya imalatı (porselen ve çiniden olanlar ile malların ambalajlanması ve 
taşınması için olanlar hariç)” dışındaki tüm meslek kodlarının “Çok Tehlikeli” sınıfta yer 
aldığı görülmektedir. İşverenlikler ve sektör temsilcileri, günümüz şartlarında bu işkolunun 
çok tehlikeli olmadığını, özellikle toza maruziyet sonucu gelişen silikozis hastalığı 
konusunda iptidai şartlarda kot taşlamacılığı yapan işyerleri ile eşit değerlendirilmelerinin 
doğru olmadığını, birincil koruma önlemlerinin alınması halinde maruziyetin oldukça 
azaltılacağını ifade etmişler ve işyerlerinin tehlike sınıflarının sektör bazında genellemeye 
tabi tutulması yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kontrolünde yaptırılmış 
olan ortam analizleri ve risk değerlendirmesi bulgularına göre belirlenmesi hususunda 
görüşlerini dile getirmişlerdir.  
 

3.2.5. Çalışan Temini ve Engelli İstihdamı 
Yapılan teftişlerde işverenler tarafından, sektörde yaşanan yoğun sirkülasyon nedeniyle 
çalışacak eleman bulmakta sıkıntı yaşadıkları ifade edilmiştir. İşverenlerce, bu sorunun 
çözümü için meslek liselerinin teşvik edilmesi ve her sektöre yeterli işgücü sağlayacak 
şekilde planlama yapılması gerektiği önerisi beyan edilmiştir. 
 
Ayrıca işverenler tarafından dile getirilen bir diğer husus ise, engelli çalıştırma 
zorunluluğudur. İşverenlikler, sektörde yapılan işlerin doğası gereği muhtelif tehlike ve 
risklerin bulunduğunu, bu nedenle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesi gereğince 
istihdam edilmesi gereken engelli çalışanları görevlendirebilecekleri sağlık durumlarına 
uygun işleri belirlemekte zorlandıklarını, zira bu çalışanları görevlendirdikleri işlerde 
çalışma ortamında bulunan tehlikeler nedeniyle iş kazasına uğrama riskinin ortaya çıktığını 
ifade etmişler ve bu konuda 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddesinin yeniden 
düzenlenmesi ve bu maddede belirtilen “elli veya daha fazla işçi çalıştırılan özel sektör 
işyerlerinin çalıştırmakla yükümlü oldukları yüzde üç engelli çalışan oranı” yerine işyeri 
tehlike sınıflarına göre farklı oranların belirlenmesi hususunda önerilerini dile 
getirmişlerdir. 
 

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

Sağlık Kuralları Bakımından Günlük Çalışma Süresinin 7,5 Saat Olarak 
Düzenlenmesi ve Fazla Çalışma Yasağı 
“Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması 
Gereken İşler Hakkında Yönetmelik” çalışma sürelerini sağlık açısından düzenleyen ve 
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İşverenlikler konu hakkında, ülkeler arası farklılıkları incelemek üzere yapılan bir 
çalışmayı örnek göstermişlerdir. “Pnömokonyozda Maluliyet Değerlendirmesi (Almanya 
İle Türkiye Arasında Farklılıklar)” isimli çalışmada, Türk – Alman ortak sigortalısı olup 
iki ülkede de pnömokonyoz tanısı ve yaygınlık derecesinin 1980 ILO Sınıflamasına göre 
aynı olduğu saptanmış ve resmi işlemi bitmiş olan 54 hastanın dosyaları retrospektif olarak 
incelenmiştir. Bu çalışmada incelenen olgular Türk – Alman ortak sigortalısı olmalarından 
dolayı ilk değerlendirme hangi ülkede yapılırsa yapılsın diğer ülke bu konuda 
bilgilendirilmiştir. Bu bağlamda söz konusu 54 dosyadan 43’ünde ilk değerlendirmenin 
Almanya’da yapılarak pnömokonyoz tanısı konulduğu ve bu tanıların ülkemiz tarafından 
da kabul edildiği, 11 olguda ise ilk değerlendirmenin ülkemizde yapıldığı ve bu tanıların 
Almanya tarafından kabul edildiği görülmüştür. Yapılan çalışmada, incelenen 54 olgunun 
Almanya’da saptanan maluliyet oranı ortalama %16,94±18,39 iken, aynı tanıların SSK 
Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre ülkemizde saptanan maluliyet oranının %33,94±15,73 
olduğu, korelasyon analizi yapıldığında Almanya’da verilmiş olan maluliyet oranının 
SFT’deki derecesiyle kuvvetli pozitif ilişkisi olduğu (r: +0,974, p<0,001), ülkemiz 
açısından bakıldığında ise aynı tanıların SSK Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre hesaplanmış 
olan maluliyet oranlarının radyolojik bulguların yaygınlığı ile kuvvetli pozitif ilişkisi 
olduğu (r: 0,745, p<0,001) görülmüştür. İncelenen 54 olgunun 18’inde ilk tanıdaki 
değerlendirmede hem Almanya’da hem de ülkemizde herhangi bir SFT kaybının 
saptanmadığı görülmüştür. Bu 18 olgunun hepsinin pnömokonyoz tanıları Almanya 
tarafından kabul edilmiş, ancak solunum fonksiyon incelemelerinde kayıp saptanmadığı 
için hepsinde de maluliyet oranının %0 olduğuna karar verilmiş ve bu olguların iki yılda 
bir kontrol incelemesine alındığı bildirilmiştir. Bu 18 olgunun radyolojik tanıları 
ülkemizde SSK Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne uyarlandığında ise, en düşük %12, en yüksek 
%70,48 olmak üzere ortalama %29,2’lik maluliyet oranı verildiği saptanmıştır. Bu 18 
dosya içerisinde en çarpıcı olanı, t/t+B tipi opasite saptanan olguda solunum fonksiyonları 
incelemesinde kayıp olmadığı için Almanya tarafından maluliyet verilmemiş olmasıdır ki 
bu olgu SSK Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre %70,48 oranında maluliyet almıştır.  
 
Tüm bu veriler ışığında işverenlikler, bazı çalışanların gerçekte hasta olmadıkları halde 
radyolojik sınıflamaya göre hasta kabul edildikleri için malul veya meslekte kazanma gücü 
azalmış olarak değerlendirildiklerini, bu durumun ülkemizin sosyal güvenlik sistemini 
zarara uğrattığını, bu durumdaki çalışanların tercih edilmeyen işgören sınıfına girdiğini ve 
başka sektörlerde olsa da çalışma hayatına devam etme imkanı bulamadığını ve bunun 
sonucunda genç yaşta sağlık problemi olmayan malul ve meslekte kazanma gücü kaybına 
uğramış çalışanlar ordusu oluşurken seramik sektöründeki iş barışının da negatif olarak 
etkilendiğini ifade etmişler, bu hususla ilgili olarak, maluliyet ve işgücü kaybı için 
patolojik tanımlamaların ve semptom analizlerinin geçerli olduğu yeni bir metodun 
oluşturulması ve ILO Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası Sınıflandırması 
Rehberi’ne göre sınıflamaya giren fakat solunum fonksiyon testi ve kan gazı değerleri 
normal olan kişilerin hasta olarak raporlanması yerine tıbbi yaklaşım çerçevesinde bu 
kişilere etkilenme/taşıma olarak rapor verilmesi gerektiği görüşünü dile getirmişlerdir.   
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6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanarak hazırlanmış tıbbî niteliğe haiz bir 
yönetmeliktir. Yönetmeliğin 4/1 maddesinde bir çalışanın günde ancak yedi buçuk saat 
çalıştırılabileceği işler listelenmiş olup bu işler arasında “pnömokonyoz yapan tozların 
bulunduğu işyerlerindeki işler” ibaresi de yer almaktadır.  
 
Seramik ve vitrifiye fabrikalarında kullanılan kil, kaolen, feldspat ve kuvars gibi 
hammaddeler içeriklerinde silika bulunduran ve işletmeye taşınma ve proses sürecinde 
ekipmanlar arasında aktarım esnasında toz oluşumuna neden olan hammaddeler olup silika 
tozuna maruziyet sonucu çalışanlarda meslek hastalığı oluşabilmesi nedeniyle bu işyerleri 
ilgili yönetmelik kapsamına girmekte ve bu işyerlerinde yürütülen işlerde günlük 7,5 
saatlik çalışma süresi sınırlaması getirilmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte yönetmelikte 
yer alan bu tanımın doğrudan uygulanması durumunda, bu fabrikalarda yapılan tüm işlerin 
bu kapsam dahilinde değerlendirilmesi gerektiği sonucuna da ulaşılmaktadır. Yani söz 
konusu tanıma göre, bizzat üretimde hammadde, değirmen, çamur/sır hazırlama, 
şekillendirme, sırlama ve fırın gibi bölümlerde çalışanların yanı sıra üretim sahasına 
girmeyen çalışanlar ile aynı işyeri içerisinde istihdam edilen idari ofis personeli de bu 
kapsama dahil olmaktadır. 
 
Programlı teftiş kapsamında yürütülen teftişler esnasında da yönetmeliğin bu hükmüyle 
ilgili tereddütler oluşmuştur. 2017 yılı Mart ayında uygulama esaslarının belirlenmesinin 
ardından, söz konusu uygulama esaslarında yer alan “Sağlık Kuralları Bakımından Günde 
Azami 7,5 Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler kapsamındaki işlerde mevzuatta 
belirtilen sürelerin üzerinde çalışma yapıldığının tespit edilmesi halinde, söz konusu 
çalışma sürelerine ilişkin olarak işçi alacaklarının da tespit edilmesi gerektiği” hususu ve 
konuyla ilgili yukarıda da ifade edilen yönetmeliğin ilgili maddesi göz önüne alınarak, 
seramik fabrikalarında yapılan işlerin hangilerinin bu kapsama gireceği, özellikle aynı 
işyeri içerisinde bulunan idari birimlerde çalışanların bu kapsamda değerlendirilip 
değerlendirilmeyeceği konusunda tereddütler yaşanmış ve bu konuda İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı’nın görüşü istenmiştir.  
 
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 20.03.2017 tarih ve 49189603-660-E.2443 sayılı yazısında, 
asıl işveren ve asıl işin bir bölümünde iş almış alt işverenlere ilişkin yapılan teftişlerde, 
pnömokonyoz yapan tozlara maruz kalan çalışanların tespitinin yapılması, doğrudan üretim 
sürecinin dışında olsa dahi pnömokonyoz yapan tozlara maruz kalan çalışanların 
yönetmeliğin ilgili maddesi çerçevesinde değerlendirilerek işçi alacaklarının belirlenmesi, 
pnömokonyoz yapan tozlara maruz kalmayan çalışanların ise “Sağlık Kuralları 
Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler” 
kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği belirtilmiştir. Söz konusu görüş, yürütülen 
teftişlerde dikkate alınarak çalışanların toza maruziyetleri konusunda gerekli 
değerlendirmeler yapılmıştır. 
 
Başkanlığımızın bahse konu görüşü de dikkate alındığında, yönetmeliğin ilgili maddesinin 
işaret ettiği veya işaret etmesi gereken çalışan grubunun doğrudan toza maruz kalma riski 
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olan çalışanlar olması gerektiği aşikardır. Bu nedenle mevzuatta bu yönlü bir düzenleme 
yapılması ve bu hükmün daha açık hale getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu düzenleme 
yapılırken, toza maruz kalan çalışanların belirlenmesinde ortam ve kişisel maruziyet toz ve 
silika ölçümleri gibi somut bazı verilerin esas alınmasının uygun olacağı, böylelikle hangi 
çalışanların toza maruz kaldıkları konusunda tereddüte mahal verilmeyeceği 
düşünülmektedir. Zira işverenlikler, doğrudan üretim sürecinin içinde olmayan ancak 
işyeri bölümlerinin yerleşimi nedeniyle toza maruz kalan çalışanların bu maruziyetlerini 
anlayamamaktadır. Örneğin yürütülen teftişlerde, orta ölçekli birçok işyerinde kalite 
kontrol ve paketleme bölümünde çalışanların yaptıkları işten dolayı doğrudan toza maruz 
kalmadıkları, ancak işyerlerinin yerleşim planları nedeniyle bu bölümlerin çoğu işyerinde 
tozun oluştuğu şekillendirme, sırlama ve fırın bölümleriyle iç içe bulunduğu tespit edilmiş 
olup kalite kontrol ve paketleme bölümlerinde çalışanların yaptıkları işten bağımsız olarak 
pnömokonyoz yapan tozlara maruz kalmaları nedeniyle günde ancak yedi buçuk saat 
çalıştırılabileceği konusunda işverenlikler bilgilendirilmiştir. Ancak işverenlikler, bahse 
konu çalışanların doğrudan toz oluşumuna neden olan işlerde istihdam edilmediklerini ve 
işletmenin diğer bölümlerinde oluşan toza maruz kalamayacaklarını ifade ederek 
yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamında olmadıklarını savunmuşlardır. 
 
Seramik ve vitrifiye fabrikalarında yürütülen işlerin “Sağlık Kuralları Bakımından Günde 
Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik” 
Madde: 4/1(s-1) (Pnömokonyoz yapan tozların bulunduğu işyerlerindeki işler) kapsamında 
olduğu ve bu işlerde günde ancak yedi buçuk saat çalışılabileceği yukarıda açıklanmıştı. 
Bu kapsamdaki işlerde çalışma saatlerine ilişkin yönetmeliğin öngördüğü bir diğer hüküm 
Madde: 7/1’de belirtilmiştir. Bu maddede yer alan “Bu Yönetmelik kapsamına giren 
işlerde fazla çalışma yapılamaz.” hükmü ile bu işlerde haftalık 45 saati aşan çalışmaların 
yapılamayacağı hususu ortaya konulmaktadır.  
 
Yönetmeliğin çalışma sürelerini sınırlandıran bu iki maddesi ile, kanun koyucunun, 
çalışanların yürüttükleri işler sonucu maruz kalabilecekleri toz, gaz, buhar vb. etkenlerin 
yol açabileceği sağlık problemlerinin önlenmesini amaçlandığı aşikardır. Çünkü bir meslek 
hastalığı olan silikozisin, hastalığa sebep olan etkenlere maruziyetin türü, düzeyi, süresi ve 
sıklığı gibi değişkenlere bağlı olarak gelişmekte olduğu göz önüne alındığında, günlük 7,5 
saat ve haftalık 45 saatlik çalışma süresi sınırlamalarının maruziyeti azaltmak amacıyla 
konulmuş hükümler olduğu, bu sürelerin üzerindeki her çalışmanın maruziyet süresini 
artırdığı ve çalışanların hastalığa yakalanmasında önemli bir rol oynadığı görülecektir. 
 
Programlı teftişler kapsamında Türkiye genelinde yürütülen teftişler sonucunda, 
işyerlerinde yukarıda belirtilen iki hükme ayrı ayrı ya da beraber muhalefet durumları ile 
karşılaşılmıştır. Söz konusu programlı teftişlerin tamamlanmasının ardından bu teftişlere 
ilişkin raporların yazım sürecinde ise, yönetmeliğin bu iki hükmüne aykırılıklarla ilgili 
yapılan tespitler için tek mi yoksa ayrı ayrı mı idari yaptırım tesis edileceği hususunda 
tereddütler oluşmuştur. Konu ile ilgili ilk olarak Yargıtay kararları incelenmiştir. 
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tozuna maruziyet sonucu çalışanlarda meslek hastalığı oluşabilmesi nedeniyle bu işyerleri 
ilgili yönetmelik kapsamına girmekte ve bu işyerlerinde yürütülen işlerde günlük 7,5 
saatlik çalışma süresi sınırlaması getirilmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte yönetmelikte 
yer alan bu tanımın doğrudan uygulanması durumunda, bu fabrikalarda yapılan tüm işlerin 
bu kapsam dahilinde değerlendirilmesi gerektiği sonucuna da ulaşılmaktadır. Yani söz 
konusu tanıma göre, bizzat üretimde hammadde, değirmen, çamur/sır hazırlama, 
şekillendirme, sırlama ve fırın gibi bölümlerde çalışanların yanı sıra üretim sahasına 
girmeyen çalışanlar ile aynı işyeri içerisinde istihdam edilen idari ofis personeli de bu 
kapsama dahil olmaktadır. 
 
Programlı teftiş kapsamında yürütülen teftişler esnasında da yönetmeliğin bu hükmüyle 
ilgili tereddütler oluşmuştur. 2017 yılı Mart ayında uygulama esaslarının belirlenmesinin 
ardından, söz konusu uygulama esaslarında yer alan “Sağlık Kuralları Bakımından Günde 
Azami 7,5 Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler kapsamındaki işlerde mevzuatta 
belirtilen sürelerin üzerinde çalışma yapıldığının tespit edilmesi halinde, söz konusu 
çalışma sürelerine ilişkin olarak işçi alacaklarının da tespit edilmesi gerektiği” hususu ve 
konuyla ilgili yukarıda da ifade edilen yönetmeliğin ilgili maddesi göz önüne alınarak, 
seramik fabrikalarında yapılan işlerin hangilerinin bu kapsama gireceği, özellikle aynı 
işyeri içerisinde bulunan idari birimlerde çalışanların bu kapsamda değerlendirilip 
değerlendirilmeyeceği konusunda tereddütler yaşanmış ve bu konuda İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı’nın görüşü istenmiştir.  
 
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 20.03.2017 tarih ve 49189603-660-E.2443 sayılı yazısında, 
asıl işveren ve asıl işin bir bölümünde iş almış alt işverenlere ilişkin yapılan teftişlerde, 
pnömokonyoz yapan tozlara maruz kalan çalışanların tespitinin yapılması, doğrudan üretim 
sürecinin dışında olsa dahi pnömokonyoz yapan tozlara maruz kalan çalışanların 
yönetmeliğin ilgili maddesi çerçevesinde değerlendirilerek işçi alacaklarının belirlenmesi, 
pnömokonyoz yapan tozlara maruz kalmayan çalışanların ise “Sağlık Kuralları 
Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler” 
kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği belirtilmiştir. Söz konusu görüş, yürütülen 
teftişlerde dikkate alınarak çalışanların toza maruziyetleri konusunda gerekli 
değerlendirmeler yapılmıştır. 
 
Başkanlığımızın bahse konu görüşü de dikkate alındığında, yönetmeliğin ilgili maddesinin 
işaret ettiği veya işaret etmesi gereken çalışan grubunun doğrudan toza maruz kalma riski 
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Bilindiği üzere, İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde azami gece çalışma saatlerini (yedi 
buçuk saat), günlük çalışma saatlerini (onbir saat) veya sağlık kuralları bakımından çalışma 
saatlerini (yedi buçuk saat veya daha az) aşan ancak haftalık kırkbeş saati aşmayan 
çalışmaların fazla çalışma sayılıp sayılmayacağıyla ilgili hüküm bulunmamakta, bu 
durumların fazla çalışmadan sayılacağına ilişkin yerleşik Yargıtay kararları bulunmaktadır. 
Bilhassa azami gece çalışma süresiyle ilgili birçok Yargıtay kararı bulunmaktadır. 4857 
sayılı İş Kanunu’nun “Gece süresi ve gece çalışmaları” başlıklı 69. maddesinde, gece 
dönemi, “en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde 
en fazla onbir saat süren dönemdir.” şeklinde tanımlanmış, gece döneminde yapılacak 
çalışmaların üst sınırına ilişkin olarak ise “İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati 
geçemez. (Ek cümle: 4/4/2015-6645/37 md.) Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti 
yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece 
çalışması yaptırılabilir.” hükmüne yer verilmiştir. Madde hükmüne aykırılık hali ise aynı 
Kanunun 104. maddesinde “işçileri 69 uncu maddesine aykırı olarak geceleri yedibuçuk 
saatten fazla çalıştıran;… işveren veya işveren vekiline …..Türk Lirası idari para cezası 
verilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Gece döneminde yedi buçuk saati aşan çalışmalar, 
mevzuat uyarınca yasaklanmış olduğundan kanun koyucu bu çalışmalara ait ücretin ne 
şekilde ödeneceğine ilişkin bir düzenleme yapmamıştır. Gerek Kanunun 41. maddesinde 
gerekse de ilgili yönetmeliklerde, gece döneminde yapılan çalışmanın yedi buçuk saati 
aşması halinde, bu sürenin fazla çalışma olarak kabul edileceğine ilişkin bir hüküm yer 
almamaktadır. Zira, yasak olan bir çalışma biçimi için ücret ödenmesine ilişkin yapılacak 
bir düzenleme, hukuk yapma tekniğiyle bağdaşmayacağından, uygulayıcılar açısından bu 
tür bir çalışmanın olağan bir durum gibi algılanmasına sebep olacaktır. Bu durum 
uygulamayı da olumsuz yönde etkileyecektir. Bununla birlikte, uygulamada işçi gece yedi 
buçuk saati aşan çalışma yaparsa, bu çalışmaların karşılığının ödenmesi gerektiği de 
hukuki bir zorunluluktur.  
 
Kanundaki bu boşluk, yerleşik yargı kararlarıyla doldurulmuş, “gece çalışmaları yönünden 
haftalık 45 saat olan yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa da günlük 7,5 saati aşan çalışmalar 
için fazla çalışma ücreti ödenmesi gerektiği” yönünde Hukuk Genel Kurulu kararı da dahil 
olmak üzere içtihat oluşmuştur.5 
 
Bahse konu Yargıtay kararlarında dikkat edilmesi gereken husus, değerlendirilen bu 
çalışmaların; azami gece çalışma süresi olan 7,5 saati veya günlük azami çalışma süresi 
olan 11 saati veya sağlık kuralları bakımından günlük azami çalışma süresi olan 7,5 saati 
aşan ancak haftalık 45 saati aşmayan çalışmalar olmasıdır. Ancak sektörde yürütülen 
teftişlerde çalışma süreleri ile ilgili yapılan tespitler incelendiğinde, sağlık kuralları 
bakımından günlük azami çalışma süresi olan 7,5 saati aşan çalışmaların büyük 
çoğunluğunun haftalık çalışma süresi olan 45 saati de aştığı tespit edilmiştir. 
 
                                                 
5 Hukuk Genel Kurulu 2011/9-479 E , 2011/592 K. , 05.10.2011 T., Yargıtay 9. Hukuk Dairesi; 2011/22849 
E., 2012/17760 K., 21.05.2012 T.; 2011/24236 E., 2011/15142 K., 24.05.2011 T.; 2009/6503 E., 2011/5047 
K., 25.02.2011 T.; 2007/ 40862 E., 2009/ 17766 K., 23.6.2009 T. 
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Öte yandan, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “İçtima” başlıklı 15. maddesinin 1. 
fıkrasında yer alan “Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere 
ilişkin tanımlarda sadece idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. 
Bu kabahatlerle ilgili olarak kanunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da 
öngörülmüş ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir.” hükmü de 
yönetmeliğin bu iki maddesi için öngörülen idari yaptırımların uygulanmasında yol 
gösterici olmuş ve bu kabahatlerin tek bir fiilin neticesinde oluşup oluşmadığının 
incelenmesini gerekli kılmıştır. Örneğin haftanın 6 günü, günlük 7,5 saatlik çalışma 
düzeninde çalışılan bir işyerinde çalışanın haftanın bir veya birkaç günü fazla mesai 
yapmak suretiyle 7,5 saatlik çalışma süresini aşması ve böylece haftalık 45 saatlik çalışma 
süresini aşmış olması, tek bir fiil neticesinde işlenen iki kabahattir. 
 
Yürütülen teftişlerde ilgili yönetmeliğin çalışma sürelerini sınırlandıran 4/1 ve 7/1 
maddeleri kapsamında yapılan tespitler; günlük 7,5 saatlik çalışma üst sınırının emredici 
olarak düzenlenmiş olması, Kabahatler Kanunu’nun İçtima başlıklı 15. maddesi ve yerleşik 
Yargıtay kararları göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, konu hakkında 
düzenlenen Başkanlığımızın 14.03.2018 tarih ve 49189603-660-E.1936 sayılı yazısı ile 
28.03.2018 tarih ve 49189603-660-E.2465 sayılı yazısında; söz konusu yönetmeliğin 4. ve 
7. maddesinde belirtilen hüküm ihlalleri için ayrı ayrı idari para cezası uygulanmasının 
yerindeliğinin her somut olay açısından değerlendirilmesi gerektiği, haftanın her günü ve 
sürekli olarak günde 7,5 saati geçen çalışma saatleri tespitinin açık, anlaşılır ve net 
yapıldığı tespitlerde her iki madde için ayrı ayrı idari işlem tesis edilmesi, ancak bu tespitin 
bu şekilde yapılamadığı ve süreklilik arz etmeyen durumlarda ise tek idari işlem tesis 
edilmesi gerektiği belirtilmiştir.  
 
Bu noktada müfettişlerce farklı yorumlanabilecek olan “süreklilik” kavramının önemi 
ortaya çıkmaktadır. Zira bu kavramın net olarak tanımlanmaması teftişlerde farklı 
uygulamalara sebep olabilecektir. Örneğin haftanın 6 günü, günlük 7,5 saatlik çalışma 
düzeninde çalışılan bir işyerinde çalışanın, çalışma yapılan 6 günde de mesai yapmak 
suretiyle 7,5 saatlik çalışma süresini aşması durumunda süreklilikten bahsedilebilir ve 
böylece bu çalışma düzeninde çalışanın haftalık 45 saatlik çalışma süresini de aşmış olması 
nedeniyle yönetmeliğin 7/1 maddesinden ayrı bir idari yaptırım tesis edilebilir. Ancak, 
haftanın çalışma yapılan 6 gününden 3 veya 4 gününde 7,5 saatten fazla çalışılması halinde 
süreklilikten bahsedilip bahsedilmeyeceği muallaktır. Öte yandan, süreklilik kavramının 
çalışan açısından değerlendirilip değerlendirilmeyeceği de bilinmemektedir. Yukarıda da 
açıklandığı üzere, haftanın 6 günü, günlük 7,5 saatlik çalışma düzeninde çalışılan bir 
işyerinde çalışanın, çalışma yapılan 6 günde de mesai yapmak suretiyle 7,5 saatlik çalışma 
süresini aşması durumu süreklilik olarak kabul edilecektir, ancak bu tespitin en az kaç 
çalışan için yapılması gerektiği, örneğin 500 çalışanı olan bir işyerinde yalnızca 1 çalışan 
için bu durumun tespiti halinde yine de süreklilikten bahsedilip bahsedilemeyeceği de belli 
değildir. Zira bilindiği üzere, mevzuat gereği işyerinde tek bir çalışanın dahi çalışma 
sürelerine aykırı şekilde çalıştığının belirlenmesi halinde, o işyeri için bu mevzuat 
hükümlerine aykırılık tespiti yapılabilmektedir. Bunun önüne geçebilmek adına, 
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Bilindiği üzere, İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde azami gece çalışma saatlerini (yedi 
buçuk saat), günlük çalışma saatlerini (onbir saat) veya sağlık kuralları bakımından çalışma 
saatlerini (yedi buçuk saat veya daha az) aşan ancak haftalık kırkbeş saati aşmayan 
çalışmaların fazla çalışma sayılıp sayılmayacağıyla ilgili hüküm bulunmamakta, bu 
durumların fazla çalışmadan sayılacağına ilişkin yerleşik Yargıtay kararları bulunmaktadır. 
Bilhassa azami gece çalışma süresiyle ilgili birçok Yargıtay kararı bulunmaktadır. 4857 
sayılı İş Kanunu’nun “Gece süresi ve gece çalışmaları” başlıklı 69. maddesinde, gece 
dönemi, “en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde 
en fazla onbir saat süren dönemdir.” şeklinde tanımlanmış, gece döneminde yapılacak 
çalışmaların üst sınırına ilişkin olarak ise “İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati 
geçemez. (Ek cümle: 4/4/2015-6645/37 md.) Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti 
yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece 
çalışması yaptırılabilir.” hükmüne yer verilmiştir. Madde hükmüne aykırılık hali ise aynı 
Kanunun 104. maddesinde “işçileri 69 uncu maddesine aykırı olarak geceleri yedibuçuk 
saatten fazla çalıştıran;… işveren veya işveren vekiline …..Türk Lirası idari para cezası 
verilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Gece döneminde yedi buçuk saati aşan çalışmalar, 
mevzuat uyarınca yasaklanmış olduğundan kanun koyucu bu çalışmalara ait ücretin ne 
şekilde ödeneceğine ilişkin bir düzenleme yapmamıştır. Gerek Kanunun 41. maddesinde 
gerekse de ilgili yönetmeliklerde, gece döneminde yapılan çalışmanın yedi buçuk saati 
aşması halinde, bu sürenin fazla çalışma olarak kabul edileceğine ilişkin bir hüküm yer 
almamaktadır. Zira, yasak olan bir çalışma biçimi için ücret ödenmesine ilişkin yapılacak 
bir düzenleme, hukuk yapma tekniğiyle bağdaşmayacağından, uygulayıcılar açısından bu 
tür bir çalışmanın olağan bir durum gibi algılanmasına sebep olacaktır. Bu durum 
uygulamayı da olumsuz yönde etkileyecektir. Bununla birlikte, uygulamada işçi gece yedi 
buçuk saati aşan çalışma yaparsa, bu çalışmaların karşılığının ödenmesi gerektiği de 
hukuki bir zorunluluktur.  
 
Kanundaki bu boşluk, yerleşik yargı kararlarıyla doldurulmuş, “gece çalışmaları yönünden 
haftalık 45 saat olan yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa da günlük 7,5 saati aşan çalışmalar 
için fazla çalışma ücreti ödenmesi gerektiği” yönünde Hukuk Genel Kurulu kararı da dahil 
olmak üzere içtihat oluşmuştur.5 
 
Bahse konu Yargıtay kararlarında dikkat edilmesi gereken husus, değerlendirilen bu 
çalışmaların; azami gece çalışma süresi olan 7,5 saati veya günlük azami çalışma süresi 
olan 11 saati veya sağlık kuralları bakımından günlük azami çalışma süresi olan 7,5 saati 
aşan ancak haftalık 45 saati aşmayan çalışmalar olmasıdır. Ancak sektörde yürütülen 
teftişlerde çalışma süreleri ile ilgili yapılan tespitler incelendiğinde, sağlık kuralları 
bakımından günlük azami çalışma süresi olan 7,5 saati aşan çalışmaların büyük 
çoğunluğunun haftalık çalışma süresi olan 45 saati de aştığı tespit edilmiştir. 
 
                                                 
5 Hukuk Genel Kurulu 2011/9-479 E , 2011/592 K. , 05.10.2011 T., Yargıtay 9. Hukuk Dairesi; 2011/22849 
E., 2012/17760 K., 21.05.2012 T.; 2011/24236 E., 2011/15142 K., 24.05.2011 T.; 2009/6503 E., 2011/5047 
K., 25.02.2011 T.; 2007/ 40862 E., 2009/ 17766 K., 23.6.2009 T. 
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yönetmeliğin 7/1 maddesinde değişiklik yapılarak süreklilik durumu tanımlanabilir, ancak 
yönetmelik kapsamına giren sektörler ve işlerin çeşitliliği, bu işlerin yapıldığı işyerlerinin 
tehlike sınıflarının, çalışan sayılarının ve yerleşik çalışma düzenlerinin farklılığı göz önüne 
alındığında süreklilik kavramı ile bir genelleme yapılmasının doğru olmayacağı 
düşünülmektedir.   
 
Tüm bu tespitler doğrultusunda, yönetmeliğin çalışma sürelerini sınırlandıran bu iki 
maddesinin uygulamada çoğunlukla iki ayrı madde olarak değerlendirilemeyeceği 
sonucuna varılmaktadır. Bu iki hükmün uygulanmasında yaşanan karışıklığı ortadan 
kaldırmak için yönetmelikte bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Buna göre; 
yönetmeliğe “Çalışma günü: Hafta tatili dışında kalan, çalışma yapılan iş günü” tanımının 
eklenmesi, yönetmeliğin “Günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işler” başlıklı 4. 
maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Bir çalışanın günde ancak yedi buçuk saat 
çalıştırılabileceği işler aşağıda belirtilmiştir.” ifadesinin “Bir çalışanın, çalışma günü olarak 
belirlenmiş günlerde, günde ancak yedi buçuk saat çalıştırılabileceği işler aşağıda 
belirtilmiştir.” şeklinde değiştirilmesi ve yönetmeliğin “Fazla çalışma yasağı” başlıklı 7. 
maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde fazla çalışma 
yapılamaz.” ifadesinin kaldırılarak yerine “Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde hafta 
tatiline denk gelen günlerde çalışana çalışma yaptırılamaz.” hükmünün getirilmesi şeklinde 
bir düzenlemenin yapılmasının mevcut karışıklıkları ortadan kaldıracağı düşünülmektedir. 
Bu düzenleme daha iyi açıklanmak üzere Tablo 5.1 oluşturulmuştur. 

 
Tablo 5.1- İşyerlerinde uygulanan farklı çalışma düzenleri 
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Çalışma 

Süresi 

(saat) 

Düzenleme 

Sonucu 

Aykırılık 

Durumu 

1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Tatil 45 YOK 

2 9 9 9 9 9 Tatil Tatil 45 Madde 4/1 

3 8 7 7 7 7 7 Tatil 43 Madde 4/1 

4 8,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Tatil 46 Madde 4/1 

5 8 8 8 8 8 8 Tatil 48 Madde 4/1 

6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 4 49 Madde 7/1 

7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8 53 Madde 7/1 

8 8 8 8 8 8 8 8 56 
Madde 4/1 

Madde 7/1 

  
İşyerlerinde rutin olarak çalışma saatleri 1 numaralı durumda belirtildiği şekilde ara 
dinlenmesi hariç günlük 7,5 saat olacak şekilde günde üç vardiya üzerinden 
uygulanmaktadır. 
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2 numaralı durumda belirtildiği üzere, haftalık çalışma süresi olan 45 saatin haftanın beş 
çalışma gününe eşit paylaştırılması ve bu şekilde günlük 7,5 saatten fazla çalışılması 
halinde, önerilen düzenlemeye göre yönetmeliğin 4/1 maddesi gereğince idari işlem tesis 
edilecektir. Bu durumda her ne kadar haftalık 45 saatlik çalışma süresi aşılmamış olsa da 
günlük 7,5 saatten fazla yapılan çalışmalar yerleşik Yargıtay kararlarına göre fazla çalışma 
sayılarak ücretlendirilecektir.  
 
Haftalık çalışma süresinin sözleşmeyle 45 saatin altında belirlendiği 3 numaralı durumda 
ise, haftanın bir veya birkaç gününde günlük 7,5 saatten fazla çalışılması halinde bu 
çalışmalar yerleşik Yargıtay kararlarına göre fazla çalışma sayılarak ücretlendirilecek ve 
önerilen düzenlemeye göre yönetmeliğin 4/1 maddesi gereğince idari işlem tesis 
edilecektir. 
 
4 numaralı durumda belirtildiği üzere, rutin çalışma düzeninin haftanın 6 günü ve günde 
7,5 saat olarak belirlendiği işyerlerinde, haftanın bir veya birkaç gününde günlük 7,5 
saatten fazla çalışılması halinde, önerilen düzenlemeye göre yönetmeliğin 4/1 maddesi 
gereğince idari işlem tesis edilecektir. Bu çalışma düzeniyle aynı zamanda haftalık 45 
saatlik çalışma süresi de aşılmış olacaktır, ancak yönetmeliğin mevcut haliyle uygulanması 
durumunda, yukarıda açıklanan Başkanlığımızın görüşleri ve Kabahatler Kanunu’nun ilgili 
maddesi gereğince, hem günlük azami çalışma süresini aşan sürekli bir çalışma düzeninin 
olmaması hem de somut olayda iki ayrı fiilin bulunmaması nedeniyle zaten 7/1 
maddesinden ayrıca bir idari işlem tesis edilemeyecektir. 
 
5 numaralı durumda, rutin çalışma düzeninin haftanın 6 günü ve günde 7,5 saat olarak 
belirlendiği işyerinde, çalışanın haftanın çalışılan her gününde fazla mesai yaptığı ve bu 
suretle haftalık 45 saatlik çalışma süresini aştığı bir çalışma düzeni görülmektedir. Bu 
şekilde, haftanın her günü günlük 7,5 saati aşan çalışmaların tespit edilmesi halinde, 
önerilen düzenlemeye göre yine yönetmeliğin 4/1 maddesi gereğince idari işlem tesis 
edilecektir. Yönetmeliğin mevcut haliyle uygulanması durumunda ise, somut olayda 
günlük azami çalışma süresini aşan sürekli bir çalışma düzeninin olması ve 
Başkanlığımızın bu konudaki görüşleri dahilinde, hem günlük 7,5 saatten fazla çalışılması 
nedeniyle yönetmeliğin 4/1 maddesinden hem de haftalık 45 saatlik çalışma süresinin 
aşılması nedeniyle yönetmeliğin 7/1 maddesinden iki ayrı idari işlem tesis edilecektir, 
ancak yukarıda da izah edildiği üzere, 5 numaralı durumda incelenen somut olaydaki 
çalışma düzeniyle yani çalışanın sürekli olarak her gün fazla mesai yapması durumuyla 
çoğu işyerinde karşılaşılmayacak ve bu olayda net bir şekilde belirlenen süreklilik kavramı, 
başka çalışma düzenlerinde bu derece kolay ve net bir şekilde tespit edilemeyerek 
uygulamada farklılıklara neden olacaktır.  
 
6 ve 7 numaralı durumlarda ise, haftalık 45 saatlik çalışma süresi haftanın çalışılan 6 
gününe günde 7,5 saat olacak şekilde eşit ölçüde bölünerek uygulanmış ve bu günlerde 
günlük 7,5 saatlik çalışma süresi aşılmamıştır. Her iki durumda da çalışan hafta tatilinde 
çalıştırılmış olup önerilen düzenlemeye göre yönetmeliğin 7/1 maddesi ihlal edilmiş 
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yönetmeliğin 7/1 maddesinde değişiklik yapılarak süreklilik durumu tanımlanabilir, ancak 
yönetmelik kapsamına giren sektörler ve işlerin çeşitliliği, bu işlerin yapıldığı işyerlerinin 
tehlike sınıflarının, çalışan sayılarının ve yerleşik çalışma düzenlerinin farklılığı göz önüne 
alındığında süreklilik kavramı ile bir genelleme yapılmasının doğru olmayacağı 
düşünülmektedir.   
 
Tüm bu tespitler doğrultusunda, yönetmeliğin çalışma sürelerini sınırlandıran bu iki 
maddesinin uygulamada çoğunlukla iki ayrı madde olarak değerlendirilemeyeceği 
sonucuna varılmaktadır. Bu iki hükmün uygulanmasında yaşanan karışıklığı ortadan 
kaldırmak için yönetmelikte bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Buna göre; 
yönetmeliğe “Çalışma günü: Hafta tatili dışında kalan, çalışma yapılan iş günü” tanımının 
eklenmesi, yönetmeliğin “Günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işler” başlıklı 4. 
maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Bir çalışanın günde ancak yedi buçuk saat 
çalıştırılabileceği işler aşağıda belirtilmiştir.” ifadesinin “Bir çalışanın, çalışma günü olarak 
belirlenmiş günlerde, günde ancak yedi buçuk saat çalıştırılabileceği işler aşağıda 
belirtilmiştir.” şeklinde değiştirilmesi ve yönetmeliğin “Fazla çalışma yasağı” başlıklı 7. 
maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde fazla çalışma 
yapılamaz.” ifadesinin kaldırılarak yerine “Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde hafta 
tatiline denk gelen günlerde çalışana çalışma yaptırılamaz.” hükmünün getirilmesi şeklinde 
bir düzenlemenin yapılmasının mevcut karışıklıkları ortadan kaldıracağı düşünülmektedir. 
Bu düzenleme daha iyi açıklanmak üzere Tablo 5.1 oluşturulmuştur. 

 
Tablo 5.1- İşyerlerinde uygulanan farklı çalışma düzenleri 
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Çalışma 

Süresi 

(saat) 

Düzenleme 

Sonucu 

Aykırılık 

Durumu 

1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Tatil 45 YOK 

2 9 9 9 9 9 Tatil Tatil 45 Madde 4/1 

3 8 7 7 7 7 7 Tatil 43 Madde 4/1 

4 8,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Tatil 46 Madde 4/1 

5 8 8 8 8 8 8 Tatil 48 Madde 4/1 

6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 4 49 Madde 7/1 

7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8 53 Madde 7/1 

8 8 8 8 8 8 8 8 56 
Madde 4/1 

Madde 7/1 

  
İşyerlerinde rutin olarak çalışma saatleri 1 numaralı durumda belirtildiği şekilde ara 
dinlenmesi hariç günlük 7,5 saat olacak şekilde günde üç vardiya üzerinden 
uygulanmaktadır. 
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olacaktır. Aynı zamanda 7 numaralı durumda çalışanın hafta tatilinde 7,5 saatten fazla 
çalıştığı da görülmektedir. Önerilen düzenlemeye göre, çalışanın hafta tatilinde 7,5 saatten 
fazla çalışmış olması yönetmeliğin başka bir maddesinin de ihlal edilmesine sebep 
olmayacaktır, zira 7/1 maddesinde önerilen bu düzenleme ile asıl hedeflenen çalışanın 
hafta tatilinde çalıştırılmadan dinlendirilmesidir. Bu hükmün ihlal edilmesi asli olduğu 
için, çalışanın hafta tatilinde ne kadar süre ile çalıştırıldığı ayırt edici olmayacaktır, ancak 
elbette ki çalışanın bu fazla çalışma karşılığında hak ettiği ücret yine eksiksiz 
belirlenecektir. Öte yandan, yönetmeliğin mevcut haliyle uygulanması durumunda ise, 
Başkanlığımızın görüşleri ve Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince, hem günlük 
azami çalışma süresini aşan sürekli bir çalışma düzeninin olmaması hem de somut olayda 
iki ayrı fiilin bulunmaması nedeniyle, yönetmeliğin 4/1 ve 7/1 maddelerinden iki ayrı idari 
işlem tesis edilemeyeceği de aşikardır. 
 
Son olarak 8 numaralı durumda ise, rutin çalışma düzeninin haftanın 6 günü ve günde 7,5 
saat olarak belirlendiği işyerinde, çalışanın haftanın çalışılan her gününde fazla mesai 
yaptığı ve hafta tatili gününde de çalıştığı görülmektedir. Bu durumda, önerilen 
düzenlemeye göre, hem çalışma günlerinde 7,5 saatin aşılması nedeniyle yönetmeliğin 4/1 
maddesinden, hem de hafta tatilinde çalışılmış olması nedeniyle yönetmeliğin 7/1 
maddesinden iki ayrı idari işlem tesis edilecektir. Somut olayda iki ayrı fiilin işlenmiş 
olması göz önüne alındığında yapılan uygulama Kabahatler Kanunu’na da aykırı 
olmayacaktır. 
 
Programlı teftişler kapsamında yürütülen teftişler sonucunda çalışma süreleri hakkında 
tespit edilen bir diğer husus, sektörün 7 gün 24 saat çalışması nedeniyle bu hükümlerin 
uygulanmasının çok zor olduğudur. Zira teftiş sonuçlarından da görüleceği üzere, çoğu 
işyerinde gerek ‘mavi yaka’ olarak adlandırılan üretimde çalışanlar için gerekse de ‘beyaz 
yaka’ olarak adlandırılan tekniker, şef ve mühendis unvanlı çalışanlar için rutin çalışma 
saatlerinin günlük 7,5 saati aşmayacak şekilde yeniden düzenlenmesinin sağlanmasına 
rağmen, bazı çalışanların zaman zaman günlük 7,5 saatlik vardiyalarından sonra veya hafta 
tatillerinde fazla mesai yapmaya devam ettikleri tespit edilmiştir. Mevzuat gereği işyerinde 
tek bir çalışanın dahi günlük 7,5 saatten ve/veya haftalık 45 saatten fazla çalışması halinde 
bu noksanlıklar tespit edileceği için bu hususlar çoğu işyerinde giderilemeyen noksan 
husus olarak kalmıştır. Bu noktada işverenlikler, fırınların devamlı çalışması gerektiğini ve 
kısa sürede söndürülmelerinin mümkün olmadığını, söndürülme sürelerinin 3-10 gün 
sürdüğünü, bunlar söndürüldüklerinde yeniden devreye alınana kadar geçen süreçte enerji 
ve mamul kaybı yaşanacağını, bu nedenle devamlı başlarında çalışan bulunması 
gerektiğini, çalışanların izin veya hastalıkları durumunda yerine konacak çalışan 
bulunamadığından fazla mesaiye gidilmesi gerektiğini ve tüm proses birbiri ile bağlı 
olduğundan diğer bölümlerde de fazla mesainin kaçınılmaz olduğunu, bunun yanı sıra 
fırın, doğalgaz, elektrik tesisatı ve robotlar gibi ekipmanlarda oluşabilecek arızaların bakım 
ve onarımı, servis güzergahındaki trafik kazaları veya yoğun kar yağışı sonucu çalışanların 
kullandığı servis araçlarının gecikmesi gibi zorunlu nedenlerle de kısıtlı miktarda fazla 
mesai yapılması gerektiğini öne sürerek sektörde çalışma saatlerine ilişkin uygulanan 
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sınırlamanın kaldırılmasını veya bahsedilen zorunlu sebeplere bağlı olarak yapılan fazla 
çalışmaların yönetmeliğin fazla çalışma yasağı kapsamında değerlendirilmemesini talep 
etmişlerdir. 
 
Sektörde yürütülen teftişlerde, işverenlikler tarafından dile getirilen bu zorunlu nedenler 
sonucu yapılan fazla çalışmaların yanı sıra üretim kapasitesinin arttırılmasına yönelik 
yapılan fazla çalışmaların da azımsanamayacak derecede olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit 
göz önüne alındığında, mevzuatta düzenleme yapılarak ileri sürülen bu zorunlu sebeplerin 
çalışma saatlerine ilişkin sınırlamanın istisnası kapsamında değerlendirilmesi halinde, 
işyerlerinde zorunlu sebep gerekçesine sığınılarak üretimi arttırmaya yönelik fazla 
çalışmaların yapılması durumuyla karşılaşılması olağandır. Bu nedenle, mevzuatta bu 
hususta bir düzenleme yapılması yerine, mevcut durumda uygulandığı üzere, fazla çalışma 
yapılmasına neden olduğu ileri sürülen bu zorunlu sebeplerin teftişler esnasında müfettişler 
tarafından değerlendirilmesi uygun olacaktır. 
 
Akciğer Radyografilerinin İki Okuyucu Tarafından Değerlendirilmesi 
“Seramik ve Vitrifiye Fabrikalarında Çalışma Ortam ve Koşullarının İyileştirilmesine 
Yönelik Programlı Teftiş” kapsamında gerçekleştirilen teftişlerde, Tozla Mücadele 
Yönetmeliği ile Tozla Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ’in ilgili maddeleri 
gereğince, sektörde faaliyet gösteren işyerlerinde kuvars içeren tozların bulunduğu göz 
önüne alınarak çalışanların sağlık tetkikleri kapsamında çekilen akciğer radyografilerinin 
iki okuyucu tarafından değerlendirmesi hususu titizlikle incelenmiş ve bu hususun 
uygulamasıyla ilgili sahada birtakım sorunlar bulunduğu tespit edilmiştir.  
 
“Tozla Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ”in 5. maddesi 1. fıkrası a bendinde, 
“ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılması okuyucu eğitimi İSGÜM 
tarafından düzenlenir.” hükmü yer almaktadır. Bahse konu eğitimler Tozla Mücadele 
Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesinden sonra daha yoğun bir şekilde düzenlenmeye 
devam edilmiş olup 11.01.2018 tarihi itibariyle bu eğitimi almış okuyucu sayısı 505 
olmuştur. Ancak, hem denetimi yapılan seramik ve vitrifiye sektörlerinde faaliyet gösteren 
işyeri sayısı, hem de kuvars içeren tozların bulunabileceği diğer sektörler ve bu sektörlerde 
faaliyet gösteren işyeri sayıları göz önüne alındığında, ülkemizdeki okuyucu sayısının bu 
ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmadığı görülmektedir. Sayının bu denli az olması da 
uygulamada sıkıntılara yol açtığından, İSGÜM tarafından verilen eğitimlerin ara 
verilmeksizin düzenli bir şekilde devam ettirilmesi ve okuyucu sayısının daha fazla 
olmasının sağlanması gerekmektedir. Bununla birlikte bu işlemin daha etkin bir şekilde 
yürütülmesi ve meslek hastalığı tanı sayısının arttırılması amacıyla “okuyucu” tanımının 
yeniden ele alınması gerektiği düşünülmektedir. “Tozla Mücadele Yönetmeliği”nde 
akciğer radyografilerini değerlendirecek olan okuyucular “ILO Uluslararası Pnömokonyoz 
Radyografileri Sınıflandırılması konusunda eğitim almış hekim” olarak tanımlanmış olup 
bu eğitimi alacak hekimler için uzmanlık alanı kısıtlaması bulunmamaktadır. Ancak ILO 
Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası Sınıflandırması Rehberi incelendiğinde, hem toz 
maruziyeti için patognomonik olabilecek bir görüntünün olmaması ve toz inhalasyonu ile 
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olacaktır. Aynı zamanda 7 numaralı durumda çalışanın hafta tatilinde 7,5 saatten fazla 
çalıştığı da görülmektedir. Önerilen düzenlemeye göre, çalışanın hafta tatilinde 7,5 saatten 
fazla çalışmış olması yönetmeliğin başka bir maddesinin de ihlal edilmesine sebep 
olmayacaktır, zira 7/1 maddesinde önerilen bu düzenleme ile asıl hedeflenen çalışanın 
hafta tatilinde çalıştırılmadan dinlendirilmesidir. Bu hükmün ihlal edilmesi asli olduğu 
için, çalışanın hafta tatilinde ne kadar süre ile çalıştırıldığı ayırt edici olmayacaktır, ancak 
elbette ki çalışanın bu fazla çalışma karşılığında hak ettiği ücret yine eksiksiz 
belirlenecektir. Öte yandan, yönetmeliğin mevcut haliyle uygulanması durumunda ise, 
Başkanlığımızın görüşleri ve Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince, hem günlük 
azami çalışma süresini aşan sürekli bir çalışma düzeninin olmaması hem de somut olayda 
iki ayrı fiilin bulunmaması nedeniyle, yönetmeliğin 4/1 ve 7/1 maddelerinden iki ayrı idari 
işlem tesis edilemeyeceği de aşikardır. 
 
Son olarak 8 numaralı durumda ise, rutin çalışma düzeninin haftanın 6 günü ve günde 7,5 
saat olarak belirlendiği işyerinde, çalışanın haftanın çalışılan her gününde fazla mesai 
yaptığı ve hafta tatili gününde de çalıştığı görülmektedir. Bu durumda, önerilen 
düzenlemeye göre, hem çalışma günlerinde 7,5 saatin aşılması nedeniyle yönetmeliğin 4/1 
maddesinden, hem de hafta tatilinde çalışılmış olması nedeniyle yönetmeliğin 7/1 
maddesinden iki ayrı idari işlem tesis edilecektir. Somut olayda iki ayrı fiilin işlenmiş 
olması göz önüne alındığında yapılan uygulama Kabahatler Kanunu’na da aykırı 
olmayacaktır. 
 
Programlı teftişler kapsamında yürütülen teftişler sonucunda çalışma süreleri hakkında 
tespit edilen bir diğer husus, sektörün 7 gün 24 saat çalışması nedeniyle bu hükümlerin 
uygulanmasının çok zor olduğudur. Zira teftiş sonuçlarından da görüleceği üzere, çoğu 
işyerinde gerek ‘mavi yaka’ olarak adlandırılan üretimde çalışanlar için gerekse de ‘beyaz 
yaka’ olarak adlandırılan tekniker, şef ve mühendis unvanlı çalışanlar için rutin çalışma 
saatlerinin günlük 7,5 saati aşmayacak şekilde yeniden düzenlenmesinin sağlanmasına 
rağmen, bazı çalışanların zaman zaman günlük 7,5 saatlik vardiyalarından sonra veya hafta 
tatillerinde fazla mesai yapmaya devam ettikleri tespit edilmiştir. Mevzuat gereği işyerinde 
tek bir çalışanın dahi günlük 7,5 saatten ve/veya haftalık 45 saatten fazla çalışması halinde 
bu noksanlıklar tespit edileceği için bu hususlar çoğu işyerinde giderilemeyen noksan 
husus olarak kalmıştır. Bu noktada işverenlikler, fırınların devamlı çalışması gerektiğini ve 
kısa sürede söndürülmelerinin mümkün olmadığını, söndürülme sürelerinin 3-10 gün 
sürdüğünü, bunlar söndürüldüklerinde yeniden devreye alınana kadar geçen süreçte enerji 
ve mamul kaybı yaşanacağını, bu nedenle devamlı başlarında çalışan bulunması 
gerektiğini, çalışanların izin veya hastalıkları durumunda yerine konacak çalışan 
bulunamadığından fazla mesaiye gidilmesi gerektiğini ve tüm proses birbiri ile bağlı 
olduğundan diğer bölümlerde de fazla mesainin kaçınılmaz olduğunu, bunun yanı sıra 
fırın, doğalgaz, elektrik tesisatı ve robotlar gibi ekipmanlarda oluşabilecek arızaların bakım 
ve onarımı, servis güzergahındaki trafik kazaları veya yoğun kar yağışı sonucu çalışanların 
kullandığı servis araçlarının gecikmesi gibi zorunlu nedenlerle de kısıtlı miktarda fazla 
mesai yapılması gerektiğini öne sürerek sektörde çalışma saatlerine ilişkin uygulanan 
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ilişkili olmayan farklı radyografik anormalliklerin de pnömokonyozu taklit eden bir 
görünüm verebilmeleri, hem de radyografilerin değerlendirilmesi esnasında toz 
maruziyetinin yanı sıra başka etiyolojilerle ilgili ilave hususların da gözlemlenerek 
sembollerle ifade edilmesi zorunluluğu göz önüne alındığında, radyografilerin 
değerlendirilmesinin bu alanda uzman doktorlar tarafından yapılmasının meslek 
hastalıklarının tespit edilme oranını arttıracağı düşünülmektedir. Bu nedenle, ilgili 
yönetmelik ve tebliğde düzenleme yapılarak ABD Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği 
Enstitüsü (NIOSH) tarafından geliştirilen, akciğer radyografilerinin “A” ve “B” okuyucular 
tarafından değerlendirilmesi esasına dayanan okuma sistemine benzer bir sistemin 
oluşturulmasının ve bu amaçla mevzuat gereğince akciğer radyografilerini değerlendirecek 
olan iki okuyucudan en az birinin radyolog veya göğüs hastalıkları uzmanı olmasının 
uygun olacağı düşünülmektedir.  
 
Öte yandan, yürütülen teftişlerde, çoğu işyerinde her bir çalışan için tek bir okuma raporu 
düzenlendiği ve bu raporun iki okuyucu tarafından imzalandığı tespit edilmiştir. Halbuki 
yukarıda belirtilen her iki mevzuatta da radyografilerin okuyucular tarafından ayrı ayrı 
değerlendirilmesi, değerlendirme sonuçları arasında farklılık olması durumunda ise iki 
okuyucu tarafından birlikte değerlendirme yapılarak üçüncü bir konsensüs raporunun 
düzenlenmesi gerektiği birçok kez vurgulanmıştır. Zira bu hükümlerle asıl amaçlanan, 
radyografilerin iki ayrı okuyucu tarafından birbirlerinden etkilenmeden önce ayrı ayrı ve 
sonra gerekirse birlikte yeniden değerlendirilmesi ve bu sayede akciğerlerde toza 
maruziyet sonucu oluşabilecek etkilenmelerin gözden kaçırılmadan tespit edilebilmesidir. 
Ancak teftişlerde yapılan tespitler göz önüne alındığında, ilgili yönetmelik ve tebliğin 
ruhuna tamamen aykırı olarak bu uygulamanın yürütüldüğü belirlenmiş ve güvenilirliği 
şüpheli olan bu okuma raporları ile karşılaşılmıştır. Zira, elde edilen tespitler 
incelendiğinde, radyografilerin ya doğrudan iki okuyucu tarafından birlikte 
değerlendirilerek okuma raporlarının düzenlendiği ya da daha kötüsü radyografilerin 
yalnızca bir okuyucu tarafından değerlendirilerek okuma raporunun düzenlendiği ve diğer 
okuyucu tarafından bu raporun imzalandığı sonucuna varılmaktadır ki bu durum toz 
maruziyeti ve buna bağlı meslek hastalıklarının hayati önem arz ettiği bir sektörde, meslek 
hastalığının belirlenmesinde kullanılabilecek en önemli araçlardan birinden hedeflenen 
oranda istifade edilememesine sebep olacaktır. Bu yanlış uygulamanın engellenmesi adına, 
akciğer radyografilerinin değerlendirilmesi sürecinin usul ve esaslarını belirleyen “Tozla 
Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ”in “Okuyucu sayısı, rapor ve rapor 
sonuçları ile kayıtların saklama süresi” başlıklı 9. maddesinin 2. fıkrasında yer alan 
“Okuyuculardan her biri radyografilerin değerlendirmesini bağımsız olarak rehbere göre 
yapar.” hükmünün “Okuyuculardan her biri radyografilerin değerlendirmesini bağımsız 
olarak rehbere göre yapar ve ayrı değerlendirme raporu düzenler.” şeklinde 
değiştirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 
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3.3.2. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Diğer Kurum/Kuruluşlarla İlgili Öneriler 
Meslek Hastalıkları Tanı Sisteminin İyileştirilmesi 
Ülkemizde meslek hastalıklarının tanı ve bildirimi aşamasındaki eksiklikler nedeniyle 
meslek hastalığı istatistiklerinin gerçek durumu yansıtamadığı bilinmektedir. Bu tespit 
bugüne kadar yayımlanan üç “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi”nde de 
yapılmış ve bu belgelerde belirlenen hedefler arasında “meslek hastalıkları tanı sisteminin 
iyileştirilmesi” hedefi de yer almıştır. Bu hedefe ulaşabilmek için, Bakanlığımız ve Sağlık 
Bakanlığı tarafından yürütülecek ortak bir çalışma ile işyeri hekimleri başta olmak üzere 
sağlık personelinin bu konuda bilgi ve duyarlılıklarının artırılmasının yararlı olacağı 
düşünülmektedir. 

Seramik ve Vitrifiye Sektörlerinin Düzenli Olarak Teftiş Programına Alınması 
Bir meslek hastalığı olan silikozis, hastalığa sebep olan etkenlere maruziyetin türü, düzeyi, 
süresi ve sıklığı gibi değişkenlere bağlı olarak gelişmekle birlikte ortalama 10-15 yıl gibi 
sürelerle toza maruz kalan çalışanlara silikozis tanısı konulmaktadır. Bu noktada toz 
maruziyeti sonucu ortaya çıkan silikozisin önüne geçebilmek için, tozu önlemeye yönelik 
tedbirlerin sürekliliğinin sağlanması elzemdir. İşyerlerinin düzenli olarak denetlenmesinin, 
programlı teftişler ile aldırılan önlemlerin devamlılığının sağlanmasına katkıda bulunduğu 
düşünülmektedir.  
 
Seramik ve vitrifiye sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde uzun zamandır programlı 
teftiş gerçekleştirilmemiştir. Son olarak 2014 yılında İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı 
tarafından “Mineral Ürünlerin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” 
yürütülmüş olup 2017 yılında yürütülen “Seramik ve Vitrifiye Fabrikalarında Çalışma 
Ortam ve Koşullarının İyileştirilmesine Yönelik Programlı Teftiş” kapsamında teftişlerin 
gerçekleştirildiği işyerlerinin bir kısmının da bahsedilen teftiş programında yer aldığı tespit 
edilmiştir. Söz konusu teftiş programı Denizli, Uşak, Muğla, Aydın, Kütahya, Kırklareli ve 
Bilecik illerinde yürütülmüş olup teftiş konuları içerisinde “Makinelerin sebep olduğu 
kazalar, vücudun veya bir organın iki cisim arasında kalarak sıkışması, ezilmesi, başka 
yerde sınıflandırılmamış düşen cisimlerin çarpması, devrilmesi, yangın, parlama ve 
patlama, acil durum planları, tahliye planları, silikoz, kurşun, arsenik ve bileşiklerinin 
sebep olduğu hastalıklar, kas-iskelet sistemi hastalıkları, mesleki bronşiyal astım” 
bulunmaktadır.  
 
Bir önceki programlı teftişin gerek teftişlerin yürütüldüğü iller gerekse de teftiş konuları 
bakımından seramik ve vitrifiye sektöründe faaliyet gösteren işyerlerini ve sektörün 
risklerini tamamen kapsamaması, sektörde faaliyet gösteren işyerlerinin az bir kısmının bu 
programlı teftiş kapsamında denetim görmüş olması, bu teftişlerin üzerinden 3 yıl gibi 
sektör için uzun sayılabilecek bir sürenin geçmesi ve bu süre zarfında yapılan 
iyileştirmelerin işverenliklerce sürekliliğinin sağlanamaması gibi nedenlerle 2017 yılında 
yürütülen “Seramik ve Vitrifiye Fabrikalarında Çalışma Ortam ve Koşullarının 
İyileştirilmesine Yönelik Programlı Teftiş”te muhtelif birçok konuda mevzuata aykırılıklar 
tespit edilmiş ve teftişler sonucunda bahsedilen konularda sektörde iyileştirmelerin 
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ilişkili olmayan farklı radyografik anormalliklerin de pnömokonyozu taklit eden bir 
görünüm verebilmeleri, hem de radyografilerin değerlendirilmesi esnasında toz 
maruziyetinin yanı sıra başka etiyolojilerle ilgili ilave hususların da gözlemlenerek 
sembollerle ifade edilmesi zorunluluğu göz önüne alındığında, radyografilerin 
değerlendirilmesinin bu alanda uzman doktorlar tarafından yapılmasının meslek 
hastalıklarının tespit edilme oranını arttıracağı düşünülmektedir. Bu nedenle, ilgili 
yönetmelik ve tebliğde düzenleme yapılarak ABD Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği 
Enstitüsü (NIOSH) tarafından geliştirilen, akciğer radyografilerinin “A” ve “B” okuyucular 
tarafından değerlendirilmesi esasına dayanan okuma sistemine benzer bir sistemin 
oluşturulmasının ve bu amaçla mevzuat gereğince akciğer radyografilerini değerlendirecek 
olan iki okuyucudan en az birinin radyolog veya göğüs hastalıkları uzmanı olmasının 
uygun olacağı düşünülmektedir.  
 
Öte yandan, yürütülen teftişlerde, çoğu işyerinde her bir çalışan için tek bir okuma raporu 
düzenlendiği ve bu raporun iki okuyucu tarafından imzalandığı tespit edilmiştir. Halbuki 
yukarıda belirtilen her iki mevzuatta da radyografilerin okuyucular tarafından ayrı ayrı 
değerlendirilmesi, değerlendirme sonuçları arasında farklılık olması durumunda ise iki 
okuyucu tarafından birlikte değerlendirme yapılarak üçüncü bir konsensüs raporunun 
düzenlenmesi gerektiği birçok kez vurgulanmıştır. Zira bu hükümlerle asıl amaçlanan, 
radyografilerin iki ayrı okuyucu tarafından birbirlerinden etkilenmeden önce ayrı ayrı ve 
sonra gerekirse birlikte yeniden değerlendirilmesi ve bu sayede akciğerlerde toza 
maruziyet sonucu oluşabilecek etkilenmelerin gözden kaçırılmadan tespit edilebilmesidir. 
Ancak teftişlerde yapılan tespitler göz önüne alındığında, ilgili yönetmelik ve tebliğin 
ruhuna tamamen aykırı olarak bu uygulamanın yürütüldüğü belirlenmiş ve güvenilirliği 
şüpheli olan bu okuma raporları ile karşılaşılmıştır. Zira, elde edilen tespitler 
incelendiğinde, radyografilerin ya doğrudan iki okuyucu tarafından birlikte 
değerlendirilerek okuma raporlarının düzenlendiği ya da daha kötüsü radyografilerin 
yalnızca bir okuyucu tarafından değerlendirilerek okuma raporunun düzenlendiği ve diğer 
okuyucu tarafından bu raporun imzalandığı sonucuna varılmaktadır ki bu durum toz 
maruziyeti ve buna bağlı meslek hastalıklarının hayati önem arz ettiği bir sektörde, meslek 
hastalığının belirlenmesinde kullanılabilecek en önemli araçlardan birinden hedeflenen 
oranda istifade edilememesine sebep olacaktır. Bu yanlış uygulamanın engellenmesi adına, 
akciğer radyografilerinin değerlendirilmesi sürecinin usul ve esaslarını belirleyen “Tozla 
Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ”in “Okuyucu sayısı, rapor ve rapor 
sonuçları ile kayıtların saklama süresi” başlıklı 9. maddesinin 2. fıkrasında yer alan 
“Okuyuculardan her biri radyografilerin değerlendirmesini bağımsız olarak rehbere göre 
yapar.” hükmünün “Okuyuculardan her biri radyografilerin değerlendirmesini bağımsız 
olarak rehbere göre yapar ve ayrı değerlendirme raporu düzenler.” şeklinde 
değiştirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 
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yapılması sağlanmıştır. Bu nedenle, hem sektörde yapılan teftişlerle gerçekleştirilen 
iyileştirmelerin devamlılığının sağlanması hem de işveren ve çalışanların bilgilendirilmesi 
ile oluşturulan iş güvenliği kültürünün geliştirilerek risklere karşı daha ileri tedbirlerin 
alınmasında süreklilik sağlaması adına, sektörün en geç iki yılda bir olacak şekilde sık 
aralıklarla düzenli olarak teftiş programına alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.  
 
İşyerleri İle İlgili İşlemlerin Sosyal güvenlik Kurumu Sicil Numaraları Üzerinden 
Yürütülmesi 
İşyerlerinde teftişlere başlamadan önce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’nde 
gerçekleştirilen dosya incelemelerinde birtakım problemlerle karşılaşılmaktadır. Öncelikle, 
bazı işyerlerine birden fazla sicil numarası verilerek her bir numara için dosya açılması 
suretiyle birden fazla dosya açılmakta, dosya incelemesi esnasında çoğunlukla yalnızca 
görev yazısında belirtilen dosya müfettişe sunulmakta, bu sicil numaralarının birbirleriyle 
ilişkilendirilmemesi veya dosyalamanın düzenli yapılmaması gibi nedenlerle diğer 
dosyalar dosya incelemesi esnasında tespit edilemeyerek incelenememekte ve bunun 
sonucunda bu dosyalarda yer alan teftişler görülememekte, teftiş sonucunda yazılan rapor 
yine müfettişin incelediği sicil numaralı dosyaya kaldırılmaktadır. İşyerinde 
gerçekleştirilen tüm teftişlerde aynı süreç yaşanmakta, böylece gerçekleştirilen teftişlere ait 
raporlar farklı farklı dosyalarda muhafaza edilmekte, bu durum müfettiş veya görevli 
memur tarafından fark edilmediği müddetçe süreç bu şekilde devam etmekte ve işyerinin 
dosya durumu tam olarak öğrenilemeden teftişler gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, dosya 
incelemesi aşamasında karışıklıklara sebep olan bu durumun düzeltilebilmesi için, sicil 
numaralarının kaldırılarak yalnızca SGK sicil numaralarının kullanılmasının uygun olacağı 
düşünülmektedir.  
 
İşyerlerinde Gerçekleştirilen Önceki Teftişler Sonucu Düzenlenen Raporların İş 
Teftiş Otomasyon Sistemi (İTOS) Üzerinden Görülebilmesi 
Bir önceki başlıkta izah edildiği üzere, hem bazı işyerlerinin birden fazla sicil numarasının 
olması ve bu sicil numaralarının birbirleriyle ilişkilendirilmemesi sonucu bu işyerleri adına 
birden fazla dosya açılması hem de dosyalamanın düzenli yapılmaması sonucu, Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürlükleri’nde gerçekleştirilen dosya incelemelerinde işyerlerinin dosya 
durumuna tam olarak ulaşılamamaktadır. Bunun yanı sıra, işyerlerinde yakın dönemde 
gerçekleştirilen teftişlere ait raporlar il müdürlüklerine hemen ulaştırılamadığı için yapılan 
dosya incelemelerinde görülememektedir. Dosya incelemelerinde tespit edilemeyen bu 
teftişler, bazen işyerlerinde işverenlerin beyanlarından anlaşılmakta ve akabinde il 
müdürlüklerinde yeniden inceleme yapılarak bu teftişler sorgulanmaktadır, ancak bazen de 
bu teftişler fark edilememektedir. Bu nedenle, işyeri dosya incelemesinin doğru bir şekilde 
yapılabilmesi ve ilgili tüm verilere ulaşılabilmesi adına, müfettişlerin teftiş edecekleri 
işyerlerinin daha önceden gördüğü teftişleri ve bu teftişlere ait raporları İTOS üzerinden 
inceleyebilmesine imkan verecek şekilde İTOS’ta bir güncelleme yapılmasının uygun 
olacağı düşünülmektedir. 
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İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimlerinin İş Teftiş Otomasyon Sistemi (İTOS) 
Üzerinden Görülebilmesi 
Bilindiği üzere iş kazaları ve meslek hastalıkları elektronik ortamda Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na bildirilmektedir, ancak işyerlerinin dosya incelemeleri Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlükleri’nde gerçekleştirildiği için müfettişler teftiş edecekleri işyerlerindeki iş 
kazası ve meslek hastalıkları bildirimlerini görememektedir. Bu noktada, İTOS’a yapılacak 
bir eklenti ile müfettişlerin teftiş edecekleri işyerlerine ait iş kazası ve meslek hastalığı 
bildirimlerini görmeleri sağlanabilir. Bu şekilde; hem buradan derlenebilecek iş kazası ve 
meslek hastalığı istatistikleri bir kriter kabul edilerek bir sonraki yıl programlı teftişe 
alınacak sektörlerin belirlenmesinde değerlendirilebilir, hem kaza sebepleri ve meslek 
hastalığı türleri belirlenerek elde edilen bilgiler programlı teftiş uygulama esaslarının 
oluşturulmasında dikkate alınabilir, hem de belirlenen iş kazası sebepleri ile meslek 
hastalığına sebep olabilecek koşullara yönelik işverenliklerce iyileştirme çalışması yapılıp 
yapılmadığı teftişlerde müfettişlerce incelenebilir. 
 
Çalışan Bazlı Tutulacak Kayıtların İş Teftiş Otomasyon Sistemi (İTOS) veya İSG-
KATİP Üzerinden Görülebilmesi 
İş kazası ve meslek hastalığı incelemelerinde, çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık 
raporları, periyodik sağlık tetkikleri kapsamında yapılan akciğer grafisi, solunum 
fonksiyon, odyometri ve biyokimya tetkikleri, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldığı tarihler, 
kaç saat eğitim aldığı, eğitim konuları ve içeriği, ilkyardım, yangın söndürme ve arama 
kurtarma gibi konularda aldığı diğer eğitimler ile mesleki eğitim belgeleri önem arz 
etmektedir. Bilhassa meslek hastalığı incelemelerinde, işyerlerinde kayıtların düzenli 
tutulmaması nedeniyle bu verilere ulaşmakta güçlük çekilmekte, inceleme yapılan 
işyerindeki kayıtlar tam olsa dahi çalışanın daha önceden hangi işlerde çalıştığı ve bu 
işlerde çalışırken sağlık ve eğitim konularında yukarıda belirtilen kayıtlarının tutulup 
tutulmadığı bilinememekte, bu hususlar için çalışanın ifadesine başvurulmakta, ancak 
somut bir veri olmadığı için net bilgiler elde edilememektedir. Bu noktada, İTOS’a veya 
İSG-KATİP’e yapılacak bir eklenti ile çalışan bazında bahsedilen kayıtların tutulabilmesi 
ve çalışan ad-soyadı veya kimlik numarası üzerinden yapılacak aramalar ile müfettişlerin 
teftiş edecekleri işyerlerindeki çalışanların bilgilerine ulaşabilmesi sağlanabilir. Böylelikle, 
hem çalışanların işyeri değiştirmesi nedeni ile bu verilerin kaybolmasının hem de bu 
konularda geriye dönük usulsüz olarak kayıt düzenlenmesinin önüne geçilebilecektir. 
Ayrıca, oluşturulacak bu eklenti, işyerinde çalışanlara ait bu kayıtların birçok kritere göre 
(sağlık raporu olmayan çalışanlar, mesleki eğitimi olmayan çalışanlar, iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimi almayan çalışanlar, ilkyardımcı belgesine sahip çalışanlar gibi) süzülmesi 
ve sınıflandırılmasına da imkan vermelidir. Böylelikle, iş kazası ve meslek hastalığı 
incelemeleri haricinde programlı teftişlerde de bu konularla ilgili mevzuata aykırılıkların 
doğru ve kolay bir şekilde tespit edilebilmesi sağlanacaktır. 
 
İş Güvenliği Uzmanlarının Görevlendirilmesi 
Sektörde yürütülen programlı teftişlerde, bazı işverenliklerin iş güvenliği hizmetini 
yalnızca bir gider kalemi olarak görmesi sonucunda, üretimde çalışan mühendislere iş 
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yapılması sağlanmıştır. Bu nedenle, hem sektörde yapılan teftişlerle gerçekleştirilen 
iyileştirmelerin devamlılığının sağlanması hem de işveren ve çalışanların bilgilendirilmesi 
ile oluşturulan iş güvenliği kültürünün geliştirilerek risklere karşı daha ileri tedbirlerin 
alınmasında süreklilik sağlaması adına, sektörün en geç iki yılda bir olacak şekilde sık 
aralıklarla düzenli olarak teftiş programına alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.  
 
İşyerleri İle İlgili İşlemlerin Sosyal güvenlik Kurumu Sicil Numaraları Üzerinden 
Yürütülmesi 
İşyerlerinde teftişlere başlamadan önce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’nde 
gerçekleştirilen dosya incelemelerinde birtakım problemlerle karşılaşılmaktadır. Öncelikle, 
bazı işyerlerine birden fazla sicil numarası verilerek her bir numara için dosya açılması 
suretiyle birden fazla dosya açılmakta, dosya incelemesi esnasında çoğunlukla yalnızca 
görev yazısında belirtilen dosya müfettişe sunulmakta, bu sicil numaralarının birbirleriyle 
ilişkilendirilmemesi veya dosyalamanın düzenli yapılmaması gibi nedenlerle diğer 
dosyalar dosya incelemesi esnasında tespit edilemeyerek incelenememekte ve bunun 
sonucunda bu dosyalarda yer alan teftişler görülememekte, teftiş sonucunda yazılan rapor 
yine müfettişin incelediği sicil numaralı dosyaya kaldırılmaktadır. İşyerinde 
gerçekleştirilen tüm teftişlerde aynı süreç yaşanmakta, böylece gerçekleştirilen teftişlere ait 
raporlar farklı farklı dosyalarda muhafaza edilmekte, bu durum müfettiş veya görevli 
memur tarafından fark edilmediği müddetçe süreç bu şekilde devam etmekte ve işyerinin 
dosya durumu tam olarak öğrenilemeden teftişler gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, dosya 
incelemesi aşamasında karışıklıklara sebep olan bu durumun düzeltilebilmesi için, sicil 
numaralarının kaldırılarak yalnızca SGK sicil numaralarının kullanılmasının uygun olacağı 
düşünülmektedir.  
 
İşyerlerinde Gerçekleştirilen Önceki Teftişler Sonucu Düzenlenen Raporların İş 
Teftiş Otomasyon Sistemi (İTOS) Üzerinden Görülebilmesi 
Bir önceki başlıkta izah edildiği üzere, hem bazı işyerlerinin birden fazla sicil numarasının 
olması ve bu sicil numaralarının birbirleriyle ilişkilendirilmemesi sonucu bu işyerleri adına 
birden fazla dosya açılması hem de dosyalamanın düzenli yapılmaması sonucu, Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürlükleri’nde gerçekleştirilen dosya incelemelerinde işyerlerinin dosya 
durumuna tam olarak ulaşılamamaktadır. Bunun yanı sıra, işyerlerinde yakın dönemde 
gerçekleştirilen teftişlere ait raporlar il müdürlüklerine hemen ulaştırılamadığı için yapılan 
dosya incelemelerinde görülememektedir. Dosya incelemelerinde tespit edilemeyen bu 
teftişler, bazen işyerlerinde işverenlerin beyanlarından anlaşılmakta ve akabinde il 
müdürlüklerinde yeniden inceleme yapılarak bu teftişler sorgulanmaktadır, ancak bazen de 
bu teftişler fark edilememektedir. Bu nedenle, işyeri dosya incelemesinin doğru bir şekilde 
yapılabilmesi ve ilgili tüm verilere ulaşılabilmesi adına, müfettişlerin teftiş edecekleri 
işyerlerinin daha önceden gördüğü teftişleri ve bu teftişlere ait raporları İTOS üzerinden 
inceleyebilmesine imkan verecek şekilde İTOS’ta bir güncelleme yapılmasının uygun 
olacağı düşünülmektedir. 
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güvenliği uzmanı sertifikası aldırıldığı ve bu personelin işyerlerinde yürüttükleri asli 
görevlerinin yanı sıra iş güvenliği uzmanlığı görevini de üstlendikleri tespit edilmiştir. 
Bunun sonucunda, her ne kadar İSG-KATİP sistemi üzerinde işyerinin yeterli sürede iş 
güvenliği hizmeti alındığı gözükse de bu çalışanların iş yükü nedeniyle iş güvenliğine dair 
görevlerini tam olarak yerine getirmedikleri ve iş güvenliğinin ikinci planda bırakıldığı 
tespit edilmiştir. Bu noktada, İSG-KATİP sistemine eklenecek bir modül ile bu personelin 
iş güvenliği uzmanlığı dışında yürüttüğü bir görevinin olup olmadığının belirlenmesi ve 
başka bir görev yürüttüğü tespit edilen kişilerin sistem üzerinden sözleşme yapmasına izin 
verilmemesinin söz konusu uygunsuz durumun engellenmesinde yararlı olacağı 
düşünülmektedir. 
 
Öte yandan yapılan denetimlerde, işyerlerinde görev alan iş güvenliği uzmanlarının, 
çalıştıkları sektöre uygun branşlardan mezun olmamaları nedeniyle sektördeki olası tehlike 
ve risklere yeterince hakim olamadıkları ve bu nedenle iş güvenliğinin sağlanması 
noktasında işyerlerinde yeterince etkin görev alamadıkları tespit edilmiştir. 6331 Sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları” başlıklı 8. 
maddesinin 5. fıkrasında “Sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapı ile diğer 
sektörlerde öncelikli olarak hangi meslekî unvana sahip iş güvenliği uzmanlarının görev 
yapacağının ve bunların yanında görev yapacak diğer mesleklere sahip iş güvenliği 
uzmanlarının belirlenmesine dair usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenir.” hükmü yer 
almakta olup, söz konusu sektörel düzenlemenin yapılması halinde, işyerlerinde 
görevlendirilecek iş güvenliği uzmanlarının, sektörün risklerini ve sorunlarını daha iyi 
bilmeleri sonucu, iş güvenliğinde daha aktif görev alacakları ve Bakanlık olarak 
hedeflediğimiz iş güvenliği kültürünün oluşmasına daha etkin bir şekilde katkı 
sağlayacakları düşünülmektedir. 
 
Mesleki Eğitim 
“Seramik ve Vitrifiye Fabrikalarında Çalışma Ortam ve Koşullarının İyileştirilmesine 
Yönelik Programlı Teftiş” kapsamında gerçekleştirilen teftişlerde incelenen konu 
başlıklarından birisi de çalışanların mesleki eğitimleri olmuştur. Seramik sektöründe 
faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanlara “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Serbest 
Seramik Şekillendirme” modülünde mesleki eğitim verilmektedir. Yürütülen teftişlerde en 
sık karşılaşılan sorun, teftiş yapılan bazı illerdeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri’nde 
bu eğitim modülünün bulunmaması, eğitmen eksikliği veya kurs sayısının ve kapasitesinin 
sınırlı olması gibi nedenlerle mesleki eğitimlerin etkin bir şekilde düzenlenememesidir.  
 
Öte yandan, bilindiği üzere 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu'nun 32. maddesinin 1. 
fıkrasının c bendine dayanılarak yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği'nin 12. 
maddesinin 11. fıkrası gereğince Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından da 
çalışanların mesleki eğitimi kursları düzenlenebilmektedir, ancak yapılan denetimler 
esnasında çoğu ilde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’nin mesleki eğitim kurslarının 
açılması konusunda yeterince etkin olmadıkları tespit edilmiştir.  
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Bu konuda, Bakanlığımızın temel hedeflerinden biri olan istihdamın desteklenmesi adına, 
Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri’ndeki eğitim modülü ve eğitmen eksikliklerinin 
giderilmesi ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’nin de bilgilendirilerek katılımlarının 
sağlanması ile, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki 
eğitimlerinin hızlı ve etkin bir şekilde tamamlanabileceği ve bu sayede sektörde yaşanan iş 
kazalarının temel nedenlerinden biri olan eğitim eksikliğinin de önüne geçilebileceği 
düşünülmektedir. 
 
Programlı teftiş kapsamında refrakter malzeme üretimi yapan bazı işyerleri de teftiş 
programına dahil olmuştur, ancak bu işyerlerinde yapılan işe uygun mesleki eğitim 
modülünün bulunmaması nedeniyle çalışanlara mesleki eğitim belgesi aldırılması 
noktasında problemler yaşanmıştır. Bu sektöre uygun mesleki eğitim modülü ve ulusal 
yeterlilik oluşturulması için Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun bilgilendirilmesinin uygun olacağı 
düşünülmektedir. 
 
Mesleki eğitimlerle ilgili tespit edilen bir diğer husus, seramik sektöründe üretimin 
başladığı hazırlamalar bölümü ile üretimin sonlandığı kalite kontrol ve paketleme bölümü 
arasında yürütülen birbirinden farklı işler ve bu işlerde maruz kalınan riskler dikkate 
alındığında, bu sektörde faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanlara verilen “Tehlikeli ve Çok 
Tehlikeli İşlerde Serbest Seramik Şekillendirme” mesleki eğitim modülünün genel bir 
başlık olarak kalması ve içeriğinin sınırlı olmasıdır. Sektörde iş kazası ve meslek 
hastalıklarına sebep olabilecek muhtelif birçok risk bulunduğu, özellikle toz maruziyeti ve 
buna bağlı olarak gelişen silikozis rahatsızlığının sektör için ne derece önemli bir risk 
olduğu göz önüne alındığında bu eğitimlerin önemi anlaşılmaktadır. Bu nedenle Mesleki 
Yeterlilik Kurumu tarafından, seramik ve vitrifiye sektöründe çalışanlar için yaptıkları 
işlere özgü (örneğin ‘Masse Hazırlayıcısı’, ‘Pres Operatörü’, ‘Sır Uygulayıcı’, ‘Pişirme 
Operatörü’, ‘Klasik Dökümcü’ gibi) ulusal yeterlilikler hazırlanması gerektiği açıkça 
görülmekte olup konu hakkında Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun bilgilendirilmesinin uygun 
olacağı düşünülmektedir. 
 
Ortam ve Kişisel Maruziyet Ölçümleri 
Programlı teftiş kapsamında gerçekleştirilen denetimler esnasında, çoğu işyerinde toz, 
silika, gürültü, aydınlatma, VOC, titreşim ve termal konfor gibi parametrelerde ortam ve 
kişisel maruziyet ölçümlerinin yapılması sağlanmıştır. Yapılan ölçümler sonucu 
düzenlenen ölçüm raporlarının incelenmesi neticesinde, ölçümleri gerçekleştiren bazı 
laboratuvarların raporlarında zaman zaman yanlış hesaplamalar yaptıkları, bilhassa silika 
ölçümlerinde sınır değerleri yanlış belirledikleri, bu nedenle aslında uygun olmayan 
sonuçların raporlarda sehven uygun gösterilebildikleri tespit edilmiş olup bunun sonucunda 
çalışanların bu etkenlere maruziyet düzeylerinin doğru tespit edilemediği ve dolayısıyla bu 
risklerin doğru bir şekilde analiz edilerek doğru ve etkin tedbirlerin belirlenemediği 
görülmüştür.  Bu nedenle, ölçüm firmalarının denetimlerinde bu hususlara dikkat edilmesi 
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güvenliği uzmanı sertifikası aldırıldığı ve bu personelin işyerlerinde yürüttükleri asli 
görevlerinin yanı sıra iş güvenliği uzmanlığı görevini de üstlendikleri tespit edilmiştir. 
Bunun sonucunda, her ne kadar İSG-KATİP sistemi üzerinde işyerinin yeterli sürede iş 
güvenliği hizmeti alındığı gözükse de bu çalışanların iş yükü nedeniyle iş güvenliğine dair 
görevlerini tam olarak yerine getirmedikleri ve iş güvenliğinin ikinci planda bırakıldığı 
tespit edilmiştir. Bu noktada, İSG-KATİP sistemine eklenecek bir modül ile bu personelin 
iş güvenliği uzmanlığı dışında yürüttüğü bir görevinin olup olmadığının belirlenmesi ve 
başka bir görev yürüttüğü tespit edilen kişilerin sistem üzerinden sözleşme yapmasına izin 
verilmemesinin söz konusu uygunsuz durumun engellenmesinde yararlı olacağı 
düşünülmektedir. 
 
Öte yandan yapılan denetimlerde, işyerlerinde görev alan iş güvenliği uzmanlarının, 
çalıştıkları sektöre uygun branşlardan mezun olmamaları nedeniyle sektördeki olası tehlike 
ve risklere yeterince hakim olamadıkları ve bu nedenle iş güvenliğinin sağlanması 
noktasında işyerlerinde yeterince etkin görev alamadıkları tespit edilmiştir. 6331 Sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları” başlıklı 8. 
maddesinin 5. fıkrasında “Sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapı ile diğer 
sektörlerde öncelikli olarak hangi meslekî unvana sahip iş güvenliği uzmanlarının görev 
yapacağının ve bunların yanında görev yapacak diğer mesleklere sahip iş güvenliği 
uzmanlarının belirlenmesine dair usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenir.” hükmü yer 
almakta olup, söz konusu sektörel düzenlemenin yapılması halinde, işyerlerinde 
görevlendirilecek iş güvenliği uzmanlarının, sektörün risklerini ve sorunlarını daha iyi 
bilmeleri sonucu, iş güvenliğinde daha aktif görev alacakları ve Bakanlık olarak 
hedeflediğimiz iş güvenliği kültürünün oluşmasına daha etkin bir şekilde katkı 
sağlayacakları düşünülmektedir. 
 
Mesleki Eğitim 
“Seramik ve Vitrifiye Fabrikalarında Çalışma Ortam ve Koşullarının İyileştirilmesine 
Yönelik Programlı Teftiş” kapsamında gerçekleştirilen teftişlerde incelenen konu 
başlıklarından birisi de çalışanların mesleki eğitimleri olmuştur. Seramik sektöründe 
faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanlara “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Serbest 
Seramik Şekillendirme” modülünde mesleki eğitim verilmektedir. Yürütülen teftişlerde en 
sık karşılaşılan sorun, teftiş yapılan bazı illerdeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri’nde 
bu eğitim modülünün bulunmaması, eğitmen eksikliği veya kurs sayısının ve kapasitesinin 
sınırlı olması gibi nedenlerle mesleki eğitimlerin etkin bir şekilde düzenlenememesidir.  
 
Öte yandan, bilindiği üzere 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu'nun 32. maddesinin 1. 
fıkrasının c bendine dayanılarak yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği'nin 12. 
maddesinin 11. fıkrası gereğince Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından da 
çalışanların mesleki eğitimi kursları düzenlenebilmektedir, ancak yapılan denetimler 
esnasında çoğu ilde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’nin mesleki eğitim kurslarının 
açılması konusunda yeterince etkin olmadıkları tespit edilmiştir.  
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ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün konu hakkında bilgilendirilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. 
 
Yürütülen teftişlerde ortam ve kişisel maruziyet ölçümleriyle ilgili karşılaşılan bir diğer 
sorun silika ölçümünde kullanılan analiz metoduyla ilgili olmuştur. Bilindiği üzere, Tozla 
Mücadele Yönetmeliği’nin Ek-1’inde kristal yapıdaki silikanın kuvars, kristobalit ve 
tridimit formları için maruziyet sınır değerlerini belirleyebilmek üzere ayrı formüller 
verilmiş olup bu formüllerde %SiO2 değeri kullanılmaktadır.  
 
Toz içerisindeki serbest silis konsantrasyonunu ölçmeye yetkili bazı laboratuvarlar 
“NIOSH NMAM 7601: SILICA, CRYSTALLINE, by VIS” metodunu kullanmaktadır. Bu 
metot incelendiğinde, “Uygulanabilirlik” 6  başlığında, bu metot ile kristalin silika 
miktarının tayin edilebildiği, ancak üç silika formunun ayrı ayrı tespit edilemeyeceği, 
bunlar için alternatif XRD (NMAM 7500 gibi) ve IR (NMAM 7602 ve 7603 gibi) 
metotların daha uygun olduğu ve bu metodun yalnızca araştırma amaçlı kullanım için 
önerildiği belirtilmiştir. Tozla Mücadele Yönetmeliği’ndeki sınır değerlerin silika formları 
için ayrı ayrı verilmiş olması nedeniyle bu yöntem kullanılarak yapılan ölçümlerde sınır 
değerler belirlenerek ölçüm sonuçları sınır değerlerle kıyaslanamamaktadır. Bu nedenle 
yürütülen teftişlerde silika ölçümü yapan bazı laboratuvarların düzenledikleri ölçüm 
raporlarında yalnızca ölçüm sonucunu belirttikleri, sınır değer hesaplayarak karşılaştırma 
yapmadıkları görülmüştür.  
 
Konu hakkında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile görüşme yapılmış olup bu 
görüşmede NIOSH 7601 metodunun üç silika formunu ayrı ayrı tespit etmekte yetersiz 
kalabileceği ancak genel toplamı tespit ettiği, söz konusu metodun yayımlayıcı otorite 
enstitü (NIOSH) tarafından 15.07.2017 tarihinde yapılan bir düzenleme ile kullanımdan 
kaldırıldığı, yapılan bu değişiklik gereği NIOSH NMAM 7601 metodundan yetki almış 
laboratuvarların alternatif bir metottan çalışmalarını tamamlayarak akreditasyon süreçlerini 
tamamlamaları gerektiği, bu sürecin tamamlanabilmesi için yetkili laboratuvarlara 
01.12.2018 tarihine kadar süre verildiği, bu laboratuvarların belirtilen tarihe kadar NIOSH 
7601 metodunu kullanarak “Toz içerisindeki serbest silis konsantrasyonu tayini” 
parametresinde akreditasyon şartının devamlılığını sağlamaları koşulu ile hizmet 
verebilecekleri, bu geçiş sürecinde NIOSH 7601 metodunu kullanarak yapılan ölçümlerde 
ise, doğadaki silikanın %95’inin kuvars olması ve değinilen metotta referans malzeme 
olarak kuvars filtresi kullanılması göz önüne alınarak laboratuvarların Tozla Mücadele 
Yönetmeliği’ndeki kuvars sınır değerlerini kullanarak karşılaştırma yapmalarına izin 
verildiği, bu metodun uygulamasıyla ilgili olarak tereddüte düşen ve kendilerine başvuran 
                                                 
6 APPLICABILITY 
Determination of crystalline silica in respirable or total dust, settled dust and in biological samples [1,2]. The 
three crystalline polymorphs cannot be distinguished by this method. The working range is 0.04 to 5 mg/m3 

for a 500-L air sample. Alternative XRD (e.g. NMAM 7500) and IR (e.g. NMAM 7602 and 7603) methods 
have better laboratory-to-laboratory agreement than visible absorption methods and therefore this method is 
recommended for research use only [3]. See also discussion of crystalline silica in Chapter R of the 4th 
Edition NMAM [4]. 
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laboratuvarlara bilgi verildiği ancak tüm laboratuvarlara konu hakkında genel bir 
bilgilendirme yapılmadığı tarafımıza beyan edilmiştir. Ayrıca toz içerisindeki serbest silis 
konsantrasyonunu ölçmeye yetkili bir laboratuvarı konu hakkında bilgilendirmek amacıyla 
düzenlenen 20.10.2017 tarih ve 97984980-209.03.05-E.87635 sayılı yazı da tarafımıza 
iletilmiştir.  
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün konu hakkındaki görüşü sonrasında, 
işyerlerinde NIOSH 7601 metoduna göre silika ölçümü yapan laboratuvarlar, kuvars sınır 
değerlerini kullanarak ölçüm sonuçlarının sınır değerlerle karşılaştırmasını 
yapabilmişlerdir.  
 
Yapılan tüm bu tespitler neticesinde, yukarıda bahsedilen NIOSH 7601 metodunun 
uygulanmasında yaşanan soruna benzer şekilde, farklı parametreler için ölçüm metotlarının 
uygulanması, sonuçların sınır değerlerle karşılaştırılması ve ölçüm raporlarının 
düzenlenmesi hususlarında oluşabilecek tereddütler konusunda İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğü’nün görüşleri hakkında hem ölçüm yapan laboratuvarların hem de 
müfettişlerin bilgilendirilmesi amacıyla bir düzenleme yapılmasının uygun olacağı 
düşünülmektedir. 
 
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri için Standart Formlar Oluşturulması 
Yapılan teftişlerde işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarına ait periyodik kontrol raporları ile 
ilgili önemli sayıda mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. Kaldırma ve iletme ekipmanları ile 
basınçlı kapların periyodik kontrollerinde; düzenlenen raporların çoğunun “İş 
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ekinde 
belirtilen bölümlere ve hususlara sahip olacak şekilde düzenlenmemesi, işyerlerinde 
kullanılan vinç ve caraskalların kaldırma testlerinin işletme kapasitesinin en az 1,25 katı 
ile yapılmaması, hava tankı, hidrofor ve kazanların hidrostatik testlerinin işletme 
basıncının 1,5 katı ile yapılmaması ve emniyet valflerinin açma basınçlarının kontrol 
edilmemesi gibi birtakım uygunsuzluklarla karşılaşılmıştır. Öte yandan havalandırma ve 
toz emiş sistemleri ile yangın söndürme tesisatlarının kontrollerinde ise, kontrol kriterleri 
belirlenerek standart bir form oluşturulmadığı için teftişlerde farklı türde raporlarla 
karşılaşılmış ve bu raporlarda çeşitli eksiklikler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu hususla 
ilgili olarak, periyodik kontrole tabi her ekipman ve tesisat için ayrı standart periyodik 
kontrol formları oluşturulması halinde önemli bir iyileşme sağlanacağına inanılmaktadır. 
Bu amaçla İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve 
meslek odaları tarafından ortak bir çalışma yürütülmesinin uygun olacağı ve böylelikle iş 
ekipmanlarının kontrollerinde ve kontrol raporlarının oluşturulmasında asgari standartların 
sağlanabileceği düşünülmektedir. 
 
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrol Raporları ile Ortam ve Kişisel Maruziyet 
Ölçüm Raporlarının İSG-KATİP Sistemine Yüklenmesi 
İşyerlerinde kullanılan iş ekipmanların periyodik kontrolleri sonucu düzenlenen raporlar ile 
ortam ve kişisel maruziyet ölçüm raporlarının bir modül ile İSG-KATİP’e yüklenmesinin 
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ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün konu hakkında bilgilendirilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. 
 
Yürütülen teftişlerde ortam ve kişisel maruziyet ölçümleriyle ilgili karşılaşılan bir diğer 
sorun silika ölçümünde kullanılan analiz metoduyla ilgili olmuştur. Bilindiği üzere, Tozla 
Mücadele Yönetmeliği’nin Ek-1’inde kristal yapıdaki silikanın kuvars, kristobalit ve 
tridimit formları için maruziyet sınır değerlerini belirleyebilmek üzere ayrı formüller 
verilmiş olup bu formüllerde %SiO2 değeri kullanılmaktadır.  
 
Toz içerisindeki serbest silis konsantrasyonunu ölçmeye yetkili bazı laboratuvarlar 
“NIOSH NMAM 7601: SILICA, CRYSTALLINE, by VIS” metodunu kullanmaktadır. Bu 
metot incelendiğinde, “Uygulanabilirlik” 6  başlığında, bu metot ile kristalin silika 
miktarının tayin edilebildiği, ancak üç silika formunun ayrı ayrı tespit edilemeyeceği, 
bunlar için alternatif XRD (NMAM 7500 gibi) ve IR (NMAM 7602 ve 7603 gibi) 
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6 APPLICABILITY 
Determination of crystalline silica in respirable or total dust, settled dust and in biological samples [1,2]. The 
three crystalline polymorphs cannot be distinguished by this method. The working range is 0.04 to 5 mg/m3 

for a 500-L air sample. Alternative XRD (e.g. NMAM 7500) and IR (e.g. NMAM 7602 and 7603) methods 
have better laboratory-to-laboratory agreement than visible absorption methods and therefore this method is 
recommended for research use only [3]. See also discussion of crystalline silica in Chapter R of the 4th 
Edition NMAM [4]. 
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yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu sağlandığı takdirde, hem bu kayıtların işyeri 
yetkililerinden istenmesi yerine daha kolay bir şekilde sistem üzerinden kontrolünün 
yapılması mümkün olacak, hem de iş ekipmanların düzenli bir şekilde yapılmayan 
periyodik kontrolleri hemen tespit edilerek geriye dönük olarak usulsüz rapor hazırlanması 
da önlenebilecektir.  
 
İşyerlerinin Kurulum Aşamasında Acil Çıkışlar ve Yangın ile İlgili Hususların 
Planlanması 
Yapılan teftişlerde işyerlerinde acil çıkışlar ve yangın konularında önemli sayıda mevzuata 
aykırılık tespit edilmiştir. Teftiş edilen işyerlerinin büyük bir bölümünün Organize Sanayi 
Bölgelerinde kurulu olmasına ve bu işyeri binalarına itfaiye raporu verilmesine rağmen acil 
çıkışlar ve yangın konularında bu kadar çok uygunsuzluk tespit edilmesi tezat teşkil 
etmektedir.  
 
Konuyla ilgili olarak, işyeri bina ve eklentilerinin kuruluş ve itfaiye raporu aşamalarında, 
acil çıkışlar ve yangınla ilgili hususlar bakımından denetlenmesi ve olası uygunsuzlukların 
bu aşamada tespit edilerek giderilmesi halinde önemli bir iyileşme sağlanacağı 
düşünülmektedir. Bu amaçla İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Organize Sanayi Bölgesi 
Müdürlükleri, Belediyeler ve İtfaiye Teşkilatı tarafından yürütülecek ortak bir çalışma ile 
bu hususların işyeri faaliyete geçmeden önce tamamlatılabileceği ve böylelikle işyerlerinin 
daha planlı bir şekilde düzenlenebileceği düşünülmektedir. 
 
Toplumda İş Güvenliği Kültürünün Yerleştirilmesi 
İşyerlerinde yapılan iyileştirmelerin sürekliliğinin sağlanabilmesi ancak işveren ve 
çalışanların iş güvenliği konusunda farkındalığının arttırılması ile mümkün olacaktır. 
Farkındalığı arttırmanın en önemli araçlarından birisi de hiç şüphesiz toplumda iş 
güvenliği kültürünün yerleştirilmesidir. Bu amaçla radyo, televizyon vb. medyada yer alan 
kamu spotlarında iş sağlığı ve güvenliğine daha fazla yer verilmesi ve başta meslek 
hastalıkları olmak üzere iş güvenliği konusunda bilinçlendirici programların yapılması 
uygun olacaktır. Ayrıca iş güvenliği kültürünün erken yaşlarda kazanılması amacıyla 
ilköğretimden başlanarak Milli Eğitim müfredatında iş sağlığı ve güvenliğine yer 
verilmelidir. 
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