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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 “2017 Yılı Yapı 
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi”ne ilişkin hazırlanan Genel 
Değerlendirme Raporu, çalışma hayatına katkı sağlaması amacıyla ilgili taraflara 
sunulmaktadır.  
 
 
           Hulusi AY  

 Rehberlik ve Teftiş Başkanı 
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BİLGİLENDİRME 

 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları 1 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 65’inci maddesi 
ile kurulan Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’na verilmiştir. Bakanlığın adı 15 
sayılı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile, Çalışma ve  Sosyal  Hizmetler  Bakanlı  ğı   olarak 
değiştirilmiştir. 
 
Yine 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname’nin 4’üncü maddesi ile 3146 sayılı Kanunun “İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı” başlıklı 15’inci maddesi mülga olmuştur. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 
yetki, görev ve sorumlulukları 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 78’inci maddesi ile kurulan Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığı’na verilmiştir.   
 
Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda 2017 yılı iş teftiş faaliyetleri için hazırlanan 
bu raporda; iş teftiş faaliyetlerinin birleşmeden önceki İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 
tarafından yapılmış olması nedeniyle, bu raporun içeriğinde “Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı” ile “İş Teftiş Kurulu Başkanlığı” unvanları kullanılmıştır. 
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I.BÖLÜM: GENEL BİLGİLER 
 
1. Teftişin Adı 
2017 Yılı Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 
 
2. Teftişin Amacı 
Yapı işyerlerinde, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin işverenlerce sağlanması adına, 
işverenlerin, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 
yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini, gerekli önlemleri alıp almadıklarını 
teftiş etmektir. 
 
3. Teftişte Görev Alan Müfettişler 
2017 yılı yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftiş; İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı tarafından yürütülmüş olup 6 iş başmüfettişi, 22 iş müfettişi ve 95 yetkili 
müfettiş yardımcısı olmak üzere toplam 123 müfettiş görev almıştır. 
 
4. Çalışma Takvimi 
Yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişe 2017 yılı Ocak ayında başlanmış 
olup Aralık ayında tamamlanmıştır. Ocak ayı içerisinde İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda 
programda görev alacak müfettişlerin katılımı ile eğitim toplantıları düzenlenmiştir. Şubat 
ayında programlı teftişlere başlanılmış olup Ekim ayı sonu itibariyle teftişler 
tamamlanmıştır. Teftiş dönemleri; Şubat/Mart, Nisan/Mayıs, Haziran/Temmuz/Ağustos ve 
Eylül/Ekim olmak üzere dört dönem halinde gerçekleştirilmiştir.  Kasım-Aralık ayı 
içerisinde ise programlı teftişe yönelik genel değerlendirme raporu yazılmıştır. 
 
5. Görev Yapılan İller 
Proje kapsamında teftişler; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, 
Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, 
Düzce, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, 
İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, 
Kahraman Maraş, Kocaeli, Konya,  Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, 
Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, 
Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak illerinde yürütülmüştür. 
 
6. Teftişe Alınan İşyerleri Hakkında Genel Bilgiler 
Emek yoğun olan sektörlerin başında gelen yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği 
koşullarının iyileştirilmesi, çalışanlara sağlıklı ve güvenli çalışma alanlarının oluşturulması 
için iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılarak, özellikle ölümle sonuçlanabilecek 
iş kazalarının büyük oranda azaltılması gibi amaçları sağlamak için belirlenen teftiş 
stratejisi çerçevesinde; çalışan sayısının fazla olduğu büyük ölçekli yapı işyerleri başta 
olmak üzere, Tablo 1.1’de belirtilen NACE sınıfları kapsamındaki işyerlerinin teftişi 
gerçekleştirilmiştir. 

 

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

 

vi 
 

 
TABLO DİZİNİ 

 
Tablo 1.1- Teftiş kapsamına alınan işyerlerinin faaliyet grupları 2 
Tablo 1.2- 2016 yılı iş kazaları sonucu ölümler 2 
Tablo 2.1- 2014 yılı iş göremezlik sürelerine(gün) göre iş kazası geçiren sigortalı   
                  sayıları 3 

Tablo 2.2- 2015 yılı iş göremezlik sürelerine(gün) göre iş kazası geçiren sigortalı  
                  sayıları 4 

Tablo 2.3- 2016 yılı iş göremezlik sürelerine(gün) göre iş kazası geçiren sigortalı  
                  sayıları 4 

Tablo 2.4- İş ekipmanları listesi 8 
Tablo 2.5- Kimyasallar listesi 9 
Tablo 3.1-Teftişi yapılan işyerlerinin illere göre dağılımı  11 
Tablo 3.2- İşyerlerinde tespit edilen risklerin yönetmelik bazlı değerlendirilmesi 13 
Tablo 3.3- İşyerlerinde tespit edilen mevzuata aykırılıklara ilişkin ayrıntılı analiz 14 
Tablo 3.4- İşyerlerine uygulanan idari para cezalarının kanun maddelerine göre  
                  dağılımı 
 

17 

 
 

1



 

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

 

2 
 

Tablo 1.1 - Teftiş kapsamına alınan işyerlerinin faaliyet grupları 
Kod No Faaliyet Grupları  (Nace Sınıflamasına Göre) 

41 Bina İnşaatı 
42 Bina Dışı Yapıların İnşaatı 
43 Özel İnşaat Faaliyetleri 

 
Yukarıda belirtilen NACE kodlarında 2016 yılında meydana gelen ölümlü kaza sonuçları 
tablo 1.2.’de verilmektedir. 

 
Tablo 1.2 -2016 Yılı iş kazaları sonucu ölümler 

Faaliyet 
Kodu Faaliyet Grupları 

Ölüm Sayısı 

Erkek Kadın Toplam 
41 Bina İnşaatı 239 0 239 
42 Bina Dışı Yapıların İnşaatı 130 0 130 
43 Özel İnşaat Faaliyetleri 127 0 127 
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II. BÖLÜM: TEFTİŞİN TANIMI 
 

1. Gerekçe 
Ülkemizde son yıllarda meydana gelen iş kazası sayısı, sürekli iş göremezlik ve ölümle 
sonuçlanan kaza sayıları Tablo 2.1-2.3’te verilmektedir. Özellikle SGK kayıtlarındaki son 
iki yıla ait istatistikler incelendiğinde, iş kazası sonrası iş göremez gün sayısı ve ölümlü iş 
kazaları bakımından inşaat sektörü tüm sektörler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bu 
durumun başlıca sebepleri; sektörün yüksek istihdam sağlayan emek yoğun yapısı, 
çalışanların eğitim düzeyinin düşüklüğü, çalışan sirkülasyonunun fazla olması, çalışma 
şartlarının geçici ve değişken olması ve sektörde güvenlik kültürünün yeterince gelişmemiş 
olmasıdır. 
 

Tablo 2.1 -2014 Yılı iş göremezlik sürelerine (gün) göre iş kazası geçiren sigortalı sayıları1 
Ekonomik Faaliyet 

Sınıflaması (NACE Rev. 2) 
Kaza günü 

(Çalışır) 
Kaza günü 

(iş göremez) 2 3 4 5+(1) * Toplam 

41-Bina inşaatı 8.248 124 255 447 118 4.316 13.508 
42-Bina dışı yapıların inşaatı 4.879 107 209 267 66 2.147 7.675 

43-Özel inşaat faaliyetleri 5.097 112 223 310 71 2.703 8.516 

İnşaat Sektörü Toplamı 18.224 343 687 1.02
4 255 9.166 29.699 

Tüm Sektörler Toplamı 117.892 5.233 8.63
9 

11.8
55 

3.44
6 74.301 221.366 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                         
1 İş kazası vaka sayıları: 2012 ve öncesi yıllarda iş kazası geçiren sigortalı sayılarına ait istatistikler verilirken 
ödemesi yapılıp kapatılan iş kazası vaka sayıları esas alınmaktaydı. 2013 yılından itibaren iş kazası bildirim 
formunun elektronik ortamda alınmaya başlanması ile iş kazası geçiren tüm sigortalı sayılarına ait veriler 
Avrupa Birliği standartları da (ESAW) dikkate alınarak verilmeye başlanılmıştır. ESAW metodolojisine göre 
iş kazası sonrası işe başlama kazadan sonraki 5. günde meydana gelmiş ise bu iş kazası istatistiklere 
yansıtılmaktadır. 
* 5+1 : “3 günden fazla raporlu olunan (işten uzak kalınan) iş kazaları” kavramı ESAW metodolojisinde 
aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır. İş kazası geçiren sigortalının raporlu olduğu tam çalışma günleri, kaza 
gününü dışarıda bırakacak şekilde düşünülmelidir. Sonuç olarak, “3 günden fazla”, “en az 4 gün” demektir ve 
bu da sadece işe başlamanın kazanın beşinci günü veya daha sonraki raporlu olunan günlerin dahil 
edileceğini gösterir. Buna dayalı olarak, “raporlu olunan (kaybedilen) gün sayısı” kaza sonrası işe başlama 
kazayı takip eden beşinci günde gerçekleşirse 4 kayıp gün, altıncı günde gerçekleşirse 5 kayıp gün, vb. olarak 
sayılmalıdır. 
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Tablo 1.1 - Teftiş kapsamına alınan işyerlerinin faaliyet grupları 
Kod No Faaliyet Grupları  (Nace Sınıflamasına Göre) 

41 Bina İnşaatı 
42 Bina Dışı Yapıların İnşaatı 
43 Özel İnşaat Faaliyetleri 

 
Yukarıda belirtilen NACE kodlarında 2016 yılında meydana gelen ölümlü kaza sonuçları 
tablo 1.2.’de verilmektedir. 

 
Tablo 1.2 -2016 Yılı iş kazaları sonucu ölümler 

Faaliyet 
Kodu Faaliyet Grupları 

Ölüm Sayısı 

Erkek Kadın Toplam 
41 Bina İnşaatı 239 0 239 
42 Bina Dışı Yapıların İnşaatı 130 0 130 
43 Özel İnşaat Faaliyetleri 127 0 127 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3



 

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

 

4 
 

Tablo 2.2 -2015 Yılı iş göremezlik sürelerine (gün) göre iş kazası geçiren sigortalı sayıları 
Ekonomik Faaliyet 
Sınıflaması (NACE 

Rev. 2) 

Kaza 
günü 

(Çalışır) 

Kaza günü 
(iş göremez) 2 3 4 5+(1) * Toplam 

41-Bina inşaatı 7.548 170 407 695 144 6.101 15.065 
42-Bina dışı yapıların 

inşaatı 4.184 113 272 383 91 2.860 7.903 

43-Özel inşaat 
faaliyetleri 5.267 133 334 510 114 4.035 10.393 

 

İnşaat Sektörü 
Toplamı 16.999 416 1.013 1.588 349 12.996 33.361 

Tüm Sektörler 
Toplamı 117.892 18.086 21.261 24.228 16.346 80.931 241.547 

 
 

Tablo 2.3-2016 Yılı iş göremezlik sürelerine (gün) göre iş kazası geçiren sigortalı sayıları 

Ekonomik Faaliyet 
Sınıflaması (NACE  

Rev. 2) 

Kaza 
günü 

(Çalışır) 

Kaza 
günü 

(iş 
göremez) 

2 3 4 5+(1) * Toplam 

41-Bina inşaatı 11.272 179 503 818 184 7.203 20.159 
42-Bina dışı yapıların 

inşaatı 5.479 100 288 405 105 3.139 9.516 

43-Özel inşaat faaliyetleri 8.902 152 399 640 137 4.656 14.877 
 

İnşaat Sektörü Toplamı 25.653 431 1.190 1.863 426 14.998 44.552 
Tüm Sektörler Toplamı 146.120 6.386 11.838 16.702 4.502 100.519 286.068 

 

 
Şekil 2.1-2016 Yılı iş göremezlik sürelerine (gün) göre iş kazası oranları 

 
  

16%

84%

2016 yılı İnşaat Sektöründe Meydana Gelen İş Kazası Sayısı

2016 yılı Diğer Sektörlerde Meydana Gelen İş Kazası Sayısı

4
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Şekil 2.2-2016 yılı iş göremezlik sürelerine (gün) göre inşaat sektöründe iş kazası oranları 

 
2017 yılı Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi; ölümlü iş kazalarının 
sıklıkla meydana geldiği, yüksekten düşme konusu başta olmak üzere belirlenen risklerin 
giderilmesi amacıyla teftişlerde gözlemlenecek mevzuata aykırılıkların tespit edilmesi ve iş 
sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesine katkı sağlama amacı düşünülerek planlanmış, 
hazırlanmış ve onaya sunulmuştur.  Projeye Şubat 2017 itibariyle başlanılması ve 2017 yılı 
Aralık ayı itibariyle tamamlanması planlanmıştır. 
 
2. Yöntem 
Teftişlere başlamadan önce yürütülecek teftişlerde uygulama birliğinin sağlanması 
amacıyla toplantılar yapılmış ve müfettişlerin izleyecekleri uygulama usul ve esasları 
belirlenmiştir. Şubat – Ekim ayları arasında gerçekleştirilen teftişler, ikişer ve üçer aylık 
görevler olarak verilmiştir.  
 
Bakanlık Makamının “Olur’ları uyarınca programlı teftiş kapsamına alınan işyerlerinde iş 
sağlığı ve güvenliği yönünden; 

 Yüksekte çalışma  
 İSG organizasyonu  
 Yangın, parlama, patlama, 
 Geçici iş ekipmanları, 
 Elektrik  

ile ilgili riskler doğrultusunda teftişler yürütülmüştür. 
 
Programlı teftiş kapsamında yapılan ilk teftişlerde; öncelikli riskler dikkate alınarak 
işyerlerinde bulunan noksan hususlar tespit edilmiştir. Programlı teftiş kapsamında 
Bakanlığımızın 2015/4 Sayılı Genelgesi eki Teftiş Rehberi’nin 1. Kısım 2. Bölüm 4.4 ve 

45%

21%

34%

Bina İnşaatı (NACE Rev.2 /41) Meydana Gelen İş Kazası

Bina Dışı Yapıların İnşaatı (NACE Rev.2 /42) Meydana Gelen İş Kazası

Özel İnşaat Faaliyetleri (NACE Rev.2 /43) Meydana Gelen İş Kazası
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Tablo 2.2 -2015 Yılı iş göremezlik sürelerine (gün) göre iş kazası geçiren sigortalı sayıları 
Ekonomik Faaliyet 
Sınıflaması (NACE 

Rev. 2) 

Kaza 
günü 

(Çalışır) 

Kaza günü 
(iş göremez) 2 3 4 5+(1) * Toplam 

41-Bina inşaatı 7.548 170 407 695 144 6.101 15.065 
42-Bina dışı yapıların 

inşaatı 4.184 113 272 383 91 2.860 7.903 

43-Özel inşaat 
faaliyetleri 5.267 133 334 510 114 4.035 10.393 

 

İnşaat Sektörü 
Toplamı 16.999 416 1.013 1.588 349 12.996 33.361 

Tüm Sektörler 
Toplamı 117.892 18.086 21.261 24.228 16.346 80.931 241.547 

 
 

Tablo 2.3-2016 Yılı iş göremezlik sürelerine (gün) göre iş kazası geçiren sigortalı sayıları 

Ekonomik Faaliyet 
Sınıflaması (NACE  

Rev. 2) 

Kaza 
günü 

(Çalışır) 

Kaza 
günü 

(iş 
göremez) 

2 3 4 5+(1) * Toplam 

41-Bina inşaatı 11.272 179 503 818 184 7.203 20.159 
42-Bina dışı yapıların 

inşaatı 5.479 100 288 405 105 3.139 9.516 

43-Özel inşaat faaliyetleri 8.902 152 399 640 137 4.656 14.877 
 

İnşaat Sektörü Toplamı 25.653 431 1.190 1.863 426 14.998 44.552 
Tüm Sektörler Toplamı 146.120 6.386 11.838 16.702 4.502 100.519 286.068 

 

 
Şekil 2.1-2016 Yılı iş göremezlik sürelerine (gün) göre iş kazası oranları 

 
  

16%

84%

2016 yılı İnşaat Sektöründe Meydana Gelen İş Kazası Sayısı

2016 yılı Diğer Sektörlerde Meydana Gelen İş Kazası Sayısı
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4.Bölüm 1.15 Maddelerinde yer alan “Yapılan teftiş esnasında mevzuata aykırılıklar tespit 
edilmesi ve bunların işverence giderileceği beyan edilmesi halinde, mevzuata aykırılıkların 
işverence uygun sürede giderilebileceğinin müfettişçe takdir edilmesi durumunda bir 
bildirim düzenlenerek işverene süre verilir. Söz konusu bildirim işveren veya vekiline 
tebliğ edilerek teftişe ara verilir. Teftiş, işverene verilen süre sonunda ve planlanan dönem 
içinde müfettiş tarafından belirlenen bir tarihte tamamlanır. Ancak, yapılan teftişlerde ara 
verme süresi her halde görev ve rapor devrine neden olmayacak şekilde uygulanır.” 
hükümleri uyarınca tespit edilen noksanlıkların belirlenen bir sürede giderilmesini 
sağlamak üzere, müfettişlerce noksanlıkların uygun sürede giderilebileceğine dair kanaat 
oluşan işyerlerine bildirim bırakılmak suretiyle teftişe ara verilmiştir. İşyerlerine ikinci kez 
gidildiğinde işyerinde alınmış önlemlerin uygunluğu, yeterliliği değerlendirilmiştir. 
 
Yapılan teftişlerde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 25.maddesi gereğince, 
işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında 
çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye 
kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan 
ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması 
talep edilmiştir. Ayrıca risk değerlendirmesinin yapılmamış olması durumunda da yine 
aynı uygulama yapılmıştır. 
 
3. İşyerlerinin Seçim Kriterleri 
Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi ile ilgili olarak programa 
alınacak işyerleri ve iller İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca, 41, 42, 43 NACE kodlarındaki 
işyerlerine ilişkin 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait Sosyal Güvenlik Kurumu verileri 
incelenerek belirlenmiştir. Aynı zamanda işyerleri seçilirken daha önce teftiş görme 
durumu, çalışan sayısı ve daha önce işyerinde geçirilen iş kazasına sayısı dikkat edilmiştir. 
 
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 
sistemindeki “Sendika Yetki” bölümünden çalışan sayısı dikkate alınarak İTOS (İş Teftiş 
Otomasyon Sistemi) üzerinden programa alınacak işyerlerinin seçimi yapılmıştır. 
 
5. Faaliyet Alanı Bilgileri 
5.1. Tanımlar 
Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin 
yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik 
nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği 
işçilerini/çalışanlarını sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi 
yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, 
 
İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum 
ve kuruluşları, 

6
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Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu, 
 
Kendi nam ve hesabına çalışan: Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve 
hizmet üretimi yapan ve projenin tamamlanmasında profesyonel katkı sağlayan kişiyi, 
 
Proje: Yapı işlerinin tasarımından tamamlanmasına kadar yürütülen bütün işleri, 
 
Proje sorumlusu: İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin 
hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek veya 
tüzel kişiyi, 
 
Sağlık ve güvenlik koordinatörü: Projenin hazırlık ve uygulama aşamalarında, işveren veya 
proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci 
maddelerinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel 
kişileri, 
 
Sağlık ve güvenlik planı: Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık 
ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve 
bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, 
aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve 
hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe dair 
hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının tamamından sorumlu 
işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanan veya hazırlanması sağlanan planı, 
 
Yapı alanı: Yapı işlerinin yürütüldüğü alanı, 
 
Kişisel koruyucu donanım: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği 
etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya 
tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları, 
 
ifade eder. 
 
5.2. İşyerlerinin Tanımı 
Belli bir bölgedeki konut, otel, iş merkezi, fakülte v.b. olmak üzere geniş anlamda yapı 
ve/veya yapı çevresini oluşturan inşaattır. Proje kapsamında bulunan inşaat iş kollarına ait 
NACE kodları 41, 42 ve 43 olup bunlar; 41: Bina İnşaatı, 42: Bina Dışı Yapıların İnşaatı 
ve 43: Özel İnşaat Faaliyetleri olarak sınıflandırılmıştır. 
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4.Bölüm 1.15 Maddelerinde yer alan “Yapılan teftiş esnasında mevzuata aykırılıklar tespit 
edilmesi ve bunların işverence giderileceği beyan edilmesi halinde, mevzuata aykırılıkların 
işverence uygun sürede giderilebileceğinin müfettişçe takdir edilmesi durumunda bir 
bildirim düzenlenerek işverene süre verilir. Söz konusu bildirim işveren veya vekiline 
tebliğ edilerek teftişe ara verilir. Teftiş, işverene verilen süre sonunda ve planlanan dönem 
içinde müfettiş tarafından belirlenen bir tarihte tamamlanır. Ancak, yapılan teftişlerde ara 
verme süresi her halde görev ve rapor devrine neden olmayacak şekilde uygulanır.” 
hükümleri uyarınca tespit edilen noksanlıkların belirlenen bir sürede giderilmesini 
sağlamak üzere, müfettişlerce noksanlıkların uygun sürede giderilebileceğine dair kanaat 
oluşan işyerlerine bildirim bırakılmak suretiyle teftişe ara verilmiştir. İşyerlerine ikinci kez 
gidildiğinde işyerinde alınmış önlemlerin uygunluğu, yeterliliği değerlendirilmiştir. 
 
Yapılan teftişlerde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 25.maddesi gereğince, 
işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında 
çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye 
kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan 
ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması 
talep edilmiştir. Ayrıca risk değerlendirmesinin yapılmamış olması durumunda da yine 
aynı uygulama yapılmıştır. 
 
3. İşyerlerinin Seçim Kriterleri 
Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi ile ilgili olarak programa 
alınacak işyerleri ve iller İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca, 41, 42, 43 NACE kodlarındaki 
işyerlerine ilişkin 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait Sosyal Güvenlik Kurumu verileri 
incelenerek belirlenmiştir. Aynı zamanda işyerleri seçilirken daha önce teftiş görme 
durumu, çalışan sayısı ve daha önce işyerinde geçirilen iş kazasına sayısı dikkat edilmiştir. 
 
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 
sistemindeki “Sendika Yetki” bölümünden çalışan sayısı dikkate alınarak İTOS (İş Teftiş 
Otomasyon Sistemi) üzerinden programa alınacak işyerlerinin seçimi yapılmıştır. 
 
5. Faaliyet Alanı Bilgileri 
5.1. Tanımlar 
Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin 
yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik 
nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği 
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5.3. Üretim Akış Şeması 
Programlı teftiş kapsamına alınan işyerlerinin genel olarak iş akış şemaları aşağıdaki 
gibidir:

 
Şekil 2.3- Üretim akış şeması 

 
5.4. Yapılan İşler 
Programlı teftiş kapsamında işyerinde genel olarak; konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, 
spor tesisi, okul, öğrenci yurdu, hastane, hükümet konağı, antrepo, fabrika, restorasyon, 
yemekhane, RES (Rüzgar enerjisi santrali) fideri, park, kanalizasyon, sebze meyve hali ve 
otel inşaatı yapılmaktadır. 
 
5.5. Kullanılan İş Ekipmanları 
Programlı teftiş kapsamında bulunan işyerlerinde yoğun olarak kullandığı iş ekipmanları 
Tablo 2.4’ te gösterilmiştir. 

 
Tablo 2.4- İş ekipmanları listesi 

No Ekipman türü No Ekipman türü 
1 Gırgır vinç 11 Bims kesme makinesi 
2 Kule vinç 12 Demir kesme makinesi 
3 Mobil Vinç 13 Demir bükme makinesi 
4 Beton pompası 14 Sıva karıştırma makinesi 
5 Mikser 15 Loder 
6 Dozer 16 Forklift 
7 Jeneratör 17 Mazot tankı 
8 Kalıp altı iskeleleri 18 Seyyar iskele platformları 
9 Yakalama ağları 19 El merdivenleri 

10 
Cephe iskeleleri (Ön yapımlı bileşenlerden 

oluşan cephe iskeleleri, asma iskeleler, 
sütunlu cephe platformları vb.) 

20 El aletleri 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proje Hazırlık Aşamaları 
(Mimari,statik,zemin,mekanik ve 

elektrik tesisitaı projeleri...)
Kazı İşleri Temel Atma Demir ve 

Kalıp işleri

Beton 
Dökümü Duvar Örme Tesisat İşleri Sıva ve Boya 

İşleri
İnce İşler (seramik 

döşeme ,dekorasyon 
vb.)
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5.6. Kullanılan Kimyasallar 
Programlı teftiş kapsamında bulunan işyerlerinde yoğun olarak kullanılan kimyasallar 
Tablo 2.5’te belirtilmiştir. 

 
 

Tablo 2.5- Kimyasallar listesi 
No Kimyasal türü No Kimyasal türü 
1 Beton, harç ve harç katkıları 7 Derz geçiş malzemeleri 
2 Hazır sıvalar 8 Yapıştırıcılar 
3 Beton tamir malzemeleri 9 Diğer yalıtım malzemeleri 
4 Endüstriyel kaplamalar 10 Yakıtlar 

5 Boyalar, incelticiler ve 
çözücüler 11 Su yalıtım malzemeleri 

6 Yardımcı malzemeler 12  
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III. BÖLÜM: TEFTİŞ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 
1. Hazırlık Aşaması  
Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi kapsamında, inşaat iş koluna 
faaliyet gösteren işyerlerinde gerçekleşecek olan programlı teftişler ile ilgili İş Teftiş 
Ankara Grup Başkanlığı’nda, yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı 
teftişlerinde görevli iş başmüfettişi, iş müfettişi ve iş müfettişi yardımcıları ile toplantılar 
yapılmıştır. 
 
Grup toplantılarında programlı teftişlerde görevli müfettişlere; yapılacak olan programlı 
teftişlerin amacı, kapsamı, hedefi, işyerlerinin durumu, teftiş programları, programlı 
teftişlerin aylık ve yıllık planlaması, yapılacak teftişlerin yöntemi ve uygulamalarından 
bahsedilmiştir. Ayrıca önceki yıllarda uygulanan programlı teftişlerde karşılaşılan sorunlar 
ve bu sorunlara getirilecek çözümlerle programlı teftişin uygulama usul ve esasları 
konuları değerlendirilmiştir. Teftişlerde müfettişler tarafından düzenlenmesi veya 
işveren/vekili tarafından hazırlanması istenilen bilgi ve belgelere ilişkin formlar ile ilgili 
görüş birliğine varılarak belgeler hazırlanmış ve düzenlenmiştir. Teftişlerde tespit edilecek 
noksanlıklar ve mevzuata aykırılıklar belirlenmiş, tutanakta ve raporda ayrıca yer alması 
düşünülen hususlar hakkında kararlar alınmıştır 
 
2. Teftiş Aşaması 
Programlı teftişler Şubat/Mart, Nisan/Mayıs, Haziran/Temmuz/Ağustos, Eylül/Ekim olmak 
üzere dört dönem halinde gerçekleştirilmiştir.  
 
Programlı teftişlerin devam ettiği süre içerisinde, ara dönemlerde Grup Başkanlığındaki 
heyetler arasında birlikteliğin sağlanması, teftişlere ilişkin fikir alışverişi, sorunlar ve 
çözüm önerileri için toplantılar yapılmıştır.  
 
Teftişlere başlanmadan önce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde işyerlerine ait 
dosyalar incelenmiş ve gerekli bilgiler alınmıştır. Teftişe gidilen işyerlerinin gayri faal 
olduğunun müfettişçe tespiti halinde, tespit tarihinde derhal durum ile ilgili olarak Grup 
Başkanlığına bilgi verilmiş ve heyetin programına yeni işyerleri eklenmiştir.  
 
Yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi birinci aşamasında işyerlerine 
gidilmiş, işyerinin sorumlu işveren, işveren vekili gibi üst düzey yöneticiler ile tanışılmış 
ve programlı teftiş hakkında bilgi verilerek teftişin amacı anlatılmıştır. Sonrasında ilgili 
kişi refakatinde yapı alanının gezilip görülmesi, teftişe ilişkin kayıt ve belgelerin 
incelenmesi,  çalışan ve işveren/işveren vekilleri ile görüşülmesi suretiyle işyerindeki 
uygulamaların mevzuata uygunluğu denetlenmiş ve neticesinde tutanak tutulmuştur. 
İşyerinde mevzuata aykırı noksan husus tespit edilmiş olup işverenin bu noksanlıkları 
gidermek üzere süre talep etmesi ve bu talebin müfettişlerce uygun görülmesi halinde, 
müfettişçe uygun görülen süre de kontrole gelinmesi için işverenliğe noksanlık bildirimi 
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bırakılması suretiyle teftişlere ara verilmiştir. İşverenliğe verilen sürenin sonunda 
işyerlerinde programlı teftişin ikinci aşaması gerçekleştirilmiş ve teftişin birinci 
aşamasında belirlenen noksanlıkların giderilip giderilmediği tespit edilerek teftiş 
sonuçlandırılmıştır.  
 
Yapılan teftişlerde bazı işyerlerinde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 
25.Maddesi gereğince, işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde 
veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; 
bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek 
riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya 
tamamında işin durdurulması istenmiştir. Ayrıca risk değerlendirmesinin yapılmamış 
olması durumunda da yine aynı talepte bulunulmuştur. Çalışanlar için hayati tehlike 
oluşturan hususların tespit edildiği işyerlerinde durdurma uygulanması için, müfettişlerce 
idari tedbir raporları yazılmış ve bu raporlar işleme konulmak üzere Grup Başkanlığı’na 
iletilmiştir. Grup Başkanlığı’na iletilen her rapor görevlendirilen üç kişilik heyet tarafından 
incelenerek karara bağlanmış ve alınan heyet kararları uygulanmak üzere ilgili Mülki İdare 
Amirliklerine gönderilmiştir. 
 
3. İstatistikler 

3.1. İşyeri istatistikleri 
Programlı teftiş kapsamında toplam 2.132 işyerinin teftişi yapılmıştır. Teftişi yapılan 
işyerlerinin illere göre dağılımı Tablo 3.1’de verilmiştir.  
 

Tablo 3.1- Teftişi yapılan işyerlerinin illere göre dağılımı 

İl İşyeri 
Sayısı İl İşyeri 

Sayısı İl İşyeri Sayısı 

Aydın 42 Eskişehir 15 Manisa 131 
Afyonkarahisar 21 Gaziantep 50 Kahramanmaraş 27 

Adana 75 Giresun 7 Osmaniye 9 
Aksaray 6 Hatay 19 Ordu 7 
Ankara 153 Mersin 40 Uşak 16 
Antalya 38 Muğla 112 Nevşehir 3 
Bursa 120 Isparta 32 Niğde 4 
Bartın 12 İstanbul 311 Rize 14 
Bolu 9 İzmir 263 Sakarya 35 

Balıkesir 31 Karabük 12 Samsun 32 
Bilecik 5 Kastamonu 9 Sivas 19 

Çanakkale 20 Kayseri 29 Şanlıurfa 15 
Çankiri 5 Kirikkale 23 Tekirdağ 51 
Çorum 10 Kirşehir 4 Tokat 16 
Denizli 49 Kütahya 28 Trabzon 25 
Düzce 7 Kocaeli 54 Yalova 7 
Edirne 10 Konya 53 Yozgat 10 

Erzurum 10 Malatya 6 Zonguldak 21 
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3.2. Çalışan sayısı istatistikleri 
Programlı teftişler kapsamında 2.948 kadın, 102.687 erkek ve 4 genç çalışan olmak üzere 
toplam 105.639 çalışana ulaşılmıştır.  Çalışan sayılarının cinsiyete göre dağılımı Şekil 
3.1’de verilmiştir. 
 

 
Şekil 3.1- Ulaşılan çalışan sayısının cinsiyete göre dağılımı 

 
3.3. Programlı Teftişlerde Tespit Edilen Noksanlıklara İlişkin İstatistikler 

Programlı teftiş kapsamında ilk teftişte 24.948 mevzuata aykırılık tespit edilmiş olup 
teftişler sırasında 21.785 tane aykırılığın giderildiği fakat 3.163 aykırılığın devam ettiği 
tespit edilmiştir.  
 

 
Şekil 3.2- Teftiş sonuçlarına ilişkin bilgiler 
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Tablo 3.2- İşyerlerinde tespit edilen risklerin yönetmelik bazlı değerlendirilmesi 

Yönetmelik adı 

İlk teftişte 
tespit 
edilen 

mevzuata 
aykırılık 

sayısı 

Son teftişte 
tespit 
edilen 

mevzuata 
aykırılık 

sayısı 

Giderilen 
mevzuata 
aykırılık 

sayısı 

İyileştirme 
oranı (%) 

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliği’ne aykırılıklar 14823 2215 12608 85,1 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne aykırılıklar 4681 521 4160 88,9 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na aykırılıklar 660 18 642 97,3 
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 

Yönetmeliği’ne aykırılıklar 1089 85 1004 92,2 

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki 
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, 
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev 

Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 
Yönetmelik’ine aykırılıklar 

562 23 539 95,9 

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde 
Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e aykırılıklar 1187 145 1042 86,1 

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında 
Yönetmelik’e aykırılıklar 1153 57 1096 95,1 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında 
Yönetmelik’e aykırılık 121 8 113 93,4 

Çalışanların Patlayıcı Ortamın Tehlikelerinden 
Korunması Hakkında Yönetmelik’e aykırılık 156 10 146 93,6 

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e 

aykırılıklar 
69 8 61 88,4 

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e aykırılıklar 5 0 5 100 

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden 
Korunmasına Dair Yönetmelik’e aykırılıklar 9 8 1 11,1 

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Hakkında Yönetmelik’e aykırılıklar 2 0 2 100 

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

aykırılıklar 
29 0 29 100 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne 
aykırılıklar 26 3 23 88,5 

İşyeri Bina Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve 
Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e 

aykırılıklar 
294 58 236 80,3 

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne 
aykırılıklar 14 0 14 100 

Tozla Mücadele Yönetmeliği’ne aykırılıklar 9 0 9 100 
Diğer kanun ve yönetmeliklere aykırılıklar 59 4 55 93,2 

Toplam 24.948 3.163 21.785 87,3 
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Yapılan teftişlerde tespit edilen noksanların yönetmelik bazlı yüzdesel dağılımı Tablo 
3.2’de ayrıntılı verilmiştir. Tabloya bakıldığından tespit edilen 24.948 noksan husustan 
%87,3’ün giderildiği görülmektedir. 
 
İşyerlerinde tespit edilen mevzuata aykırılıkların yönetmelik bazlı ilk tespit sayıları 
incelendiğinde, “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği”ne aykırılık sayısının 
14.823 ile en çok olduğu görülmektedir. İkinci sırada, 4681 aykırılık tespiti ile “İş 
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”ne aykırılık yer 
almaktadır. Üçüncü sırada ise 1187 tespit ile “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde 
Kullanılması Hakkında Yönetmelik”e olan aykırılıklar yer almaktadır. 
 

Tablo 3.3- İşyerlerinde tespit edilen mevzuat aykırılıklara ilişkin ayrıntılı analiz 

Riskin adı 

İlk teftişte 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık sayısı 

Son teftişte 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık sayısı 

Giderilen 
mevzuata 
aykırılık 

sayısı derilen 

İyileştirme 
oranı (%) 

Risk değerlendirmesi ile ilgili 
uygunsuzluklar 1050 78 972 92,6 

İş sağlığı ve güvenliği kurulu ile ilgili 
uygunsuzluklar 229 12 217 94,8 

Çalışan temsilcisi ile ilgili uygunsuzluklar 254 6 248 97,6 
İş güvenliği uzmanları ile ilgili 

uygunsuzluklar 352 12 340 96,6 

İşyeri hekimleri ile ilgili uygunsuzluklar 316 9 307 97,2 
Diğer sağlık personelleri ile ilgili 

uygunsuzluklar 350 19 331 94,6 

Parlama-patlama (barınma yerleri dahil) 
ile ilgili uygunsuzluklar 185 15 170 91,9 

Acil durum planı / tatbikatı ile ilgili 
uygunsuzluklar 651 26 625 96 

Acil çıkış kapısı ve yolları ile ilgili 
uygunsuzluklar 142 7 135 95,1 

Yangın algılama ve yangınla mücadele 
(barınma yerleri dahil) ile ilgili 

uygunsuzluklar 
755 34 721 95,5 

Destek elemanı (yangın ekibi, ilk yardımcı 
vb) ile ilgili uygunsuzluklar 254 34 220 86,6 

Düşen cisimler (yapı alanlarına ve giriş-
çıkışlarda malzeme düşmesine karşın 

önlemler) ile ilgili uygunsuzluklar 
617 46 571 92,5 

Geçitler ile ilgili uygunsuzluklar 339 35 304 89,7 
Enerji dağıtım tesisleri / elektrikle çalışma 

ile ilgili uygunsuzluklar 4383 425 3958 90,3 
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Tablo 3.3 Devamı- İşyerlerinde tespit edilen mevzuat aykırılıklara ilişkin ayrıntılı analiz 

Riskin adı 

İlk teftişte 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık sayısı 

Son teftişte 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık sayısı 

Giderilen 
mevzuata 
aykırılık 

sayısı derilen 

İyileştirme 
oranı (%) 

KKD temini ve kullanımı (Emniyet 
Kemeri, Düşey-Yatay Yaşam Hatları vb) 

ile ilgili uygunsuzluklar 
1187 145 1042 87,8 

Düzen temizlik, istif ve depolama ile ilgili 
uygunsuzluklar 378 29 349 92,3 

Havalandırma ile ilgili uygunsuzluklar 11 3 8 72,7 
Trafik yolları ve tehlikeli alanlar, yükleme 

yeri, rampalar ile ilgili uygunsuzluklar 192 13 179 93,2 

Çalışma yerlerinin, barakaların ve yolların 
aydınlatılması ile ilgili uygunsuzluklar 329 45 284 86,3 

Geçici kenar koruma sistemleri ile ilgili 
uygunsuzluklar 1752 489 1263 72,1 

Güvenlik ağları ile ilgili uygunsuzluklar 336 64 272 81 
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe 

iskelesi ile ilgili uygunsuzluklar 2342 403 1939 82,8 

Cephe platformları ile ilgili 
uygunsuzluklar 390 87 303 77,7 

Asma iskele (asılı erişim donanımları 
şeklinde iskeleler dahil) ile ilgili 

uygunsuzluklar 
658 67 591 89,8 

Seyyar iskeleler ile ilgili uygunsuzluklar 1421 219 1202 84,6 
İnşaat asansörleri ile ilgili uygunsuzluklar 325 49 276 84,92 
Kaldırma araçları ile ilgili uygunsuzluklar 1100 146 954 86,7 

Seyyar merdivenler ile ilgili 
uygunsuzluklar 650 145 505 77,7 

Kalıp altı iskeleleri ile ilgili 
uygunsuzluklar 951 199 752 79,1 

Diğer iş ekipmanları ile ilgili 
uygunsuzluklar 721 87 634 87,9 

Kazı-tünel-kuyu çalışmaları ile ilgili 
uygunsuzluklar 683 54 629 92,1 

Beton döküm işleri ile ilgili 
uygunsuzluklar 73 4 69 94,5 

Özel riskler (titreşim, gürültü, gaz, toz, 
buhar, yetersiz oksijen, zehirli-zararlı 

madde) ile ilgili uygunsuzluklar 
27 7 20 74,1 

Yüksekte çalışma (diğer) ile ilgili 
uygunsuzluklar 1545 150 1395 90,3 

TOPLAM 24948 3163 21785 87,3 
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3.4. Teftiş Sonucu İstatistikleri 
Teftişler sonucunda 1.090 işyerinde mevzuata aykırılık tespit edilmemiş olup 393 işyerine 
ise durdurma uygulanmıştır. 1.042 işyerine 3.163 adet giderilmeyen mevzuata aykırı husus 
için 12.650.523 TL idari para cezası uygulanması talep edilmiştir. 
 

 
Şekil 3.3- İşyerlerine uygulanan yaptırımlar hakkında bilgi 

 
Proje kapsamında işverenlere uygulanan idari para cezalarının kanun maddelerine göre 
ayrıntılı değerlendirmesi Tablo 3.4’te verilmiştir. Tablo 3.4’te görüldüğü gibi uygulanan 
idari para cezalarının büyük bir kısmı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu 
kanuna bağlı çıkarılan yönetmeliklerdir. 
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Tablo 3.4 –İşyerlerine uygulanan idari para cezalarının kanun maddelerine göre dağılımı 
Kanun Kanun Maddesi Ceza Maddesi İdari Para Cezası Miktarı 
4857 92/2 107/1-a 44.106 
6331 10/4 26-1/ç 8.104 
6331 11 26-1/d 37.800 
6331 15/1 26-1/f 13.500 
6331 15/2 26-1/f 31.050 
6331 17 26-1/ğ 190.612 
6331 20/1 26-1/ı 23.625 
6331 22 26-1/i 33.775 
6331 26-1/o 26-1/o 14.769 
6331 30 26-1/n 2.025 
6331 30 26-1/n 33.750 
6331 30 26-1/n 20.250 
6331 30 26-1/n 4.050 
6331 30 26-1/n 2.543.388 
6331 30 26-1/n 12.825 
6331 30 26-1/n 22.950 
6331 30 26-1/n 39.825 
6331 30 26-1/n 309.858 
6331 30 26-1/n 17.550 
6331 30 26-1/n 27.000 
6331 30 26-1/n 247.725 
6331 30 26-1/n 28.012 
6331 30 26-1/n 230.175 
6331 30 26-1/n 23.625 
6331 30 26-1/n 14.850 
6331 30 26-1/n 8.072.485 
6331 4/1-a 26-1/a 87.812 
6331 4/1-b 26-1/a 109.431 
6331 6/1-a 26-1/b 294.022 
6331 6/1-ç 26-1/b 2.700 
6331 6/1-d 26-1/b 20.274 
6735 6-2(İşçi) 23-5/b-1 12.455 
6735 6-2(İşveren) 23-5/b-3 31.145 

Toplam 12.605.523 
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IV. BÖLÜM: MEVZUATA AYKIRILIKLAR  
 
2017 yılı Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi kapsamında Şubat–
Ekim 2017 tarihleri arasında 2.132 işyerinde teftiş yapılmıştır. Bu teftişlerde en fazla 
aykırılığın 14.823 tespit ile “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği”ne 
aykırılık olduğu tespit edilmiştir. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nden 
sonra 4.681 adet noksan husus ile “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 
Şartları Yönetmeliği”ne aykırılıklar olarak tespit edilmiştir. Üçüncü sırada ise 1.187 tespit 
ile “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik” 
hükümlerine aykırılıklar yer almaktadır. 
 

 Yapı İşlerinde Alınması Gereken Önlemlere İlişkin Hükümlere Aykırılıklar 
İnşaat ve çeşitli mühendislik işlerinin yürütüldüğü, yerüstü veya yeraltında, su üstü veya su 
altında yapılan işler genel olarak yapı işleri olarak tanımlanmıştır. Bu işler içerisinde 
çalışanların sayısı itibariyle bina inşaatları, bina dışı inşaatlar ve özel inşaat faaliyetleri en 
fazla istihdamın sağlandığı faaliyet kollarıdır. Bu faaliyetler yürütülürken çalışanların 
maruz kaldığı riskler alınacak güvenlik önlemleriyle minimize edilebilir. Yapılan işin 
gereği olarak inşaat işyerlerinde çalışanların maruz kaldığı riskler göz önünde 
bulundurulduğunda düşen cisimlere; geçitlerde güvenliğe; enerji dağıtım tesisleri/elektrikle 
çalışma ile ilgili risklere; düzen temizlik, istif ve depolamaya; havalandırma koşullarına; 
trafik yolları ve tehlikeli alanlara; yükleme yerleri ve rampalara; çalışma yerlerinin, 
barakaların ve yolların aydınlatılmasına; kazı-tünel-kuyu çalışmalarına; beton döküm 
işlerine ve yüksekte çalışmaya yönelik iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi bulunması 
önem arz etmektedir. Programlı teftişler esnasında yukarıda belirtilen saha koşullarıyla 
ilgili yapılan tespitlere göre ilk aşamada işyerlerinde 14.823 adet noksanlık tespit edilmiş, 
teftişlerin tamamlanma sürecinde bu noksanlıklardan 12.608 adedi giderilmiştir. 
Giderilmeyen 2.215 adet noksan hususla ilgili olarak idari işlem uygulanmıştır.  Yapı 
İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine aykırılıklar kendi içerisinde risk 
esaslı olarak gruplandırıldığında ise aşağıdaki durum ortaya çıkmaktadır. 
 
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği içinde tespit edilen en fazla mevzuata 
aykırılığın 4.383 tespit ile “Enerji Dağıtım Tesisleri / Elektrikle Çalışma” olduğu 
görülmektedir. Yapılan teftişlerde bu kapsamda karşımıza elektrik tesisatının bütün 
parçalarının, güç gereksinimleri için yeterli kapasite ve kalitede ve yapı işlerindeki çalışma 
koşullarına dayanıklı olmaması; yapı alanı içerisindeki ana pano ve tali elektrik 
panolarında uygun kaçak akım rölesi kullanılmaması; Yapı alanında veya çalışanların 
erişebileceği yerlerde bulunan elektrik panoları, tevzi tabloları ile kontrol tertibatı ve 
benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içine konulmaması; yapı alanında elektrik 
bağlantıları için uygun bağlantı elemanlarının kullanılmaması veya açık uçlu kablolarla 
bağlantı yapılması; kullanılan sabit ve seyyar iletkenler ile teçhizatların fiziki ya da 
mekanik etkenlerden korunmaması; eskimiş veya yıpranmış kabloların kullanılması; 
elektrik teçhizatı, iletim hatları ve elektrikli aletlerin üzerlerinde voltajlarının 
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belirtilmemesi; elektrikle çalışan iş ekipmanlarının gövde güvenlik topraklamalarının 
yapılmaması; elektrik nakil hatlarının bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalarda, bariyerler 
veya ikaz levhalarıyla araçların ve tesislerin elektrik hattından uzak tutulmasının 
sağlanmaması gibi noksan hususlar öne çıkmaktadır. 
 
Enerji Dağıtım Tesisleri / Elektrikle Çalışma konularında yapılan noksanlık tespitlerini, 
2.342 tespit ile “Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskelelerin” de karşılaşılan 
mevzuata aykırılık tespiti takip etmektedir. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliği'ne göre ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskelelerinin TS EN 12810-
1,TS EN 12810-2,TS EN 12811-1,TS EN 12811-2 ve TS EN 12811-3 standartlarına ve 
ilgili diğer ulusal standartlara uygun olması, sağlamlık ve dayanıklılık hesaplarının 
yapılması, kendiliğinden hareket etmeyecek, stabilitesi bozulmayacak ve çökmeyecek 
şekilde tasarlanmış, imal edilmiş ve kurulmuş olması, binaya uygun şekilde sabitlenmiş 
olması, taşıyıcı sisteme ait düşey ve yatay elemanların eksiksiz olarak kullanılması ve 
sistemin yeteri kadar çapraz elemanlarla takviye edilmesi, korozyona karşı dayanıklı 
olması, platformlarının hareket etmeyecek şekilde sabitlenmiş olması, platform elemanları 
ile iskele dikey elemanları arasında ve platform döşemelerinde çalışanların düşmesine 
sebep olabilecek boşlukların bulunmaması, platformdan en az bir metre yükseklikte ve 
herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluğa, 
platforma bitişik, en az 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhasına, topuk levhası ile ana 
korkuluk arasında açıklıklar 47 santimetreden fazla olmayacak şekilde konulan ara 
korkuluğa sahip olması, çalışılan platformlara güvenli ulaşımın sağlanması için merdiven 
sistemleri bulunması, statik elektriğe karşı topraklanmış olması, vb. özelliklere sahip 
olması gerekmektedir. Ancak sahada yapılan denetimlerde rastlanmış olan cephe 
iskelelerinin birçoğunun yukarıda bahsedilmiş olan niteliklere sahip olmadığı 
anlaşılmaktadır. Özellikle belirtilen standartlara uygun olmayan iskelelerin kullanılması, 
iskelelerde ana ve ara korkulukların bulunmaması, platformlara ulaşım için merdiven 
sisteminin kullanılmaması ve iskele taşıyıcı elamanlarında korozyona uğramış kısımların 
bulunması teftişlerde en fazla karşılaşılan mevzuata aykırılıklardır. Teftişler sırasında 
henüz iskele kurma aşamasına gelmemiş işverenlere de kullanılacak olan cephe 
iskelelerinin nasıl olması gerektiği konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti 
yapılmıştır. 
 
Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskelelerinde tespit edilen noksanlıkları, 1.752 
tespit ile “Geçici Kenar Koruma Sistemlerinde” tespit edilen mevzuata aykırılıklar takip 
etmektedir. Yapı işyerlerinde özellikle betonarme platformların döşeme kenarlarında, 
asansör, merdiven, baca, şaft, aydınlatma boşlukları gibi döşemelerde süreksizlik meydana 
getiren boşluklarda, duvar ve perde duvar gibi yapı elemanları arasında süreksizlik 
meydana getiren pencere ve benzeri boşluklarda çalışanların veya malzemelerin düşmesini 
engelleyecek toplu koruma tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Bahsedilen toplu koruma 
sistemlerinden en önemlisi de geçici kenar koruma sistemleridir. Ancak yapılan teftişlerde 
bazı işyerlerinde geçici kenar koruma sistemlerinin hiç bulunmadığı, bazılarında ise 
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IV. BÖLÜM: MEVZUATA AYKIRILIKLAR  
 
2017 yılı Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi kapsamında Şubat–
Ekim 2017 tarihleri arasında 2.132 işyerinde teftiş yapılmıştır. Bu teftişlerde en fazla 
aykırılığın 14.823 tespit ile “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği”ne 
aykırılık olduğu tespit edilmiştir. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nden 
sonra 4.681 adet noksan husus ile “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 
Şartları Yönetmeliği”ne aykırılıklar olarak tespit edilmiştir. Üçüncü sırada ise 1.187 tespit 
ile “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik” 
hükümlerine aykırılıklar yer almaktadır. 
 

 Yapı İşlerinde Alınması Gereken Önlemlere İlişkin Hükümlere Aykırılıklar 
İnşaat ve çeşitli mühendislik işlerinin yürütüldüğü, yerüstü veya yeraltında, su üstü veya su 
altında yapılan işler genel olarak yapı işleri olarak tanımlanmıştır. Bu işler içerisinde 
çalışanların sayısı itibariyle bina inşaatları, bina dışı inşaatlar ve özel inşaat faaliyetleri en 
fazla istihdamın sağlandığı faaliyet kollarıdır. Bu faaliyetler yürütülürken çalışanların 
maruz kaldığı riskler alınacak güvenlik önlemleriyle minimize edilebilir. Yapılan işin 
gereği olarak inşaat işyerlerinde çalışanların maruz kaldığı riskler göz önünde 
bulundurulduğunda düşen cisimlere; geçitlerde güvenliğe; enerji dağıtım tesisleri/elektrikle 
çalışma ile ilgili risklere; düzen temizlik, istif ve depolamaya; havalandırma koşullarına; 
trafik yolları ve tehlikeli alanlara; yükleme yerleri ve rampalara; çalışma yerlerinin, 
barakaların ve yolların aydınlatılmasına; kazı-tünel-kuyu çalışmalarına; beton döküm 
işlerine ve yüksekte çalışmaya yönelik iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi bulunması 
önem arz etmektedir. Programlı teftişler esnasında yukarıda belirtilen saha koşullarıyla 
ilgili yapılan tespitlere göre ilk aşamada işyerlerinde 14.823 adet noksanlık tespit edilmiş, 
teftişlerin tamamlanma sürecinde bu noksanlıklardan 12.608 adedi giderilmiştir. 
Giderilmeyen 2.215 adet noksan hususla ilgili olarak idari işlem uygulanmıştır.  Yapı 
İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine aykırılıklar kendi içerisinde risk 
esaslı olarak gruplandırıldığında ise aşağıdaki durum ortaya çıkmaktadır. 
 
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği içinde tespit edilen en fazla mevzuata 
aykırılığın 4.383 tespit ile “Enerji Dağıtım Tesisleri / Elektrikle Çalışma” olduğu 
görülmektedir. Yapılan teftişlerde bu kapsamda karşımıza elektrik tesisatının bütün 
parçalarının, güç gereksinimleri için yeterli kapasite ve kalitede ve yapı işlerindeki çalışma 
koşullarına dayanıklı olmaması; yapı alanı içerisindeki ana pano ve tali elektrik 
panolarında uygun kaçak akım rölesi kullanılmaması; Yapı alanında veya çalışanların 
erişebileceği yerlerde bulunan elektrik panoları, tevzi tabloları ile kontrol tertibatı ve 
benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içine konulmaması; yapı alanında elektrik 
bağlantıları için uygun bağlantı elemanlarının kullanılmaması veya açık uçlu kablolarla 
bağlantı yapılması; kullanılan sabit ve seyyar iletkenler ile teçhizatların fiziki ya da 
mekanik etkenlerden korunmaması; eskimiş veya yıpranmış kabloların kullanılması; 
elektrik teçhizatı, iletim hatları ve elektrikli aletlerin üzerlerinde voltajlarının 
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mevcut korkuluk sistemlerinin en az bir metre yükseklikte ve herhangi bir yönden 
gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluğa sahip olmadığı, bazılarının 
ara korkuluğunun bulunmadığı, genellikle kullanılan çoğu geçici kenar koruma sisteminin 
TS EN 13374 standardına uygun olmadığı tespit edilmiştir. 
 
Geçici kenar koruma sistemlerinde karşılaşılan mevzuata aykırılıkları, 1.545 tespit ile 
“Diğer Yüksekte Çalışma” risklerinde karşılaşılan mevzuata aykırılık tespiti takip 
etmektedir. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nin EK IV 2. maddesinde 
yüksekte yapılan çalışmalarda uyulması gerekli hususlar; çalışmaların öncelikle yerde 
yapılması; yapılacak çalışmaların önceden planlanması; uygun araç ve ekipmanlarla 
ulaşımın sağlanması; toplu koruma önlemleri kullanılması; dike/yatay yaşam hatlarının 
kullanılması; yüksekte çalışma eğitimi, gözetim için ehil kişi görevlendirilmesi gibi 
hususlardan bahsedilmiş ancak programlı teftiş kapsamında teftiş yapılan çoğu işyerinde 
belirtilen şartlara uygun çalışma yapılmadığı tespit edilmiştir. Özellikle ölümlü iş 
kazalarının büyük bir kısmına neden oluşturan “yüksekte çalışma” hususunda işverenlerin 
güvenlik önlemlerinin alınmasında kayıtsız kalışı insan hayatına verilen değer açısından 
kaygı vericidir. 
 
“Diğer Yüksekte Çalışma” riskleri ile ilgili yapılan mevzuata aykırılık tespitlerini, 951 
tespit ile “Kalıp Altı İskelelerinde” karşılaşılan mevzuata aykırılıklar takip etmektedir. 
Mevzuata aykırılık tespit edilen işyerlerinde, çoğunlukla kullanılan kalıp altı iskele 
sistemlerinin sağlamlık ve dayanıklılık hesaplarının yapılmadığı ve kurulu iskele 
sistemlerinde yıpranmış ve korozyona uğramış iskele elemanlarının kullanıldığı, iskelelerin 
kurma kullanma sökme planlarının olmaması, iskeleyi kuran kişilerin bu konuda eğitime 
sahip olmamaları, kalıp iskelelerinin üst seviyelerine erişim için uygun araçların 
kullanılmadığı, iskele elemanlarının eksik kullanılması gibi noksanlıkların bulunduğu 
görülmektedir.  
 

 İş Ekipmanı Kullanımında Karşılaşılan Aykırılıklar 
Yapı işyerleri için gerçekleştirilen faaliyetler esnasında, gerek malzeme gerekse de insan 
taşınmasında kullanılan kaldırma araçları ve asansörler, çalışanların ve malzemelerin 
yüksekten düşmesini önlemeye yönelik geçici kenar koruma sistemleri, güvenlik ağları, 
yapılan işin niteliğine bağlı olarak kullanılan çeşitli iskele tipleri ve cephe platformları, 
çalışanların bir yere doğru erişimini sağlamaya yönelik kullanılan merdiven ve araçlar, 
kalıp altında destek amaçlı kullanılan iskele destek elemanları gibi birçok çeşitli ekipmanın 
kullanılması gerekmektedir. Bu ekipmanların, çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye 
atmayacak şekilde tesis edilmesi ve çalışan tarafından da talimatlara uygun olarak 
kullanılması gerekmektedir. Yapılan teftişler esnasında yukarıda sayılan ekipmanlara 
yönelik işyerlerinde tespit edilen 4.681 noksanlık maddesinden, 4.160’ ü teftiş esnasında 
giderilmiş olup, teftiş sonucunda devam ettiği tespit edilen 521 noksanlıkla ilgili olarak 
idari para cezası uygulanmıştır.  
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İşyerlerinde genel olarak devam eden noksanlıklar içerisindeki en büyük payı, 
uyumlaştırılmış ulusal veya uluslararası standartlara uygun olmayan geçici kenar koruma 
sistemi olarak isimlendirilen korkuluk vb. ekipmanların kullanılması teşkil etmektedir. Bu 
konuda işyerlerinde standartlara uygun korkuluk temininin kolaylaştırılması için teşvik 
odaklı çalışmalar yapılmalı, üretici firmaların sayısı arttırılarak bu ekipmanların tüm ülke 
genelinde kullanımının yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.   
 

 İşyerlerinde Acil Durumlara Karşı Alınması Gereken Önlemlere Aykırılıklar 
2017 yılı içerisinde yapılan “Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” 
kapsamında, çeşitli illerde teftişi yapılan 2.132 işyerinde denetimler sırasında acil 
durumlara karşı alınması gereken önlemler başlığı altında 1.153 adet mevzuata aykırılık 
tespit edilmiştir. İlkyardım, arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele konularında 
yeterli sayıda destek elemanı görevlendirilmediği belirlenen işyerlerinde toplamda 254 
adet noksanlık tespit edilmiştir. Bu işyerlerinde yapılan ikinci aşama denetimlerde 220 
noksanlığın giderildiği görülmüş, % 86.6 oranında iyileştirme sağlanmıştır. İşyerlerinde 
yaşanabilecek acil olaylara karşı hazırlanan çeşitli önlemleri kapsayan acil eylem 
planlarında bulunan eksiklikler veya hazırlanan acil durum planlarının efektifliğinin 
belirlenmesi için yapılan acil durum tatbikatlarının yapılmaması gibi sebepleri içeren 651 
adet noksan husustan 625’inin teftiş sonucunda giderildiği; 26 adet noksanlığın devam 
ettiği tespit edilerek bu konuda % 96 oranında iyileştirme sağlanmıştır. İnşaat işyerlerinde 
barınma yerleri dâhil parlama ve patlamaya sebep olabilecek tehlikelere karşı tespit edilen 
185 adet noksan hususun 170’inin teftiş sonucunda giderildiği, 15 adedinin devam ettiği 
saptanmıştır. İşyerlerinde yangın algılama ve yangınla mücadeleye yönelik tespit edilen 
755 adet noksan husustan 721’si giderilerek %95,5 iyileştirme sağlandığı gözlenmiştir. 
Ayrıca acil çıkış kapılarıyla ilgili hususlara ilişkin tespit edilen 142 adet noksanlık 
maddesinde % 95.1 iyileştirme oranı sağlanarak işyerlerinde bu başlıkta devam eden 7 
noksan hususla ilgili idari para cezası uygulanmıştır. Genel çerçevede bakıldığında, 
işyerlerinin acil durumlara karşı hazır olmadığı ve bunda işverenlerde tam olarak 
yerleşmemiş güvenlik kültürünün payı olduğu düşünülmektedir. İşyerlerinde mevcut olan 
bu koşulların etkisiyle, özellikle çalışanların toplu olarak bulunduğu barınma yerleri gibi 
alanlarda meydana gelebilecek acil durumlarda yaşanabilecek olayların vahameti daha da 
artacaktır. Büyük ölçekteki inşaat projelerine bakıldığında, yangın vb. acil durumlara 
yönelik genel olarak daha organize tedbirler alındığı gözlemlenmiştir. Küçük ve orta 
ölçekteki yapı işyerlerinde meydana gelebilecek olumsuz tabloların önlenmesi için 
işyerlerinde alınabilecek tedbirlerin önemi konusunda teftiş esnasında ve bilinçlendirme 
faaliyetlerinde bu konunun özellikle vurgulanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 
 

 Risk Değerlendirmesi Çalışmalarında Karşılaşılan Ayrılıklar 
2017 yılı içerisinde yapılan “Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” 
kapsamında, çeşitli illerde teftişi yapılan 2.132 işyerinde denetimler sırasında risk 
değerlendirmesi başlığı altında 1.089 adet mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. İşyerinde 
risk değerlendirmesinin hiç hazırlanmamış olması, işyerinin durdurulmasına sebebiyet 
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mevcut korkuluk sistemlerinin en az bir metre yükseklikte ve herhangi bir yönden 
gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluğa sahip olmadığı, bazılarının 
ara korkuluğunun bulunmadığı, genellikle kullanılan çoğu geçici kenar koruma sisteminin 
TS EN 13374 standardına uygun olmadığı tespit edilmiştir. 
 
Geçici kenar koruma sistemlerinde karşılaşılan mevzuata aykırılıkları, 1.545 tespit ile 
“Diğer Yüksekte Çalışma” risklerinde karşılaşılan mevzuata aykırılık tespiti takip 
etmektedir. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nin EK IV 2. maddesinde 
yüksekte yapılan çalışmalarda uyulması gerekli hususlar; çalışmaların öncelikle yerde 
yapılması; yapılacak çalışmaların önceden planlanması; uygun araç ve ekipmanlarla 
ulaşımın sağlanması; toplu koruma önlemleri kullanılması; dike/yatay yaşam hatlarının 
kullanılması; yüksekte çalışma eğitimi, gözetim için ehil kişi görevlendirilmesi gibi 
hususlardan bahsedilmiş ancak programlı teftiş kapsamında teftiş yapılan çoğu işyerinde 
belirtilen şartlara uygun çalışma yapılmadığı tespit edilmiştir. Özellikle ölümlü iş 
kazalarının büyük bir kısmına neden oluşturan “yüksekte çalışma” hususunda işverenlerin 
güvenlik önlemlerinin alınmasında kayıtsız kalışı insan hayatına verilen değer açısından 
kaygı vericidir. 
 
“Diğer Yüksekte Çalışma” riskleri ile ilgili yapılan mevzuata aykırılık tespitlerini, 951 
tespit ile “Kalıp Altı İskelelerinde” karşılaşılan mevzuata aykırılıklar takip etmektedir. 
Mevzuata aykırılık tespit edilen işyerlerinde, çoğunlukla kullanılan kalıp altı iskele 
sistemlerinin sağlamlık ve dayanıklılık hesaplarının yapılmadığı ve kurulu iskele 
sistemlerinde yıpranmış ve korozyona uğramış iskele elemanlarının kullanıldığı, iskelelerin 
kurma kullanma sökme planlarının olmaması, iskeleyi kuran kişilerin bu konuda eğitime 
sahip olmamaları, kalıp iskelelerinin üst seviyelerine erişim için uygun araçların 
kullanılmadığı, iskele elemanlarının eksik kullanılması gibi noksanlıkların bulunduğu 
görülmektedir.  
 

 İş Ekipmanı Kullanımında Karşılaşılan Aykırılıklar 
Yapı işyerleri için gerçekleştirilen faaliyetler esnasında, gerek malzeme gerekse de insan 
taşınmasında kullanılan kaldırma araçları ve asansörler, çalışanların ve malzemelerin 
yüksekten düşmesini önlemeye yönelik geçici kenar koruma sistemleri, güvenlik ağları, 
yapılan işin niteliğine bağlı olarak kullanılan çeşitli iskele tipleri ve cephe platformları, 
çalışanların bir yere doğru erişimini sağlamaya yönelik kullanılan merdiven ve araçlar, 
kalıp altında destek amaçlı kullanılan iskele destek elemanları gibi birçok çeşitli ekipmanın 
kullanılması gerekmektedir. Bu ekipmanların, çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye 
atmayacak şekilde tesis edilmesi ve çalışan tarafından da talimatlara uygun olarak 
kullanılması gerekmektedir. Yapılan teftişler esnasında yukarıda sayılan ekipmanlara 
yönelik işyerlerinde tespit edilen 4.681 noksanlık maddesinden, 4.160’ ü teftiş esnasında 
giderilmiş olup, teftiş sonucunda devam ettiği tespit edilen 521 noksanlıkla ilgili olarak 
idari para cezası uygulanmıştır.  
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veren noksan maddeler arasında yer almıştır. Risk değerlendirmesine ilişkin diğer 
eksiklikler genel olarak; risk değerlendirmelerinin inşaat işyerine özgü hazırlanmaması 
veya işyerlerindeki mevcut tüm riskleri kapsayacak nitelikte olmaması, tehlikelerin tam 
olarak tanımlanmaması, dokümantasyon konusunda eksiklikler bulunması, ayrıca gerekli 
olduğu halde risk değerlendirmelerinin güncellenmemesi ve gerektiğinde yenileme 
aşamalarının izlenerek işyerinin bütününü kapsayacak şekilde hazırlanmamasından 
kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Bu eksikliklerin başlıca sebebinin, işverenler ile iş sağlığı 
ve güvenliği profesyonelleri tarafından işyerlerinde yapılacak risk değerlendirmelerinin 
öneminin tam olarak anlaşılamaması ve gerekli bilincin yerleşmemiş olmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Önleyici odaklı teftiş anlayışı gereği, risk değerlendirmesi 
hususunda durdurma gerekçesi olmayan diğer noksanlıklarla ilgili süre verilen işyerlerinde 
yapılan ikinci aşama denetimlerde 1.089 adet noksanlığın 1.004’ü giderilmiş olup 85 adet 
noksanlığın devam ettiği tespit edilmiştir. Bu rakamlar risk değerlendirmesi hususunda 
işyerlerinde %92,2 oranında iyileştirme sağlandığını göstermektedir.  
 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim ve Organizasyonuna Yönelik Alınması 
Gereken Önlemlere Aykırılıklar 

2012 yılında mevzuatımızda müstakil bir kanun olarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun en büyük etkilerinden birisi de bütün işyerlerinde bir iş 
sağlığı ve güvenliği yönetim ve organizasyonunun kurulmasını sağlamaktadır. Yapı 
işyerlerinde iş kazalarının meydana gelmesinde en büyük eksikliklerden birisinin de 
işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği yönetim ve organizasyonunun yeterliliğinin tam 
olarak sağlanmaması olduğu düşünülmektedir.  
 
Yıl içinde programlı teftişler kapsamında işyerlerinde yapılan ilk aşama denetimlerde iş 
sağlığı ve güvenliği kurulu ile ilgili uygunsuzlukların sayısı 229, çalışan temsilcisi seçimi 
ile ilgili uygunsuzlukların sayısı 254, iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi ile ilgili 
uygunsuzlukların sayısı 352, işyeri hekimi görevlendirilmesi ile ilgili uygunsuzlukların 
sayısı 316, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi ile ilgili uygunsuzlukların sayısı 350 
olarak tespit edilmiştir. Bu noksanlıklarla ilgili süre verilen işyerlerinde yapılan ikinci 
aşama denetimlerde son teftiş tarihi itibariyle iş sağlığı ve güvenliği kurulu ile ilgili 
uygunsuzlukların sayısının 12, çalışan temsilcisi seçimi ile ilgili uygunsuzlukların sayısının 
6, iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi ile ilgili uygunsuzlukların sayısının 12, işyeri 
hekimi görevlendirilmesi ile ilgili uygunsuzlukların sayısının 9, diğer sağlık personeli 
görevlendirilmesi ile ilgili uygunsuzlukların sayısının 19 olarak devam ettiği tespit 
edilmiştir. Bu rakamlar iş sağlığı ve güvenliği yönetim ve organizasyonuna yönelik 
işyerlerinde yapılan denetimlerle iyileştirme sağlanarak farkındalık oluşturulduğunu 
göstermektedir.  
 
Çok tehlikeli sınıfta yer alan inşaat çalışmalarında, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi ve 
organizasyonu konusunda tespit edilen eksikliklerde inşaat işyerlerindeki bazı işverenlerin 
aktif sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu durumu bertaraf etmeye 
yönelik olarak, inşaat sektöründe faaliyet gösteren, işveren sivil toplum kuruluşlarının 
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bünyesinde bulunan üyelere cezai, hukuki ve idari sorumluluklarını hatırlatıcı faaliyetlerde 
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V. BÖLÜM: SONUÇ 
 
1. Giderilemeyen Mevzuat İhlalleri ve Yapılan İdari İşlemler 

1.1. Giderilemeyen Mevzuat İhlalleri  
2017 yılı içerisinde yapılan teftişler sonucu, programlı teftiş kapsamında tespit edilen 
toplam 24.948 noksan husustan 21.785 tanesi giderilmiş, 3.163 noksan hususun 
giderilmediği tespit edilmiştir. Buna göre, teftişlerde tespit edilen noksan hususların 
giderilme oranı % 87,3’tür. 
  
Giderilmeyen noksanlıklar; işveren firmaların teftişi yeterince önemsememesi, iş sağlığı ve 
güvenliği kültürünün yeterince oluşmaması, noksanlıkların bazılarının (güvenlik ağı, iskele 
gibi) maliyetinin yüksek olması, asıl işveren-alt işveren arasındaki görev paylaşım 
durumları (işveren çatışması), çalışanların güvenlik tedbirlerini savsaklaması ve tedbirlerin 
alınması yerine üretime hız verilmesi gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. 
 
 “2017 Yılı Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” kapsamında teftiş 
yapılan toplam 2.132 işyerinin 393’ünde, çalışanlar için hayati tehlike oluşturan hususlar 
tespit edildiğinden 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 25 inci maddesi ile 
aynı kanunun 25. Maddesine dayanılarak yayınlanan “İşyerlerinde İşin Durdurulmasına 
Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, tespit edilen hususlar giderilinceye kadar inşaat 
işyerlerinde işin durdurulması talep edilmiştir. 
  

1.2. Uygulanması İstenilen İdari Para Cezaları 
2017 yılı içerisinde teftiş yapılan 2.132 yapı işyerinden;  1.090 işyerinin noksanlarını teftiş 
süresi içinde ya da bırakılan bildirim sonunda giderdiği tespit edilmiştir. Noksanlıklarını 
gidermeyen 1.042 işyerine gidermediği 3.163 adet mevzuata aykırılık nedeniyle toplam 
12.650.523 TL idari para cezası uygulanması talep edilmiştir. Ayrıca 393 işyerinde işin 
durdurulması istenmiştir. 
 
Uygulanan idari para cezasının tamamı 6331 Sayılı Kanuna göre çıkartılmış olan 
yönetmelikler kapsamında yazılmıştır.  
 
Yönetmelik bazında bir değerlendirme yapıldığında ise tespit edilen noksanların büyük 
çoğunluğunun Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelik’i' ve İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmelik’i ile ilgili olduğu ve en çok idari 
para cezasının bu yönetmelikler ile ilgili yazılmış olduğu görülmüştür. 
 

1.3. Suç Duyurusu ve İhbarlar 
2017 yılı Yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişleri kapsamında; işin 
durdurulması kararına muhalefet eden işverenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulunulmuş olup durdurma kararını uygulamaya muhalefet eden Mülki İdari 
Amir ile ilgili de İçişleri Bakanlığı’na bildirimde bulunulmuştur. 
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2. Teftişin Sonuçları ile İlgili Genel Değerlendirme 
2017 yılı Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi kapsamında yapılan 
teftişlerin sonuçları itibariye yapılan genel değerlendirmeler aşağıda açıklanmıştır.  
 
 2017 yılı Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi kapsamında 6 iş 

başmüfettişi, 22 iş müfettişi ve 95 yetkili müfettiş yardımcısı olmak üzere toplam 123 
müfettiş tarafından 58 ilde 2.132 işyerinin teftişi gerçekleştirilmiştir. 

 
 Yapılan teftişlerde 2.948’i kadın, 102.687’si erkek ve 4 genç çalışan olmak üzere 

105.639 çalışana ulaşılmıştır. 
 
 Programlı teftişler; yüksekte çalışma, iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu, yangın, 

parlama, patlama, geçici iş ekipmanları ve elektrik ile ilgili riskler doğrultusunda 
yürütülmüştür. 

 
 Programlı Teftiş kapsamında birinci aşama teftişler sonucunda 2.132 işverenle ilgili 

olarak 24.948 noksan husus tespit edilmiş olup yapılan ikinci aşama teftişlerde 21.785 
tanesinin giderilmiş olduğu ve 3.163’ünün giderilmediği tespit edilmiştir. 

 
 Programlı Teftiş kapsamında teftişi yapılan 1.042 işyeri ile ilgili olarak toplam 

12.650.523 TL idari para cezası uygulanmıştır. 
 

 2017 yılı Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi kapsamında 393 
işyerinde, çalışanlar için hayati tehlike oluşturan noksan husus tespit edilmesi 
nedeniyle 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 25. Maddesi gereğince işin 
durdurulması talep edilmiştir. 

 
 İşin durdurulması uygulanan işyerlerinde işin durdurulma sebeplerini genellikle 

yüksekte çalışma, risk değerlendirmesi, iş ekipmanlarında gerekli önlemlerin 
alınmaması, elektrik, betonarme kalıp işleri, yaşam hatları, kişisel koruyucu 
donanımlar(emniyet kemeri), çatı işleri, el merdivenleri, iskeleler ve iskelelerde genel 
tedbirler ve düşen cisimler ile ilgili noksan hususlar oluşturmaktadır. 

 
3. Sektör/Alan Temsilcilerinin Önerileri 
    3.1. İş Teftişi ile İlgili Önerileri 
Sektör ve alan temsilcileri, iş teftişi ile ilgili olarak sektörde haksız rekabetin önlenmesi 
açısından her yapı işyerine gidilmesini istemektedirler (en azından çevresindekilere). Bu 
istek de İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın inşaatlardaki teftiş uygulamasıyla mümkün 
gözükmemektedir. İşverenler tarafından tarama usulü uygulamanın daha hakkaniyetli 
olduğu düşünülmekte olup tarama usulü teftiş desteklenmektedir. 
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Bunun dışında ceza sistemi kadar iş güvenliği yönünden teşvik ve ödül sisteminin 
olmasının da motivasyonu arttıracağını belirtmişlerdir. 
 
    3.2. Sektör/Alana İlişkin Sorunlara Yönelik İşyerlerinin Beyanları  
Yapı işyerlerinde yapılan işlerin geçici/süreli olması, imalat çeşitliliğinin çok fazla olması 
ve işlerin farklı ekiplerce ve eş zamanlı yapılması, tehlike kaynaklarının etkileşim halinde 
olması, alt işveren-asıl işveren ilişkisinin muvazaalı kurgulanması ve sektörde çalışan 
işçilerin eğitim düzeyinin düşük olması gibi nedenlerin sektörü daha riskli hale getirdiği 
düşünülmektedir. 
 
Yapı müteahhitleri tarafından ihale ile alınan işlerin gereği gibi yapılabilmesi ve 
masrafların tedarik edilebilmesi için, sözleşmelere iş güvenliği masrafları ile ilgili bir 
kalem konulması yapı müteahhitleri tarafından istenilmektedir. İhale ile alınan büyük 
inşaatlarda, iş güvenliği tedbirlerinin alınması için büyük oranda masraflar yapılmaktadır. 
Bu masrafların yapılabilmesi ve çalışanların güvenlikle yapı işlerinde çalışmalarının 
sağlanması için bu masrafların devlet teşviki ve/veya desteği ile karşılanması gerektiği 
belirtilmektedir. 
 
Cephe iskelelerinin ruhsata tabi olması ve belediyelerce projelerinin kontrolünün 
sağlanmasının yerinde olacağı savunulmaktadır. 
 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nca her dosya açma talebinde, harç yatırılmasının 
sağlanmasından önce dosya içeriğindeki bilgilerin kontrol edilip mevzuata uygunluk 
açısından değerlendirilmesi ve gerekli hususlarda eksiklik gösteren dosyaların açılmaması 
talep edilmektedir. 
 
İşverenler tarafından, eski iskelelerin devlet tarafından bir teşvik uygulaması ile geri 
alınması talep edilmektedir. 
 
İşverenler yeni kalıpçı ustalarının yetişmediğinden şikayet etmektedir. Bu alanda mesleki 
eğitime önem verilmelidir. 
 
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili bazı yönetmeliklerin atıfta bulunduğu Türk Standartlarının 
uygulanmasının zorunlu olmasına rağmen bu standartların Resmi Gazete’de 
yayımlanmadığı ancak ilgili birimlerden ücret karşılığı temin edilebildiği, uygulanması 
zorunlu olan bir mevzuatın ücretli olmaması gerektiği, işverenler ve iş güvenliği uzmanları 
tarafından dile getirilmiştir. 
 
3.3. İş Müfettişlerinin Değerlendirme ve Görüşleri 
    3.3.1. Mevzuatla İlgili Öneriler 
İşyerlerine yapılan teftişlerde hayati tehlike tespit edilen noksanlıklarda 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 25. Maddesi uyarınca işyerlerinde durdurma uygulandığı 
durumlarda, hayati risk içeren noksanlıklar dışındaki noksanlıklar için süre verilmesi 
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uygulaması gerekli düzenlemelerle kaldırılmalıdır. Bir işyerine durdurma uygulanması ve 
hayati risk içeren noksanlıklar dışındaki noksanlıklar için süre verilmesi işveren tarafından 
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müfettişlerin işverenler nazarında yetkilerinin sorgulanmasına ve değer kaybına sebep 
olmaktadır. Durdurulmuş bir işyerinin süre hakkına sahip olması mühür fekkine neden 
olabileceği gibi üretime de teşvik edecek ve bu durdurmaya muhalefet durumlarının 
artmasına sebebiyet verecektir. Durdurma uygulanmış bir işyerinde süre verilmesi halinde 
olabilecek herhangi yargı kanalı işlemlerinde mahkeme önünde de iş müfettişleri olarak 
haksız duruma düşme olasılığımız yüksek olduğundan müfettişliğimiz ve kurumumuz 
değer kaybına uğrayacaktır.  
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tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin 
etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya 
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ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve 
gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu 
hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.” hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm 
gereğince işverenler iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin görevlendirilmesini ya kendi 
bünyelerinde çalışan kişilerden ya da anlaşma yaptıkları OSGB’lerden hizmet alımı 
suretiyle gerçekleştirmektedir. İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin ücretleri hizmet 
verdikleri işverenler tarafından ödenmektedir. Bu durum iş güvenliği uzmanları ve işyeri 
hekimlerinin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak yapmış oldukları öneri ve tespitlerin 
işveren tarafından dikkate alınmamasına, çoğu zamanda uygulanmamasına neden 
olabilmektedir. Bu sebeple mevzuatımızda iş güvenliği uzmanının maddi bakımdan 
işverenle olan bağını ortadan kaldıracak mevzuat düzenlemesinin yapılması, iş güvenliği 
profesyonellerinin daha etkin çalışma yapmasını sağlayacaktır. 
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Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 14/1 Maddesinde yer alan “İşveren, 
yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde kullanılan makine, araç, ekipman, malzeme ve çalışma 
yöntemlerinin ilgili teknik mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden kabul görmüş, 
uyumlaştırılmış ulusal veya uluslararası standartlara uygun olmasını sağlar.” hükmü ile 
yapı işyerinde var olan kum, dolgu malzemesi, alçı vb. dahil her şeyin bir standarda 
uygunluğu aranmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili malzeme ve ekipmanların 
hangilerinin standartlara uygun olacağının belirlenmesi daha sağlıklı olacaktır.   
 
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde istenilen korkulukların ve ara 
korkulukların yalnızca zeminden itibaren yükseklikleri, dayanacakları en az yük miktarı 
belirtilmiştir. Örneğin korkuluk sistemlerinde tel kafes vb. orta koruma olması geçici kenar 
koruma sisteminin standartlara uygun olduğu halde yönetmeliğe göre ara korkuluğu 
olmaması sonucunu doğurabilir. Korkuluklarla ilgili işyerlerinde çok farklı malzemeler 
kullanılarak (çelik halat, çelik tel, kendir halat vb.) yapılmış uygulamalar da görülmektedir. 
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında korkulukların hangi tür malzemeler kullanılarak ve 
hangi niteliklerde yapılacağının belirlenmesinin bu konudaki tereddütleri ortadan 
kaldıracağı düşünülmektedir. Ayrıca mevzuatta yer alan korkulukların 125 kg yüke 
dayanıklı olması hususunda yükün dinamik veya statik hangi nitelikte olacağı belirsizdir. 
125 kg yüke dayanıklı olduğunun teftiş esnasında nasıl tespit edileceğinin de belirlenmesi 
faydalı olacaktır. 
 
2017 yılı Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişleri kapsamında 
teftişler değerlendirildiğinde en fazla noksanlığın cephe iskeleleri ile alakalı olduğu 
görülmüştür. Burada en önemli hususu standartlara uygun olmayan iskele ve iskele 
elemanlarının kullanılmasının oluşturduğu kuşkusuzdur. Yönetmeliğin ilgili maddesinde 
“Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve iskele şeklinde kullanılan geçici iş 
ekipmanlarının, TS EN 12810-1,TS EN 12810-2,TS EN 12811-1,TS EN 12811-2 ve TS 
EN 12811-3 standartlarına ve ilgili diğer ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal standart 
bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır.” hükmü 
incelendiğinde iskelelerin standartlara uygun olmasının sağlanması yapı işverenlerinin 
sorumluluğunda olduğu görülmektedir. Halbuki gerekli yasal düzenlemelerle standart dışı 
iskele ve iskele elemanı kullanılmasının önüne geçmek adına iskelelerin üretimine yönelik 
standart koşulu sağlanması iskelerle ilgili daha sağlıklı sonuçların ortaya çıkmasına 
yardımcı olacaktır. Ayrıca yapılan teftişlerde iskelelerin bu standartlara uygunluğunun 
sağlanıp sağlanmadığının nasıl anlaşılacağı bir hükme bağlanmamıştır. TSE standartlarının 
zorunlu olması üretimden başlayarak çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği seviyesinin 
yükseltilmesine katkı sağlayacaktır. 
 
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatımızda yer almakta olan, görev ve yetki karmaşasına yol 
açan durumlardan biri de mevzuatımızda geçen “ehil” ve “yetkili” gibi kavramların 
tanımlarının yapılmamasıdır. Bu kavramların açık olarak tanımlarının yapılması, teftiş 
esnasında hangi kişilerin hangi konularda ehil ve yetkili oldukları konusunda oluşan 
tereddütlere son verecektir. 
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4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesinde tanımlar başlığı altında verilen asıl işveren- alt 
işveren ilişkisi işverenler tarafından tam olarak algılanamamıştır. Kanunda alt işverenin 
tarifinde de;  “Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya 
devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan 
kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren 
ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan 
itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik 
nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.” 
İbaresi vurgulandığı, ancak bu hususun işverenler tarafından farklı algılandığı 
görülmektedir. İnşaat işyerlerinde yapının bir bütün olduğu düşünülerek hareket 
edildiğinde, içinde yer alan yüzlerce kalemin ve bu işler için asıl işverenle sözleşme yapan 
işyerlerinin hangisinin yaptığı işlerin alt işverenin üstlenebileceği türden işler olarak kabul 
edileceği, hangisinin kabul edilemeyeceği tartışmalıdır. Durumun böyle olması ve asıl 
işverenin; taşeron firmaların rekabetinden faydalanarak işi daha ucuza yaptırmak istemesi 
inşaat işyerlerinde taşeronluk sisteminin artmasına yol açmıştır. Taşeron firmaların iş 
alabilmek için işi daha hızlı bitirmek ve diğer firmalara göre işi daha ucuza yapmak 
suretiyle asıl işveren ile anlaşmaları dolaylı olarak iş kazası olma riskini arttırmaktadır. 
Çünkü ülkemizde çoğu taşeron firma fiyat düşürürken ilk önce iş güvenliği tedbirlerinin 
maliyetini gözden çıkarmaktadır. Buna, bir de işi yetiştirmek için yapılan hızlı çalışma 
eklenince iş kazası riski büyük oranda artmaktadır. Bundan dolayı inşaat işyerlerinde 
taşeronluk sisteminin tekrar gözden geçirilip düzenlenmesi gerekmektedir. 
 
Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin işyerine özgü kısımlarının 
(işyerinde bulunan tehlike ve riskler, çalışanın yaptığı iş, çalışma yöntemi, alması gereken 
önlemleri ve yapması gereken kontrolleri, çalışana verilecek özel talimatlar) işyeri iş 
güvenliği uzmanı tarafından verilmesi; bunun dışındaki işyerine özgü olmayan diğer genel 
konuların çalışanın çalışmaya başladığı her işyerinde alınmasına gerek bulunmadığından 
belirlenecek periyotlarla (yılda 1 kere gibi) verilmesi ve İSG-Katip üzerinden takibinin 
yapılması gibi mevzuat düzenlemelerinin yenilenmesi uygun olacaktır. 
 
     3.3.2.İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Diğer Kurum/Kuruluşlar ile İlgili Öneriler 
İSG-Katip sistemi; çalışan bazında kayıt tutulabilecek şekilde genişletilerek, çalışan ad-
soyad veya kimlik numarası üzerinden yapılacak aramalar ile aşağıdaki bilgilere 
ulaşılabilecek şekilde düzenlenebilir: 
a. Sağlıkla İlgili Hususlar 
i. Çalışanların İşe Giriş/Periyodik Sağlık Raporları  
ii. Düzenli aralıklarla yapılan akciğer grafisi, odyometri, solunum fonksiyon gibi tetkikleri 
iii. Aşı takvimleri, hastalıkları, kullandığı ilaçlar, özel durumları 
 
Özellikle süreç içerisinde oluşan meslek hastalığı teşhisinde bu verilerin takibinin özel 
önemi vardır. Çalışanların işyeri değiştirmesi nedeni ile bu verilerin kaybolmasının önüne 
geçilebilir. 
b. Eğitimle ilgili Hususlar 
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kaldıracağı düşünülmektedir. Ayrıca mevzuatta yer alan korkulukların 125 kg yüke 
dayanıklı olması hususunda yükün dinamik veya statik hangi nitelikte olacağı belirsizdir. 
125 kg yüke dayanıklı olduğunun teftiş esnasında nasıl tespit edileceğinin de belirlenmesi 
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teftişler değerlendirildiğinde en fazla noksanlığın cephe iskeleleri ile alakalı olduğu 
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i. Çalışanların aldığı İSG eğitimleri tarihi, kaç saat aldığı, eğitim konuları, eğitim içeriği  
ii. Aldığı diğer eğitimler (ilkyardım, yangın, arama kurtarma vb.) 
iii. Operatör eğitimleri, belgeleri 
c.  İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bilgileri 
 
2017 yılında yürütülen yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişlerinde 
denetimi yapılan işyerleri SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) veri tabanından alınmıştır. Bu 
adrese dayalı uygulamayla birlikte, teftişlerde kurum olarak hedeflediğimiz verimliliği 
olumsuz yönde etkileyen bir takım hususlar ortaya çıkmıştır. Yapı işyerlerinde en çok 
karşılaşılan durumlardan biri, site ve rezidans inşaatı gibi birden fazla bloktan oluşan 
inşaatların kurulu bulundukları ada-parsel numaralarının farklı olması nedeniyle her ada-
parsel numarası için işverenlik tarafından ayrı bir SGK sicil numarasının oluşturulması ve 
böylelikle yapı işyerinin birden fazla SGK sicil numarası üzerinden yürütülmesidir. Yıl 
içerisinde yapılan denetimlerde, işyeri teftiş listelerinin SGK sicil numaraları üzerinden 
belirlenmesi nedeniyle tek bir işyeri için açılan bu birden fazla SGK numaralarının tamamı 
veya birçoğu teftiş listelerine alınmış, böylece aynı işyerine birden fazla kez teftişe 
gidilmiştir ve bu da yıl içerisinde yapılması hedeflenen teftiş sayısının düşmesine neden 
olmuştur.  
 
Son yıllarda özellikle ülkemizde kentsel dönüşüm ile eski binaların yıkımı çok sayıda 
yapılmaktadır. Bu yıkımlar genel olarak Belediye Başkanlıklarınca yaptırılmakta olup, 
asbest konsantrasyonunun ölçümü noktasında ihmal ya da bilgi yetersizliği yaşanmaktadır. 
Öldürücü toz olarak tanımlanan asbestin yıkım işlerinde ölçümlerinin yapılarak “Asbestle 
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun 
olarak sökümü ve yıkımının yapılması için Belediye Başkanlıklarının bilgilendirilmesi ya da 
ilerleyen süreçlerde programlı teftişlerde 4120 NACE koduna ek olarak 4311 NACE kodlu 
yıkım işlerinin de programlı teftişlere dahil edilmesi yarar sağlayacaktır. 
 
Elektrik A.Ş. firmalarının tamamının iskelelerle ilgili yeni yürürlüğe giren tebliğ konusunda 
bilgilendirilmeleri (iskele bir yapı birimi kabul edileceğinden AG ve OG hatlarının sınır 
değerler belirlenirken kurulacak iskelelerin de mesafesinin göz önünde bulundurulması 
hususunda) yerinde olacaktır. Aynı şekilde tüm belediyelerin de bu konuda bir yazı ile 
bilgilendirilmesi yerinde olacaktır. 
 
Programlı teftiş kapsamında yapılan denetimler sonucu hazırlanan idari tedbir raporları 
neticesinde heyet tarafından alınan, işyerinde işin durdurulması kararının işverene tebliğ 
edilmesine müteakip, işveren tarafından iş güvenliği önlemlerinin alınmasına yönelik talep 
edilen sürenin aşıldığı, süresi dolan yahut talepte bulunmayan işverenlerden bir kısmının 
çalışan istihdam ederek imalatlara devam ettiği de görülmüştür. Pek çok durdurulmuş 
işyerinde kolluk kuvvetlerinin işyerini günlük takip ve kontrol görevlerini yerine 
getirmedikleri görülmüş olup kontrol görevini yerine getirmeyen kolluk kuvvetleri 
amirliklerine, İçişleri Bakanlığı’nca ağır yaptırımlar söz konusu olmalıdır. 
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yayımlanan “Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik İle Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan 
Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ” gereği, inşaatlarda kurulacak yapı iskelelerinin 
statik hesaplarının ruhsat aşamasında yapılması gerekenler kapsamına alınacağına dair 
hükümler içermektedir. Bu tebliğ önlemlerin ilk aşamada planlanması konusunda ilk adım 
olarak kabul edilebilir. Bu yaklaşımın geliştirilmesi, inşaatlarda iş güvenliği ile ilgili birçok 
üretim aşaması için tasarım aşamasında iş güvenliğinin planlanmasının zorunlu tutulması 
sağlanmalıdır. Ayrıca aynı Tebliğ’in 5. maddesi gereği “Dış cephe iş iskeleleri İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu, İmar Kanunu ve Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca sorumlu 
teknik elemanların yönetim, gözetim ve denetimi altında, projesine ve malzeme gereklerine 
uygun olarak kurdurulur ve söktürülür.” sorumlu teknik elemanların tanımının tam olarak 
yapılması, bu sorumluluğun hangi Bakanlığa verileceği açık olarak belirtilmelidir. 
 
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde yer alan sağlık ve güvenlik 
planının tüm yapı işyerleri için zorunlu hale getirilmesi, ruhsat alım aşamasında bu planın 
yapı projesi ile birlikte verilme zorunluluğunun getirilmesi, sağlık ve güvenlik planında 
belirtilen hususların uygunluğu durumunun da göz önüne alınarak yapı ruhsatının 
Belediyeler tarafından verilmesi sağlanmalıdır. 
 
Oluşturulması hedeflenen kültür; sadece fiziksel unsurları içeren teftişler ile değil, iş 
güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sosyal tarafların katkılarıyla 
sağlanabilecektir. Köklü değişiklikler ve yeni anlayışların kabul edilmesi ancak iş sağlığı 
ve güvenliğine ilişkin mevzuatın tümüyle teftiş edilmesiyle, iş sağlığı ve güvenliğine katkı 
sunabilecek tüm taraflar ile çalışılarak elde edilebilir.  
 
Sonuç olarak; inşaat iş kolunda, iş güvenliğinde başarı ancak sektörde yer alan; işçi, 
işveren, sendika, devlet kurumları ve diğer sivil toplum kuruluşlarının ortak paydada 
birleşmesi ile sağlanabilir. 
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