
PROGRAM DIŞI TEFTİŞLER 

 Programlı teftişler dışında kalan ihbar, şikayet, işletme belgesi vb. talepler 

üzerine veya Kurul Başkanlığı’na intikal ettirilen evraklardan teftiş hizmetiyle 

bağdaşır nitelikte olanların teftiş programına alınması sonucu program dışı teftişler 

gerçekleştirilmektedir. 

İŞİN YÜRÜTÜMÜ YÖNÜNDEN 

 2013 yılında işin yürütümü yönünden toplam 14.646 teftiş yapılmıştır. Bu 

denetimlerden 1.830’u programlı teftiş, 12.816’sı ise inceleme teftişlerinden oluşan 
program dışı teftişlerdir. 
 Türkiye genelinde yapılan 12.816 inceleme teftişinin; 7.922’si şahsi inceleme, 

1.117’si yabancıların çalışma izinleri, 130’u toplu işten çıkarma, 52’si altişveren 
denetimi, 110’u iş kolu incelemesi, 279’u kayıtdışı istihdam, 5’i kısa çalışma ve 
3.201’i diğer incelemelerdir. 

 2013 yılında işin yürütümü yönünden 11.884 şikayet başvurusuna istinaden 
6.033 işyerinde inceleme yapılmıştır. İşyerinde işin düzenlenmesi, ücret, tazminat, 
yıllık izin vb. konulara ilişkin yapılan bu şikâyetler öncelikli olarak incelenmesi 

gereken başvurulardan kabul edilerek en kısa zamanda sonuçlandırılmıştır.  
 İş Kanununca, işverenin; ekonomik, teknolojik, yapısal vb. nedenlerle işletme, 
işyeri veya işin gerekleri sonucu Kanunda belirtilen süre içerisinde hizmet akdi toplu 

olarak sonlandırılan işçiler ile ilgili bildirimleri işyeri sendika temsilcilerine, ilgili 
çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna yapması zorunludur. 
2013 yılında, 2.950 erkek, 581 kadın olmak üzere toplam 3.531 işçinin toplu olarak 

işten çıkarıldığı tespit edilmiş olup, yasal bildirimleri yapmayan 30 işyeri ile ilgili 
olarak idari para cezası önerilmiştir. 
 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN 
 
 2013 yılı içerisinde; iş sağlığı ve güvenliği yönünden 5.119 programlı, 3.213 

inceleme ve işyerlerinde işin durdurulmasına yönelik olarak 526 olmak üzere toplam 
8.858 teftiş gerçekleştirilmiştir. İnceleme teftişlerinin; 286’sını iş kazaları, 24’ünü 
meslek hastalıkları, 1.770’ini talebe ilişkin incelemeler, 2’sini çalıştırma yasağı ve 

1.131’ini diğer inceleme teftişleri oluşturmaktadır. Diğer başlığı altında 6356 sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile ilgili işkolu tespiti incelemeleri, alt 
işverenlik tespiti, ifade alımı vb. konular yer almaktadır. 

 İş sağlığı ve güvenliği yönünden gerçekleştirilen tüm teftişler sonucunda; 
718.404 erkek, 122.401 kadın, 411 genç olmak üzere 841.216 çalışana 946 çırağa 
ve 4.320 stajyere ulaşılmıştır.  

 Programlı teftişler kapsamında gidilen işyerlerinden 2.235’i çok tehlikeli, 
2.629’u tehlikeli ve 255’i az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinden oluşmaktadır. 
Program dışı inceleme teftişleri kapsamında gidilen işyerlerinden, teftişi 

gerçekleştirilenlerin 1.264’ü çok tehlikeli, 1.535’i tehlikeli, 414’ü az tehlikeli sınıfta 
yer alan işyerleridir. İşin durdurulması ile ilgili olarak yapılan teftişlerde 468 işyerinin 
çok tehlikeli, 50 işyerinin tehlikeli ve 8 işyerinin az tehlikeli olduğu görülmüştür. 

Yapılan tüm teftişler açısından bakılacak olursa; 3.967 işyerinin çok tehlikeli, 4.214 
işyerinin tehlikeli ve 677 işyerinin az tehlikeli sınıfta yer aldığı görülmektedir. Yapılan 
teftişler sonucunda 4.704 işyerinde herhangi bir mevzuata aykırılığa rastlanmamıştır. 

2.640 işyerine ise teftiş sonucunda idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 1.263 
işyerinde adres değişikliği, gayri faal vb. nedenlerle teftiş yapılamamıştır. Çalışanların 

yaşamı için yakın ve ciddi tehlike tespit edilen 257 işyerinde durdurma yapılmıştır. 
Durdurulan bu işyerlerinde, işverenlerin talebi üzerine yapılan teftişlerde 62 işyerinde 



durdurmanın devamına, 207 işyerinde ise durdurmanın iptali yönünde karar 

verilmiştir. 


