
 PROGRAMLI TEFTİŞLER 

 

 İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca önleyici teftiş yaklaşımı esas alınarak gerek işin 

yürütümü gerekse iş sağlığı ve güvenliği yönünden, klasik teftiş anlayışı dışına çıkılmak ve 

kaynakları etkin ve verimli kullanmak suretiyle; ilgili tüm sosyal tarafları kapsayan, eğitim, 

iletişim ve bilgilendirmeye ağırlık veren, çözüm odaklı “Risk Esaslı”, İşkolu/Sektör Esaslı” 

veya “Alan Esaslı” programlı teftişlere başlanılmıştır.  

 Programlanmış teftişler belirli bir ön hazırlık, planlama, izleme ve değerlendirme 

içerisinde yürürlüğe konularak denetimlerin kapsamı ve hedefleri doğrultusunda sosyal 

tarafların sürece dahil edilmesi, eğitim, bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi nedeniyle 

önleme amacına hizmet eden teftiş faaliyetleri niteliğindedir.  

 Temel yaklaşım; önlemenin ödemekten daha insani ve daha ekonomik olduğu, 

çalışma barışının sağlanmasının toplumların gelişmelerine ve sosyal refahlarının artmasına 

olan etkilerinin önemi göz önünde bulundurulduğunda, işyeri ve çalışma ortamından 

kaynaklanan mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza 

faktörlerinin ortadan kaldırılması, iş ilişkilerinin iyileştirilmesi, işçi ve işverenlerin 

bilgilendirilmesi, yaş, cinsiyet ve sosyal durumları sebebi ile özel olarak korunması gereken 

kişilerin korunması ve güvenlik kültürü ve sosyal sorumluluk anlayışı oluşturulmasına katkı 

sağlayacak hedeflere yönelik olarak, “Risk Esaslı”, “İşkolu/Sektör Esaslı” ve “Alan Esaslı” 

teftişlerin yapılmasıdır. 

 Bakanlığımız 2013/4 sayılı Genelgesi ile yürürlüğe giren İş Teftiş Rehberimizde genel 

çalışma planının “programlı teftiş” ağırlıklı olarak hazırlanması esası getirilmiştir. İş Teftiş 

Kurulu Başkanlığınca 2014-2018 Stratejik Plan döneminde de önleyici teftiş yaklaşımı esas 

alınarak, gerek işin yürütümü gerek iş sağlığı ve güvenliği yönünden, işyerlerinde karşılaşılan 

sorunların öncelikle belirtilmesi ve bu sorunların giderilmesi amaçlanmakta, bu amacın hayata 

geçirilmesi için teftişlerin ağırlıklı olarak programlanmış teftişler şeklinde yürütülmesi 

hedeflenmektedir.  

  

 A) İŞİN YÜRÜTÜMÜ YÖNÜNDEN;   

 

 1- Tuğla ve Kiremit Fabrikalarında Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi 

Programlı Teftişi 

 Tuğla ve Kiremit Fabrikalarında Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi 

Bursa Grup Başkanlığı teftiş alanlarında ve Afyon, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, 

Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sinop, 

Tekirdağ, Tokat, Samsun, Zonguldak, Bartın, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa illerinde 

gerçekleştirilmiş olup bu programlı teftişlerde 16 müfettiş görevlendirilmiştir. 

 Programlı teftişler kapsamında; 23 ilde toplam 177 işyeri denetlenmiştir. Yapılan 

programlı teftişler kapsamında toplam 12.850 işçiye ulaşılmıştır. İşçilerin %86’sı erkek, 

%14’ü ise kadın işçidir. İşverenlere, 12.850 işçinin iş sözleşmelerinden ve tabi oldukları 

mevzuat hükümlerinden kaynaklanan alacaklarına ilişkin olarak, toplamda 2.759.588,50 

TL/Brüt, 1.931.711,80 TL/Net  ödeme yaptırılmıştır. Fiili-kaydi ücret farkı tespit edilen 2 

işyerinde 209 işçiye 531.890,00 TL/Net ücret iyileştirmesi gerçekleştirilmiştir. Bu teftişler 

sonucunda kamuya yapılan ödeme tutarı ise (399.983,82TL vergi, 1.001.501,66TL sigorta 



primi) 1.401.485,48 TL’dir. Yapılan denetimler sonucunda 121 işyerine toplam 1.020.068,00 

TL idari para cezası uygulanması istenmiştir. 20 işyerinde ise istihdam edilen 324 işçiyi 

ilgilendiren hükümlere ilişkin kurum ve kuruluşlara ihbarda bulunulmuştur. Gerçekleştirilen 

programlı teftiş sonucunda %84,7 iyileşme sağlanmıştır. 

  

 2- Gübre ve Yem Sanayinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı 

Teftişi 

 Gübre ve Yem Sanayinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi gübre 

sektöründe Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, 

İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Sakarya ve Samsun olmak üzere 17 il sınırı 

içinde; yem sektöründe ise Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, 

Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Karaman, Kırklareli, Kocaeli, Konya, 

Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun ve Tekirdağ olmak üzere 25 ilde 

gerçekleştirilmiş olup, bu programlı teftişlerde toplam 14 müfettiş görevlendirilmiştir. 

 Bu programlı teftişler kapsamında; 25 ilde 177 işyerinde denetim yapılmıştır. Teftişi 

yapılan işyerlerinde 7434 erkek ve 631 kadın işçi olmak üzere toplam (gübre sektöründe 

5208, yem sektöründe 2857) 8.065 işçiye ulaşılmıştır. İşverenlere, çalışanların iş 

sözleşmelerinden ve tabi oldukları mevzuat hükümlerinden kaynaklanan alacaklarına ilişkin 

olarak gübre sektöründe 603 işçi için 306.543,86 TL, yem sektöründe ise 3549 işçi için 

1.761.723,41 TL olmak üzere toplam 2.068.267,27 TL/Brüt ödeme yaptırılmıştır. Teftiş 

yapılan 3 işyerinde fiili-kaydi ücret farkı tespit edilmiş olup bu işyerlerinde çalışan 45 işçi için 

16.231,78 TL ücret iyileştirmesi sağlanmıştır. Bu teftişler sonucunda kamuya yapılan ödeme 

tutarı ise gübre sektöründe 175.656,52 TL ve yem sektöründe 924.620,95 TL olmak üzere  

toplam 1.100.277.47 TL’dir.  Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırılıkların tespit 

edildiği 65 işyerine (151.363,00 TL gübre sektörü, 446.761,00 TL yem sektörü) 598.124,00 

TL idari para cezası uygulanmıştır. 23 işyerinde istihdam edilen 298 işçiyi ilgilendiren 

hükümlere ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna, 21 işyerinde ise istihdam edilen 288 işçiyi 

ilgilendiren hükümlere ilişkin Vergi Dairesi Başkanlığına ihbarda bulunulmuştur. Ayrıca 1 

işyerinde 26 işçiyi ilgilendiren hususlarda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 

bulunulmuştur. 

 

 3- Liman İşyerlerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi 

Liman İşyerlerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi Adana, Antalya, 

Artvin, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, 

Muğla, Ordu, Rize, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Yalova ve Zonguldak illerinde 

gerçekleştirilmiş olup, bu programlı teftişlerde toplam 14 müfettiş görevlendirilmiştir.  

 Bu programlı teftişler kapsamında; 21 ilde 113’ü alt işverenlik olmak üzere 180 

işyerinde denetim yapılmıştır. Teftişi yapılan işyerlerinde 13.768 erkek ve 661 kadın işçi 

olmak üzere toplam 14.429 işçiye ulaşılmıştır. İşverenlere, 2083 işçinin iş sözleşmelerinden 

ve tabi oldukları mevzuat hükümlerinden kaynaklanan alacaklarına ilişkin olarak toplam 

1.112.273,00TL/Brüt ödeme yaptırılmıştır. Fiili-kaydi ücret farkı tespit edilen 5 işyerinde 321 

işçi için 4.97327,41 TL ücret iyileştirmesi sağlanmıştır. Yapılan denetimler sonucunda 

mevzuata aykırılıkların tespit edildiği 107 işyerine 328.670,00 TL idari para cezası 

uygulanması istenmiştir. Bu teftişler sonucunda kamuya yapılan ödeme tutarı ise toplam 



(231.447,00TL vergi, 370.666,00 TL Sgk primi) 602.113,00 TL’dir. 1 işyerinde istihdam 

edilen 20 işçiyi ilgilendiren hükümlere ilişkin kurum ve kuruluşlara ihbarda bulunulmuştur. 

Gerçekleştirilen programlı teftiş sonucunda % 74,2 iyileşme sağlanmıştır. 

 

 4- Hazır Beton İmalatı Yapan İşyerlerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi 

Programlı Teftişi 

 Hazır Beton İmalatı Yapan İşyerlerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı 

Teftişi Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, 

Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kayseri, Kütahya, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, 

Samsun, Uşak, Yalova illerinde gerçekleştirilmiş olup bu programlı teftişlerde toplam 15 

müfettiş görevlendirilmiştir. 

 Bu programlı teftişler kapsamında; 22 ilde 178’i alt işverenlik olmak üzere 292 

işverenliğe ait toplam 353 işyerinde denetim yapılmıştır. Teftişi yapılan işyerlerinde 6708 

erkek ve 231 kadın işçi olmak üzere toplam 6939 işçiye (alt işverenlikte 1701 işçi) 

ulaşılmıştır. İşverenlere, 6752 işçinin iş sözleşmelerinden ve tabi oldukları mevzuat 

hükümlerinden kaynaklanan alacaklarına ilişkin olarak toplam 12.696.553,38 TL/Brüt ödeme 

yaptırılmıştır. Bu ödemelerden 5.091.603,13 TL/Brüt alt işverenlikte çalışan 1960  işçi için 

yapılan ödemedir. Fiili-kaydi ücret farkı tespit edilen 9 işyerinde 249 işçi için 67.870,35 TL 

ücret iyileştirmesi sağlanmıştır. Bu teftişler sonucunda kamuya yapılan ödeme tutarı ise 

toplam 6.480.143,13TL (2.031.974,97 TL vergi, 4.448.168,16 TL Sgk primi)’dir. Teftiş 

sürecinde 3 işyerinde 18 işçinin sigortalıkları sağlanmıştır. Yapılan denetimler sonucunda 

mevzuata aykırılıkların tespit edildiği 276 işyerine (104’ü alt işverenlik)  988.988,00 TL idari 

para cezası uygulanması istenmiştir. 10 işyerinde ise istihdam edilen 585 işçiyi ilgilendiren 

hükümlere ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi Başkanlığına, ayrıca 5 işyerinde 

çalışan 94 işçiye ilişkin olarak ilgili Belediye Başkanlıklarına ihbarda bulunulmuştur. 

Gerçekleştirilen programlı teftiş sonucunda % 78,8 iyileşme sağlanmıştır. 

  

 5- Mermer İşleme Tesislerinde ve Mermer Ocaklarında Çalışma Koşullarının 

İyileştirilmesi Programlı Teftişi 

 Mermer İşleme Tesislerinde ve Mermer Ocaklarında Çalışma Koşullarının 

İyileştirilmesi Programlı Teftişi Adıyaman, Afyon, Amasya, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, 

Elazığ, Eskişehir, Isparta, Mersin, İzmir, Kütahya, Muğla, Sivas illerinde gerçekleştirilmiş 

olup bu programlı teftişlerde toplam 18 müfettiş görevlendirilmiştir. 

 Bu programlı teftişler kapsamında; 15 ilde 16’sı alt işverenlik olmak üzere toplam 299 

işyerinde denetim yapılmıştır. Çeşitli kanallarla ilgili Grup Başkanlığına intikal eden 141 

şikayet ve ihbar dilekçesi teftiş sırasında değerlendirilmiştir. Teftişi yapılan işyerlerinde 

16.648 erkek ve 2.698 kadın işçi olmak üzere toplam 19.346 işçiye ulaşılmıştır.  İşverenlere, 

11.082 işçinin iş sözleşmelerinden ve tabi oldukları mevzuat hükümlerinden kaynaklanan 

alacaklarına ilişkin olarak toplam 17.434.702,01TL/Brüt ödeme yaptırılmıştır. Fiili-kaydi 

ücret farkı tespit edilen 42 işyerinde 3067 işçi için 1.537.700,00 TL/Net  ücret iyileştirmesi 

sağlanmıştır. Bu teftişler sonucunda kamuya yapılan ödeme tutarı ise toplam 8.402.026,26 

(2.281.626,13 TL vergi, 6.120.400,13 TL primi)’dir. Teftiş sürecinde 34 işyerinde 112 işçinin 

sigortalıkları ve ilave istihdamı sağlanmıştır. Yapılan denetimler sonucunda mevzuata 

aykırılıkların tespit edildiği 198 işyerine 1.798.073,00 TL idari para cezası uygulanması 



istenmiştir. 6 işyerinde istihdam edilen 149 işçiyi ilgilendiren hükümlere ilişkin Sosyal 

Güvenlik Kurumuna, 4 işyerinde 135 işçi için Vergi Dairesi Başkanlığına, 4 işyerinde 52 

işçiyi ilgilendiren hükümlere ilişkin ise ilgili Belediye Başkanlıklarına ihbarda bulunulmuştur. 

Gerçekleştirilen programlı teftiş sonucunda % 90,6 iyileşme sağlanmıştır. 

 

 6- Restoran ve Hazır Yemek İmalatı Yapan İşyerlerinde Çalışanların Çalışma 

Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi 

 Restoran ve Hazır Yemek İmalatı Yapan İşyerlerinde Çalışanların Çalışma 

Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi, Adana, Ankara, Antalya, Gaziantep, İzmir, 

Kocaeli, Trabzon illerinde gerçekleştirilmiş olup bu programlı teftişlerde toplam 15 müfettiş 

görevlendirilmiştir. Programlı teftiş kapsamında, toplam 320 işyerinden gelen 647 

işveren/işveren vekiline Yiyecek ve İçecek Sektöründeki Riskler ve İş Mevzuatı aktarımı 

konulu (Antalya, Adana Gaziantep ve İzmir illerinde) toplam 17 saat eğitim verilmiştir. 

 Bu programlı teftişler kapsamında; 7 ilde işyerinde 244 işyerinde denetim yapılmıştır. 

Ayrıca çeşitli kanallarla ilgili Grup Başkanlığına intikal eden 31 şikayet ve ihbar dilekçesi 

teftiş sırasında değerlendirilmiştir. Teftişi yapılan işyerlerinde toplam 7.938 işçiye 

ulaşılmıştır. Bunların %73’ü erkek, %27’si kadın işçidir. İşverenlere, 3.835 işçinin iş 

sözleşmelerinden ve tabi oldukları mevzuat hükümlerinden kaynaklanan alacaklarına ilişkin 

olarak toplam 8.264.856,00 TL/Brüt ödeme yaptırılmıştır. Bu teftişler sonucunda kamuya 

yapılan ödeme tutarı ise toplam 4.256.445,00 TL (1.206.448,00TL vergi,  3.049.997,00 TL 

prim)’dir. Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırılıkların tespit edildiği 107 işyerine 

1.211.973,00 TL idari para cezası uygulanması istenmiştir. 

 

 7- Dinlenme Tesisleri İşyerlerinde Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarının 

İyileştirilmesi Programlı Teftişi 

 Dinlenme Tesisleri İşyerlerinde Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi 

Programlı Teftişi; Ankara, Çorum, Amasya, Karabük, Kastamonu, Samsun, Ordu, Trabzon ve 

Giresun illerinde gerçekleştirilmiş olup bu programlı teftişlerde toplam 6 müfettiş 

görevlendirilmiştir. 

 Bu programlı teftişler kapsamında; 9 ilde toplam 71 işyerinde denetim yapılmıştır. 

Teftişi yapılan işyerlerinde, 1.098 erkek (%77) ve 324 kadın (%23) işçi olmak üzere toplam 

1.422 işçiye ulaşılmıştır. Bu işçilerin 1415’i belirsiz süreli, 7’si belirli süreli iş sözleşmesi ile 

istihdam edilmektedir. Programlı teftişler sonucunda işverenlerce işçilere toplam brüt 

1.364.389-TL tutarında ödeme yapılması sağlanmıştır. Bu tutarın 1.024.105,96 TL’lik bölümü 

fazla çalışma ücretleri, 336.686-TL’lik bölümü ise ulusal bayram ve genel tatil ücretlerini 

oluşturmaktadır.  Programlı teftiş sürecinde, toplam 107 işçinin fiili ücret-kaydi ücret farkı 

%10,83 oranında iyileştirilmiştir. Bu teftişler sonucunda kamuya yapılan ödeme tutarı ise 

toplam 638.136,46TL (%78’i sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigortası primi, %22’si gelir ve 

damga vergisi)’dir. Teftiş sürecinde 69 işyerinde 76 işçinin sigortalıkları sağlanmıştır. 

Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırılıkların tespit edildiği 2 işyerine toplam 3989-

TL idari para cezası uygulanması istenmiştir. Uygulanan idari para cezalarına dayalı olarak 

ilgili kurumlara bildirim yapmaya gerek kalmamıştır. Gerçekleştirilen programlı teftiş 

sonucunda % 99,1 iyileşme sağlanmıştır. 

 



 8- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan İşçilerin Çalışma 

Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi 

 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarının 

İyileştirilmesi Programlı Teftişi Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Samsun, Eskişehir 

illerinde gerçekleştirilmiş olup bu programlı teftişlerde toplam 8 müfettiş görevlendirilmiştir. 

 Bu programlı teftişler kapsamında; 7 ilde 86 işyerinde denetim yapılmıştır. Teftişi 

yapılan işyerlerinde 642 erkek ve 1346 kadın işçi olmak üzere toplam 1988 işçiye ulaşılmıştır. 

İşverenlere, 867 işçinin iş sözleşmelerinden ve tabi oldukları mevzuat hükümlerinden 

kaynaklanan alacaklarına ilişkin olarak toplam 647.109,52 TL/Brüt ödeme yaptırılmıştır. Bu 

teftişler sonucunda kamuya yapılan ödeme tutarı ise toplam 247.681,45 TL ( 80.589,79 TL 

vergi, 167.091,66 TL prim)’dir. Teftiş sürecinde 7 işçinin sigortalıkları sağlanmıştır. Yapılan 

denetimler sonucunda mevzuata aykırılıkların tespit edildiği 7 işyerine 8.706,00TL idari para 

cezası uygulanması istenmiştir. 3 işyerinde ise istihdam edilen 38 işçiyi ilgilendiren 

hükümlere ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi Başkanlığına ihbarda 

bulunulmuştur. Gerçekleştirilen programlı teftiş sonucunda % 98,6 iyileşme sağlanmıştır. 

 

 9- 50’den Fazla İşçi Çalıştıran Tarımsal İşletmelerde Çalışma Koşullarının 

İyileştirilmesi Programlı Teftişi 

 50’den Fazla İşçi Çalıştıran Tarımsal İşletmelerde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi 

Programlı Teftişi Adana, Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, 

Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Karaman, 

Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sakarya, 

Samsun, Sinop, Şanlıurfa Tekirdağ, Trabzon, Zonguldak illerinde gerçekleştirilmiş olup bu 

programlı teftişlerde toplam 19 müfettiş görevlendirilmiştir. 

 Programlı teftiş kapsamında, 23 işyerinde çalışma hayatıyla ilgili olarak 1172 işçiye 

52 saat eğitim verilmiş, aynı şekilde Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Gaziantep, Edirne, 

Kırklareli illerinde 176 işverene 4857 sayılı İş Kanunu ve uygulaması ile ilgili olarak 17 saat 

eğitim verilmiştir. 

 Bu programlı teftişler kapsamında; 34 ilde 9’u alt işverenlik olmak üzere 210 işyerinde 

denetim yapılmıştır. Ayrıca ilgili grup başkanlığına intikal eden 3 şikayet dilekçesi teftiş 

sürecinde incelenmiştir. Teftişi yapılan işyerlerinde 16.016 erkek ve 8.312 kadın işçi olmak 

üzere toplam 24.328 işçiye (alt işverenlikte 687 işçi) ulaşılmıştır. İşverenlere, 36.667 işçinin iş 

sözleşmelerinden ve tabi oldukları mevzuat hükümlerinden kaynaklanan alacaklarına ilişkin 

olarak toplam 16.655.804,95 TL/Brüt ödeme(alt işveren dahil)  yaptırılmıştır. Fiili-kaydi ücret 

farkı tespit edilen 1 işyerinde 21 işçi için 17.940 TL/Net ücret iyileştirmesi sağlanmıştır. Bu 

teftişler sonucunda kamuya yapılan ödeme tutarı ise toplam 7.181.774,15TL (2.231.033,02 

TL vergi, 4.950.741,13 TL Sgk primi)’dir. Teftiş sürecinde 15 işyerinde 139 işçinin 

sigortalıkları sağlanmıştır. Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırılıkların tespit 

edildiği 241 işyerine 2.909.504 TL idari para cezası uygulanması istenmiştir. 32 işyerinde 

istihdam edilen 3705 işçiyi ilgilendiren hükümlere ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna, 33 

işyerinde ise istihdam edilen 4113 işçiyi ilgilendiren hükümlere ilişkin Maliye Bakanlığının 

ilgili birimine ihbarda bulunulmuştur. Gerçekleştirilen programlı teftiş sonucunda % 53,3 

iyileşme sağlanmıştır. 

 



 B) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN; 

 

 1- Tekstil Ürünlerinin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 

  “Tekstil Ürünlerinin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” kapsamında 

Kayseri, Tekirdağ, Bursa, Denizli, Kırklareli ve Adana illerinde olmak üzere tekstil 

sektöründe faaliyet gösteren ve çırçır, iplik, dokuma-örme, boya-apre ile konfeksiyon vb. 

süreçleri ihtiva eden 366 adet işyeri teftiş edilmiştir. Teftişler, Şubat-Eylül ayları arasında, 

Kayseri, Tekirdağ, Bursa, Denizli, Kırklareli ve Adana illerinde 366 işyerinde, 1 

Koordinatör(İş Müfettişi), 4 İş Müfettişi, 25 Yetkili İş Müfettişi Yardımcısı ve 6 İş Müfettişi 

Yardımcısı ile yürütülmüştür.  

 Program kapsamında 2 aylık(Şubat-Mart, Nisan-Mayıs), 3 aylık(Haziran-Temmuz-

Ağustos) ve 1 aylık(Eylül) olacak şekilde denetim modeli uygulanmıştır. Bu farklı süreçlerde 

başlangıç olarak 11 heyetten oluşan denetim ekibi daha sonralarında 14 heyete çıkartılmıştır. 

Yapılan denetimlerde tespit edilen noksanlıklarla ilgili ayrıntılı bilgi teftiş sırasında yapılan 

görüşmelerde işverenlere aktarılmıştır. Yapılan programlı teftişin ilk aşamasında tespit edilen 

noksanlıkların giderilmesi için işverenliklere ay bitimine veya gelecek aya kadar mehil 

verilmiştir. Verilen mehil süresi sonrasında yapılan programlı teftişlerde işyerlerine gidilerek, 

tespit edilen mevzuata aykırılıkların kontrolü yapılmıştır. Giderilmeyen noksan hususlar için 

mevzuatta belirtilen miktarlarda idari para cezası uygulanmıştır. 

 Teftişlerde 47.628 erkek, 17.532 kadın çalışan olmak üzere toplam 65.160 çalışana 

ulaşılmıştır. İlk teftişlerde 38 ana başlık altında 5675 adet noksan husus tespit edilmiştir. Bu 

noksan hususlardan 5392 tanesi ikinci teftişlerde giderilmiştir. Programlı teftişi yapılan ve 

noksanlıklarını gidermeyen 87 işyerine toplamda 315.840,00 TL idari para cezası 

uygulanmıştır. Programlı teftişte proje bazında İyileştirme oranı %95,01 olmuştur. Teftiş 

süresince denetlenen işyeri sayısı toplamda 182 tanedir.  

 

 2- Elektrikli Teçhizat İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 

 Teftişler, Ocak-Aralık ayları arasında, Manisa, Kayseri, Bursa, Tekirdağ ve Bolu 

illerinde 153 işyerinde, 1 Koordinatör(İş Müfettişi), 3 İş Baş Müfettişi, 2 İş Müfettişi ve 4 

Yetkili İş Müfettişi Yardımcısı ve 10 İş Müfettişi Yardımcısı ile yürütülmüştür.  

 Teftişlerde 15.837 erkek, 5.143 kadın çalışan olmak üzere toplam 20.980 çalışana 

ulaşılmıştır. Programlı teftişi yapılan 153 işyerinden 134 işyeri noksansız şekilde teftişi 

tamamlamıştır. Programlı teftişi yapılan ve noksanlıklarını gidermeyen 19 işyerine toplamda 

82.880,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. Programlı teftişi yapılan 153 işyerinde toplam 

3401 noksan husus tespit edilmiştir. Bu noksan hususlardan 3221 tanesi işverenler tarafından 

giderilmiştir. 180 noksan husus işverenler tarafından giderilmemiştir. Programlı teftişte proje 

bazında İyileştirme oranı %97 olmuştur. Programlı teftişte denetimi yapılan 153 işyerinde 

denetim esnasında yerinde (makine başında, kimyasal kullanımı sırasında, ergonomi 

hususlarında vb.) iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirme ve eğitim çalışması da 

yapılmıştır. 

 

 3- Mineral Ürünlerin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 

 Programlı teftişler, proje koordinatörü başkanlığında 2’şer müfettişten oluşan toplam 

10 heyet tarafından yapılmıştır.  Projeye başlanılan ilk dönem olan Şubat-Mart aylarında 6 



heyet, diğer aylarda ise 10 heyetle projeye devam edilmiştir. Programlar, müfettişlere Şubat-

Mart ve Nisan-Mayıs ayları için 2 aylık olarak, Haziran, Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim-

Aralık ayları için 3 aylık olarak verilmiştir.  

 Teftişler, Denizli, Uşak, Muğla, Aydın, Kütahya, Kırklareli ve Bilecik illerinde 275 

işyerinde, 1 İş Başmüfettişi, 3 İş Müfettişi, 17 Yetkili İş Müfettişi Yardımcısı ve 2 İş Müfettişi 

Yardımcısı tarafından yürütülmüştür. 

 Teftişlerde 16.433 erkek, 2.749 kadın çalışan olmak üzere toplam 19.182 çalışana 

ulaşılmıştır. İşyerlerinde yapılan teftişlerde toplam 6.496 noksan husus tespit edilmiş, yapılan 

ilk teftişler sonucu 6.175 noksan husus giderilmiş, 321 noksan husus ise giderilmemiştir. 

İyileştirme oranı %95 olmuştur. İkinci teftiş sonucunda noksanlıklarını gidermeyen 51 

işyerinde toplam 384.030,00 TL idari para cezası, durdurma kararı uygulanan işyeri 

olmamıştır. Teftiş kapsamında 135 işyeri denetlenmiştir.  

 

4- Kimyasal Gübre ve Azot Bileşiklerinin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliğine 

Yönelik Programlı Teftiş 

 Teftişler, Şubat-Ağustos aylarında Adana, Bursa, Hatay, Antalya, Kütahya, Ankara, 

Samsun, Osmaniye, Mersin,  Konya, Afyon, İzmit, Manisa, Balıkesir, İzmir ve İstanbul 

illerinde yürütülmüştür. Proje kapsamında 1 Koordinatör(İş Baş Müfettişi), 1 İş Baş Müfettişi, 

2 İş Müfettişi ve 14 İş Müfettişi Yardımcısı görev almıştır.  

 Program kapsamında 2 aşamalı bir denetim modeli uygulanmış olup beş heyet 

tarafından Şubat Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, aylarında toplam 101 

işyerinin denetimi yapılmıştır. Programlı teftişin ikinci aşamasında, işyerlerine tekrar teftiş 

için gidilerek, birinci aşamada tespit edilen mevzuata aykırılıkların kontrolü yapılmıştır. 

Giderilmeyen noksan hususlar için mevzuatta belirtilen miktarlarda idari para cezaları 

uygulanmıştır. Yapılan denetimlerde tespit edilen noksanlıklarla ilgili işverenlere teftiş 

sırasında ve sonrasında yapılan görüşmelerde ayrıntılı bilgi verilmiştir. 

 Teftişlerde 3.683 erkek ve 317 kadın olmak üzere toplam 4.000 çalışana ulaşılmıştır. 

Programlı teftiş kapsamında 101 işyeri denetlenmiştir. Programlı teftiş kapsamında teftişi 

yapılan 101 işyerinden 91 işyerinde verilen süre sonrasında birinci aşamada saptanan 

noksanlıkların tamamı giderilmiştir. Programlı teftiş kapsamında 1001 noksan husus tespit 

edilmiştir. İyileştirme oranı %97,6 olmuştur. Geri kalan 10 işyerinde programlı teftişin ikinci 

aşamasında yerine getirilmeyen toplam 106 noksan husus için toplam 103.560,00TL tutarında 

idari para cezası uygulanmıştır. 

 5- Tarımda İş Sağlığı Güvenliği Programlı Teftişi 

 Teftişler; Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Bolu illerinde 1 İş Başmüfettişi ve 3 Yetkili 

İş Müfettiş Yardımcısı tarafından yürütülmüştür. 

 Teftişlerde 3260 erkek, 1029 kadın olmak üzere toplam 4.289 çalışana ulaşılmıştır. 

Teftişi yapılan işyerinde mevzuata aykırılıklar tümüyle giderilmiş olup bir işyerinde kapatma 

uygulanmış, durdurma uygulanmamıştır. Teftişler sırasında tespit edilen mevzuata 

aykırılıkların (669 adet) tamamına yakının giderilmesi sağlanmış olup giderilmediği tespit 

edilen 1 adet mevzuata aykırılık için 1.120,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. Program 

kapsamında 61 işyeri denetlenmiştir. İşyerlerinde iyileştirme oranı % 99,85 tir. 

 



6- Parlayıcı ve Patlayıcı Kimyasallar ve Piroteknik Mamullerin İmalatı ve 

Depolanmasında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 

 Programlı teftişler kapsamında, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca belirlenmiş olan ve 

Adana, Ankara, Çankırı, Kayseri, Denizli, Eskişehir, Kütahya, İstanbul, Şanlıurfa, Rize, 

Trabzon, Isparta, Artvin, Amasya, Sivas, Tokat, Manisa, Giresun, Kırklareli, Zonguldak, 

Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Mardin, Kırıkkale, Van, Kastamonu, Afyon, 

Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ illerinde bulunan işyerlerinde teftişler 

gerçekleştirilmiştir. Bu teftişler; 4 İş Başmüfettişi, 3 İş Müfettişi, 11 Yetkili İş Müfettiş 

Yardımcısı ve 18 İş Müfettiş Yardımcısı tarafından Ocak-Aralık aylarında yürütülmüştür. 

 “Parlayıcı ve Patlayıcı Kimyasallar ve Piroteknik Mamullerin İmalatı ve 

Depolanmasında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi”, iki aşamalı teftiş suretinde 

yapılmıştır. İlk aşamada işyerinde yapılan teftişte tespit edilen mevzuata aykırılıkların 

belirlenen bir sürede giderilmesi için işverenliğe bildirim bırakılmak suretiyle teftişe ara 

verilmiş, verilen sürenin tamamlanmasını müteakip işyeri tekrar teftişe tabi tutularak ikinci 

aşama gerçekleştirilmiştir. 

  Teftişlerde 2.700 erkek, 605 kadın çalışan olmak üzere toplam 3.305 çalışana 

ulaşılmıştır. İşyerlerinde yapılan teftişlerde toplam 3002 noksan husus tespit edilmiş, yapılan 

ilk teftişler sonucu 2797 noksan husus giderilmiş, 205 noksan husus ise giderilmemiştir. 

İyileştirme oranı %94,3 olmuştur. 111 adet işyerinde teftişlerin ilk aşamasında tespit edilen 

noksan hususların tamamı giderilmiştir. 53 işyeri ise tespit edilen noksanların bir kısmını 

gidermemiş ve teftiş sonucunda bu 53 işyerine 266.562,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. 

2 işyerinde ise durdurma kararı uygulanmıştır. 48 işyeri ise kapsam dışı olması, gayri faal 

olması ve adreste bulunamaması vb. nedenlerden dolayı teftiş edilememiş ve yazıyla teftişi 

tamamlanmıştır. Teftişlerde toplamda 164 işyeri denetlenmiştir.  

 

 7- Kimyasal Ürünlerin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 

 Programlı teftiş ile, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kalıcı çözümler elde edilmesi, 

riskler ve bu riskleri ortadan kaldırmak için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, 

belirlenen sektöre özel risklerin ortadan kaldırılması ve genel İş Sağlığı ve Güvenliği 

prensiplerinin işyerinde davranış biçimi haline getirilerek bir kültür olgusunun oluşturulması 

hususunda alınması gerekli önlemlerin ilgili taraflarla paylaşılması, 6331 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu’nun ve buna bağlı yönetmeliklerin öngördüğü acil durum düzenlemelerinin 

işyerlerinde etkin biçimde hayata geçirilmesi, işyerlerinde ileride yapılacak olan periyodik ve 

planlı teftişlere veri sağlaması, alandaki sorunlara kalıcı ve sistematik iyileşme sağlanması, 

sektörde faaliyet gösteren işyeri işverenleri ve çalışanlarının oluşabilecek tehlikelere karşı 

duyarlılığının arttırılması, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu 

Başkanlığı dışında kalan ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin bu bölgelerde yerleşmesi için 

rol alması gereken ve de yetki ve sorumlulukları bulunan diğer kurum ve kuruluşları alana 

çağırıp bu kurumlara da rehberlik edilmesi, Başkanlığımız kaynaklarının etkin ve verimli 

kullanılması, amacını taşımaktadır.  

 Teftişler, Ocak-Aralık ayları arasında, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, 

Gaziantep, Bursa, Adana ve Tekirdağ ilindeki 524 işyerinde, 1 İş Baş Müfettişi, 12 İş 

müfettişi ve 20 Yetkili İş Müfettişi Yardımcısı ve 3 İş Müfettişi Yardımcısı ile yürütülmüştür. 



 Teftişlerde 11.961 erkek, 5.341 kadın çalışan olmak üzere toplam 17.302 çalışana ve 

120 stajyere ulaşılmıştır. 524 işyerinin 46’sında ilk teftişlerde noksan husus saptanmamıştır. 

403 işyerinde saptanan tüm noksanlıkların giderildiği görülmüştür. İyileştirme oranı %76,9 

olmuştur. 121 işyerine toplam 670.756,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. 9 işyerinde 

durdurma kararı uygulanmıştır. 

 

 8- Motorlu Kara Taşıtları İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Risk 

Esaslı Programlı Teftiş 

 Teftişler, Şubat-Eylül ayları arasında otomotiv sektörünün yoğun olduğu Bursa, İzmir, 

Kocaeli, Sakarya ve Manisa’nın il ve ilçelerinde yürütülmüştür. Proje kapsamında 2 İş Baş 

Müfettişi, 10 İş Müfettişi ve 19 İş Müfettişi Yardımcısı görev almıştır.  

 Teftiş kapsamına alınan 5 ilde 292 işyeri teftiş edilmiştir. Her ayın ilk günlerinde ve 

gerek görülen diğer zamanlarda heyetler arası uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 

toplantılar yapılmıştır. 

 Teftiş programları genellikle 2 aylık programlar şeklinde düzenlenmiştir. Teftişin 

birinci aşamasında eksiklikler tespit edilerek ve bildirim düzenlenerek işverenlere süre 

verilmiş, verilen süre sonunda işyerine tekrar gidilerek teftişler tamamlanmıştır. Tespit edilen 

noksan hususların büyük oranda giderilmesi sağlanmış olup giderilmeyen noksan hususlar 

için idari para cezası uygulanmıştır. 

 Teftişlerde 48.797 erkek, 7.068 kadın olmak üzere toplam 55.865 çalışana ulaşılmıştır. 

Programlı teftiş kapsamında 292 işyeri denetlenmiştir. 83 işyeri ise noksanlıkları 

gidermemiştir. Teftiş kapsamında 5081 adet noksan husus tespit edilmiştir. 4681 noksan 

husus giderilmiştir. 400 adet noksan husus giderilmemiştir. İyileştirme oranı %92 olmuştur. 

Programlı teftiş kapsamında noksanlıklarını gidermeyen 83 işyerine toplamda 431.538,00 TL 

idari para cezası uygulanmıştır. 

 

 9- Makine ve Ekipman İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 

 Teftişler, Şubat-Eylül ayları arasında, Aydın, Karabük, Tekirdağ ve Bursa illerinde 

183 işyerinde, 1 Koordinatör(İş Müfettişi), 3 İş Müfettişi ve 14 İş Müfettişi Yardımcısı ile 

yürütülmüştür. 

 Teftişlerde 10.030 erkek, 1.518 kadın, 83 çırak ve 74 stajyer olmak üzere toplam 

11.705 çalışana ulaşılmıştır. Programlı teftiş kapsamında 183 işyeri denetlenmiştir. 167 işyeri 

tespit edilen noksan hususların tamamını gidermiştir. 16 işyeri ise noksanlıkları 

gidermemiştir. Teftiş kapsamında 3497 adet noksan husus tespit edilmiştir. 3415 noksan 

husus giderilmiştir. 82 adet noksan husus giderilmemiştir. İyileştirme oranı %98 olmuştur. 

Programlı teftiş kapsamında noksanlıklarını gidermeyen 16 işyerine toplamda 272.824,00 TL 

idari para cezası uygulanmıştır. 

 

 10- Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Programlı Teftişi 

 Teftişler; Şubat – Ekim ayları arasında; İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak, Muğla 

Afyonkarahisar, Burdur, Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Mersin, Adana, Kayseri, 

Gaziantep, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Elazığ, Zonguldak, İstanbul, Edirne, Kırklareli, 

Tekirdağ ve Isparta illerinde Şubat-Kasım ayları arasında 3 İş Başmüfettişi, 18 İş Müfettişi, 

20 Yetkili İş Müfettişi Yardımcısı ve tarafından yürütülmüştür. Ayrıca Mart-Ağustos 



aylarında ise; Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova illerinde 1 İş 

Müfettişi, 2 Yetkili İş Müfettiş Yardımcısı ve 3 İş Müfettişi tarafından yapılmıştır.  

 Teftişler ile; 787 işyerine ulaşılmıştır. Yapılan teftişler süresince 9016.664 çalışan 

içerisinde; çırak ve stajyer bulunmakla birlikte 662 kadın ve 17.470 erkek bulunmaktadır.  

Programlı teftişler kapsamında denetim gören işyerlerinden 307 tanesi, tüm noksanlıkları 

giderdiği ve yeni bir noksan husus oluşturmadan çalışmalarına devam ettiği gözlenmiştir.  

Teftişler kapsamındaki 245 işyerine ilk teftişte tespit edilen noksan hususları gidermeyerek 

ve/veya teftiş süreci içerisinde yeni noksan hususlara neden olmuş olup işverenlere idari para 

cezası uygulanmıştır. Teftişler kapsamında denetim görmüş işyerlerinden 89 tanesi, süre 

talebinde bulunmaması veya süre sonucunda hayati tehlike içeren noksan hususların 

oluşumuna sebep olmaları gibi nedenlerle hem idari para cezası hem de işin durdurulması 

idari yaptırımı uygulanmıştır. Toplamda 152 işyerine sadece idari para cezası uygulanmıştır.  

Bu işyerlerinden 14 tanesi açma talebiyle başvuru yapmış ve sonrasında açılmıştır. Programlı 

teftişler kapsamında toplam uygulanan idari para cezası miktarı 4045.755,00TL’dir. Teftişler 

sonucunda yapılan iyileştirme oranı; % 80 dir. Teftişler süresince 5000 adet noksan husus 

tespit edilmiştir. Bu noksan hususlardan 3800 tanesi teftiş süresince işverenler tarafından 

giderilmiştir. 

 

 11- Anametal Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Programlı Teftişi 

 Teftişler, Şubat-Kasım aylarında Bursa, Çanakkale, Denizli, Hatay, İzmir, Tekirdağ, 

Karabük, Osmaniye, Aydın, Manisa, Kayseri, Bilecik, Bartın, Yalova ve Kırşehir illerinde 3 

İş Başmüfettişi, 14 İş Müfettiş Yardımcısı tarafından yürütülmüştür. 

 İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Bursa, Bilecik, Karabük, Tekirdağ, Kayseri, Osmaniye, 

ve Hatay illerinde kurulu bulunan 326 adet işyerinde yapılan denetimler sonucunda toplam 

42924 çalışana ulaşılmıştır. İşyerlerinde yapılan denetimlerde toplam 7949 adet noksan husus 

saptanmış olup, işyeri başına ortalama noksan sayısı yaklaşık olarak 24’tür. Teftişlerde tespit 

edilen 7949 adet noksan hususun 7642 adedi giderilmiş, teftişler sonucunda tespit edilen 

noksanlıkların bir kısmını gidermeyen 39 iş yerinde, giderilmeyen toplam 307 noksan husus 

için 372.820,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. İşyerlerinde yapılan denetimler sonucunda 

tespit edilen noksan hususların %96’sının giderilmesi sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 12- Kağıt Ürünlerinin İmalatında Risk Esaslı İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı 

Teftişi 

 Teftişler; Şubat-Kasım aylarında; Kırklareli, Kayseri, Denizli, Bursa, Manisa, İzmir ve 

Tekirdağ illerinde, 1 İş Başmüfettişi, 2 İş Müfettişi, 2 Yetkili İş Müfettişi Yardımcısı, 5 İş 

Müfettişi Yardımcısı tarafından yürütülmüştür.  

 İşyerlerinde 7.791 erkek, 1.304 kadın, 4 genç olmak üzere toplam 9.099 çalışan 

olduğu tespit edilmiştir. 27 ana başlık altında, işyerlerinde toplam 2325 noksanlık tespit 

edilmiştir. Bu noksan hususlardan giderilenlerin sayısı; 2238 olup giderilmeyenlerin sayısı 87 

dir. Teftişler sonucunda % 97 iyileşme sağlanmıştır. Toplamda 11 işyerine 111.443,00 TL 

idari para cezası uygulanmıştır.  Teftişler süresince toplamda 134 işyerine ulaşılmıştır.      



 

 13- Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı 

Teftişi 

 Teftişler; Şubat-Kasım aylarında; İzmir, Manisa, Muğla, Afyon, Burdur, Isparta, 

Denizli, Aydın, Uşak, Zonguldak, Edirne, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Niğde, K. Maraş 

ve Tekirdağ illerinde 15 İş Başmüfettişi, 20 İş Müfettişi Yardımcısı tarafından, Şubat-Ekim 

aylarında; Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Zonguldak, Bartın illerinde 4 İş 

Başmüfettişi, 8 Yetkili İş Müfettiş Yardımcısı tarafından, Ocak-Aralık aylarında; İstanbul, 

Tekirdağ, Kırklareli, Edirne illerinde Haziran-Kasım aylarında ise Kütahya, Afyonkarahisar, 

Zonguldak, Çorum, Yozgat, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Eskişehir illerinde 4 İş 

Başmüfettişi, 1 İş Müfettişi, 23 İş Müfettişi Yardımcısı tarafından,  Şubat-Temmuz aylarında; 

Ankara, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Çorum, Amasya, Zonguldak, Erzurum, Bartın, Karaman, 

Kastamonu, Nevşehir, Yozgat, Bolu illerinde 88 İş Müfettişi tarafından yürütülmüş, 219 

işyerinde denetim yapılmıştır. 

 Yapılan teftişler süresince toplam 104950 çalışana ulaşılmıştır. Toplamda 5809 adet 

mevzuata aykırı noksanlık tespit edilmiştir. Tespit edilen 5809 noksanlıktan 4311 tanesinin 

ikinci teftişler sonucunda giderildiği, 1515 adet mevzuata aykırılığın devam ettiği tespit 

edilmiştir. Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 

kapsamında 2.930.171,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. 130 adet işletmede işin 

durdurulmasına karar verilmiştir. Yapılan programlı teftişin sonuçları değerlendirildiğinde 

tespit edilen mevzuata aykırılıkların % 74,21’inin giderildiği görülmektedir. Teftişler 

kapsamında toplamda 818 işyeri denetlenmiştir. 

 

 14- Mobilya Sektörüne Bağlı İşyerlerinde Risk Esaslı Programlı Teftiş  

 Teftişler; Şubat-Mart aylarında Kayseri ve Bursa illerinde, 3 İş Başmüfettişi, 3 İş 

Müfettişi, 7 İş Müfettiş Yardımcısı tarafından yürütülmüştür. 

 Teftişlerde 19.980 erkek, 1.821 kadın ve 69 genç olmak üzere toplam 21.870 çalışana 

ulaşılmıştır. Teftişi yapılan işyerinde tespit edilen 3.157 mevzuata aykırılıktan 2.886 

aykırılığın teftiş sırasında giderilmesine katkıda bulunularak %91 oranında başarı 

sağlanmıştır. Tespit edilen aykırılıklar gruplandırıldığında, aykırılık bazında %74 ila %98, 

işyeri bazında ise %78 ila %98 arasında iyileştirmelerin yapıldığı görülmüş İyileştirme oranı 

%75,87 olmuştur. Teftişi yapılan 172 işyerinden verilen süre sonunda yapılan teftişte 

110’unun tüm aykırılıkları gidermesine katkıda bulunulmuştur. Verilen süre sonunda 62 

işyerinde aykırılıkların büyük kısmının giderilmesi sağlanmıştır. Söz konusu 62 işyerinde 

giderilmeyen noksan hususlar için; toplam 248.640,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. 

 

 15- Atık Su Arıtma Tesisleri ve Terfi Merkezlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

Programlı Teftiş 

 Teftişler, Şubat-Kasım aylarında Kütahya, Yalova, Bursa ve Çanakkale illerinde, 2 İş 

Müfettişi, 1 Yetkili İş Müfettişi Yardımcısı tarafından yürütülmüştür. 

 Programlı teftişler; 64 işyerinde gerçekleştirilmiştir. Teftişlerde toplam 1248 çalışana 

ulaşılmıştır. Teftişi yapılan işyerinde tespit edilen 2.043 mevzuata aykırılıktan 845 aykırılığın 

teftiş sırasında giderilmesine katkıda bulunularak %79,53 oranında başarı sağlanmıştır. Teftişi 

yapılan 64 işyerinden verilen süre sonunda yapılan teftişte 16’sında tüm aykırılıkları 



gidermesine katkıda bulunulmuştur. Söz konusu 48 işyerinde giderilmeyen noksan hususlar 

için; toplam 504.001,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. 

 

 16- Büyük İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönünden Programlı 

Araştırma Faaliyetleri 

 Ülke genelinde yürütülmekte olan büyük inşaat projelerinde meydana gelebilecek iş 

kazalarını engelleyici iş sağlığı ve güvenliği denetim modellerinin oluşumu ve bu sistemin 

uygulanabilir ve sürekli olmasını sağlamak hedefiyle büyük inşaat işyerlerinde programlı 

araştırma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.  

 “Büyük İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönünden Programlı 

Araştırma Faaliyetleri” projesinin koordinatörlüğü, İş Teftiş Ankara Grup Başkan Yardımcısı 

Ergün Göktaş tarafından yapılmıştır. Programlı araştırma faaliyetleri 3 müfettişten oluşan 1 

heyet tarafından gerçekleştirilmiştir.  

 Araştırma faaliyetleri Ocak-Eylül ayları arasında Ordu, İstanbul, Kocaeli, İzmir, 

Yalova, Bursa illerinde 7 büyük inşaat projesinde yürütülmüştür. 7 büyük inşaat projesinde 

yürütülen araştırma faaliyetlerine Ocak ayı sonunda “Ordu-Giresun Havaalanı İnşaatı” projesi 

ile başlanılmış olup, Şubat ayında “Marmaray Projesi”, Mart ayında “Gebze-Orhangazi-İzmir 

(İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu İnşaatı”, Nisan ayında “3.Boğaz 

Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu İnşaatı”, Mayıs ayında “İstanbul Boğazı Karayolu Tüp 

Geçişi Projesi (Avrasya Tüneli)”, Haziran ayında “Tüpraş RUP Projesi”  ve Eylül ayında 

“SOCAR Türkiye Ege Rafinerisi İnşaatı” projesinde araştırma faaliyetleri yapılmıştır. 

 

 17- “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması 

Hakkında Yönetmelik” e İlişkin Uygulama Kapasitesini Araştırma Programlı Teftişi 

 Söz konusu programlı teftiş kapsamında, Adana, Batman, Gaziantep, Hatay, Mersin, 

Ankara, Erzincan, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Sakarya, Sinop, Balıkesir, Bursa, 

Yalova, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Aydın, İzmir, Manisa ve Uşak illerindeki toplam 56 üst 

seviyeli işyerinde büyük endüstriyel kazaların önlenmesine ilişkin proses güveliğine yönelik 

teknik ve organizasyonel önlemlere yönelik araştırmalar yapılmıştır. 

 Teftişler, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran ve Ağustos-Eylül aylarında olmak üzere 2’şer 

aylık görevlendirmeler yapılarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu teftişlerde, 1 İş 

Başmüfettişi, 19 İş Müfettişi ve 11 İş Müfettişi Yrd. görev yapmıştır. 

 Müfettişler tarafından işyerlerinde bilgilendirici ve rehberlik edici bir yaklaşım 

benimsenerek işverenler, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması 

Hakkında Yönetmelik hakkında bilgilendirilmiştir. 

 Teftişlerde heyetler, üst seviyeli sınıfta yer alan her bir işyerindeki Güvenlik Yönetim 

Sistemi unsurlarından en az iki tanesi hakkında durum tespiti ve araştırma faaliyeti 

yapılmıştır. 

 


