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ÖNSÖZ 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak temel amacımız, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak, 
çalışma barışının ve sosyal güvenliğin sağlanması yolunda, sunduğumuz hizmetlerin uluslararası normlara, iş 
hayatının gereklerine ve değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve sürekli iyileştirilmesidir. 
 
Bu amaçla, görevde bulunduğumuz 3 yılı aşkın sürede, sosyal tarafların katılımlarıyla pek çok idari ve yasal 
düzenleme hayata geçirilmiştir.  
 
Çalışma hayatını etkileyen ekonomik, sosyal ve siyasal koşullar, uygulamada karşılaşılan sorunlar ile Avrupa 
Birliği ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normlarına uyum çalışmaları doğrultusunda 4857 Sayılı İş Kanunu 
hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.  
 
4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca çıkarılan yeni Yönetmelikler, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine 
İlişkin Türkiye Ulusal Programı çerçevesinde Avrupa Birliği Konsey Direktifleri de esas alınarak hazırlanmıştır. 
 
Çalışma barışının tesisi ve çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teftiş hizmetlerini yürüten 
Bakanlığımız İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, sektör bazında “Proje Teftişleri” yeni yaklaşım ışığında, sosyal 
tarafların da etkin katılımıyla yürütmektedir. Her proje teftişi sonucunda bir “Değerlendirme Raporu” 
hazırlanmaktadır. 
 
Son üç yılda gerçekleştirilen teftiş projeleri sonucu hazırlanan değerlendirme raporları; elde edilen verilerin işçi, 
işveren ve diğer ilgili taraflarla paylaşılması, daha sonra yapılacak eğitim ve değerlendirme çalışmalarında 
kullanılabilmesi düşüncesiyle, kitap haline getirilmiştir.  
 
Bu çalışmaların yürütülmesinde ve elinizdeki bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen başta Bakanlığımız İş 
Teftiş Kurulu Başkanlığı yöneticileri olmak üzere, tüm İş Müfettişlerine, Bakanlığımız çalışanlarına ve diğer 
ilgili taraflara teşekkür ederim. 
 
Bu kitabın, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılacak çalışmalara katkıda bulunması temennisi ile sağlıklı ve 
güvenli çalışmalar dilerim. 
 
Saygılarımla. 
 

Murat BAŞESGİOĞLU 
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 



 
 

TEŞEKKÜR 
 
 
 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışma hayatını denetlemeye yetkili birimi olan İş 
Teftiş Kurulu Başkanlığımız, işyerlerinde sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi ve 
çalışanların iş kazaları ile meslek hastalıklarından korunması amacıyla programlar dahilinde 
işyerlerinde teftişlerini sürdürmektedir. 
 
Ayakkabı, saya, saraciye ve deri konfeksiyon üretimi yapılan işyerlerinde yapılan 
çalışmalarda karşılaşılan iş sağlığı ve güvenliği riskleri özel önem taşımaktadır. Sektörde 
öncelikli iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleyerek önleme politikaları geliştirmek, iş 
kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek, kalıcı 
ve sistematik iyileşme sağlamak, gelecekte yapılacak teftişler için veri tabanı oluşturmak ve iş 
sağlığı ve güvenliği yönünden ilgili taraflara rehberlik etmek amacıyla sektördeki işyerlerinin 
bir proje kapsamında teftişe alınmasına karar verilmiştir. 
 
Başkanlığımızda yürütülen hazırlık çalışmaları sonucunda “Ayakkabı, Saya, Saraciye ve Deri 
Konfeksiyon Üretimi Yapılan İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teftiş Projesi” 
hazırlanmıştır.  
 
Proje kapsamında ayakkabı, saya, saraciye ve deri konfeksiyon üretimi yapılan işyerlerinde 
teftişler yapılmış, bu teftişler neticesinde sektördeki genel sorunlar ile işyerlerinde iş sağlığı 
ve güvenliği açısından mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ve alınması gerekli önlemler 
belirlenmiştir. 

 
Bu projenin hazırlanması ve gerçekleştirilmesinde görev alan Baş İş Müfettişi ve İş 
Müfettişlerine, katkı ve katılımı olan tüm taraflara, verilerin elde edilmesinde yardımcı olan 
işveren ve çalışanlara, ayrıca proje teftiş raporunun basılmasını sağlayan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’ne teşekkür ederim.  
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1. BÖLÜM 
PROJE BİLGİLERİ 

 
 
PROJENİN 

Adı Ayakkabı, Saya, Saraciye ve Deri Konfeksiyon Üretimi Yapılan 
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Teftişi 

Amacı 

Ayakkabı, saya, saraciye ve deri konfeksiyon üretimi yapılan ve kimyasal 
yapıştırıcı kullanılan işyerlerinde; öncelikle kimyasallardan 
kaynaklananlar olmak üzere sektöre özel öncelikli riskleri belirleyerek 
gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını ve çalışma 
şartlarının iyileştirilmesini sağlamak, yapılacak teftişler için veri tabanı 
oluşturmak. 

 
 
Çalışma Takvimi                  
Proje Hazırlık Çalışması 19.08.2005 – 31.08.2005 
Teftiş Uygulamaları            01.09.2005 – 30.11.2005 
Rapor Hazırlama Çalışması  01.12.2005 – 31.01.2006   
Genel Değerlendirme Raporu Düzenlenmesi Mart/2006 
 
 
Proje Yürütücüsü Faik ARSEVEN İş Teftiş Kurulu Başkanı 
 
 
 
 

Proje Koordinatörü G. Zafer YAVUZARSLAN İş Teftiş Kurulu Bşk. Yrd. 
 
 
 
 
 
 

Grup Başkanlığı Proje Grup Koordinatörleri 
Ankara Ayla TARIM İş Müfettişi 
İstanbul Ahmet KEMERLİ Baş İş Müfettişi 
İzmir Sibel BAYÇIN Baş İş Müfettişi 
Bursa Necla ÜNLÜASLAN Baş İş Müfettişi 
Adana Mesut DEMİRCİOĞLU Baş İş Müfettişi 
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Grup Başkanlığı Projede Görev Alan Müfettişler 

Ankara 

Emel KAYIHAN  
Abdullah ÖZEL   
Firdevs ERDEVİR    
Ahmet  ERDEVİR   
Mehmet ÖZDOGAN  
Şakir AKSU     
Vahap ERGÜL  
Hayati Mehmet İNAM  
İ.Gökhan KORKUTAN 
Mustafa ŞEKER  
Serkan ÇETİNCELİ  

Baş İş Müfettişi 
Baş İş Müfettişi  
Baş İş Müfettişi  
Baş İş Müfettişi  
Baş İş Müfettişi  
Baş İş Müfettişi  
Baş İş Müfettişi 
İş Müfettişi 
İş Müfettişi 
İş Müfettişi 
İş Müfettişi 

İstanbul 

İbrahim ZÖHRAP   
Namık Kemal ÖZDEMİR 
Lütfü ALPSOY  
Zuhal D. KESİCİ 

Baş İş Müfettişi 
Baş İş Müfettişi 
İş Müfettişi 
İş Müfettişi 

İzmir 

Mehmet HATİPOĞLU 
Ramazan EKİCİ        
Ali YAVUZ  
Mazlum CENGİZ  
Hakan ERDEMGİL   
Yasemin BEKTAŞ  
Muharrem ARIKEL 

Baş İş Müfettişi 
Baş İş Müfettişi  
İş Müfettişi  
İş Müfettişi 
İş Müfettişi  
İş Müfettişi 
İş Müfettişi 

Bursa 

Mehmet ARIK   
Emine ER   
Gülay BUCAKLI  
Sinan YAVUZ 

Baş İş Müfettişi 
İş Müfettişi 
İş Müfettişi 
İş Müfettişi 

Adana 

Ahmet YILDIRIM   
Ahmet EKİZ  
İbrahim ETRAL   
Semiha DOSTLAR   

Baş İş Müfettişi 
İş Müfettişi 
İş Müfettişi 
İş Müfettişi 

 
 
 
   
Teftiş Yapılan İşyeri Sayısı 1.024 
Grup Başkanlığı Teftiş Yapılan İller 
Ankara Afyon, Ankara, Düzce, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli, 

Konya, Kütahya, Sakarya, Samsun, Sivas, Yozgat 
İstanbul İstanbul, Tekirdağ 
İzmir Aydın, Denizli, İzmir, Manisa 
Bursa Bursa 
Adana Adana, Gaziantep, Hatay, K.Maraş 
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2. BÖLÜM 

PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 
 
Proje kapsamında yürütülen çalışmalar 19 Ağustos 2005 ile 31 Ocak 2006 tarihleri arasında 
üç aşamada gerçekleştirilmiştir.  
 
2.1 Hazırlık Aşaması 
 
Bu aşamada: 
 

 İş Teftiş Kurulu Başkanlığında Proje Grup Koordinatörleri ile toplantılar  yapılarak 
proje uygulama usul ve esasları görüşülmüştür. 
 
 İş Teftiş Kurulu Başkanlığında Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye Deri-İş Sendikası (Deri-İş), 
Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği 
(AYSAD) temsilcileriyle yapılan toplantıda katılımcılara proje hakkında bilgi verilmiş ve 
görüşleri alınmıştır. 
 
 İşyerlerine ait bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesinde kullanılmak üzere “İşyeri 

Bilgi Formu” hazırlanmıştır. 
 
 Bakanlığımız ilgili Bölge Müdürlükleri kayıtları incelenerek kimyasal yapıştırıcı 

kullanılan işyerleri belirlenmiştir. 
 
 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve ilgili Meslek Odalarına üye işyeri listeleri 

incelenerek proje kapsamında yapılacak teftişler için işyeri bilgileri güncellenmiştir.  
 
 Literatür ve mevzuat çalışması yapılarak sağlık ve güvenlik açısından sektöre özel 

riskler belirlenmiştir. 
 
2.2 Teftiş Çalışması:   
 
“Ayakkabı, Saya, Saraciye ve Deri Konfeksiyon Üretimi Yapılan İşyerlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Proje Teftişi”nde, İş Teftiş Ankara, Adana, Bursa, İstanbul ve İzmir Grup 
Başkanlıklarında görevli müfettişler tarafından faal olan işyerlerinde tarama usulü ile genel 
teftişler yapılmıştır.  
 
Yapılan teftişlerde öncelikli inceleme konuları aşağıda belirtilmiştir. 
 
• İşyerleri, kullanılan iş ekipmanları, üretim yöntemleri ve ürünler, 
• İşyerlerinde çalışan işçi sayıları ve bunların sigortalılık durumları, 
• İşyeri hekimi, işyeri hemşiresi, işyeri sağlık birimi, iş güvenliği uzmanı, iş sağlığı ve 

güvenliği kurulu,  
• İlk yardım malzemesi, sağlık raporları, çalışanların laboratuar tetkik ve tahlilleri vb. 

sağlık gözetimine ilişkin kayıtlar, 
• Meslek hastalığı ve iş kazası istatistikleri, 
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• Kullanılan kimyasalların malzeme güvenlik bilgi formları ve etiketleri ile kimyasallarla 
ilgili riskler,  

• İşyerlerinde kullanılan kimyasallara ait bilgiler, temin edildiği ithalatçı firmalar, 
• Kimyasalların kullanılması ve depolanması,  
• İşyeri genel ve lokal havalandırma sistemleri, 
• Elektrik, aydınlatma, topraklama ve yıldırımlık tesisatı, 
• İş ekipmanlarından kaynaklanan riskler, 
• İşyeri bina ve eklentileri, 
• Yangın ve acil durumlar. 

 
İşyerlerinde yapılan teftişlerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş, işverenler, işveren 
vekilleri, teknik sorumlular ve çalışanlar, özellikle kimyasallarla yapılan çalışmalarda ortaya 
çıkabilecek tehlikeler, riskler ve alınması gereken önlemler ile yeni mevzuat ve beraberinde 
getirdiği hususlar konusunda bilgilendirilmiştir.  
 
2.3 Değerlendirme ve Rapor Çalışması:   
 
Teftişler sonucu her işyeri için genel teftiş raporu düzenlenmiştir. 
 
Grup Başkanlıklarında proje koordinatörlerince, işyeri bilgi formları ve teftiş raporları 
değerlendirilerek grup değerlendirme raporları hazırlanmıştır.  
 
Grup değerlendirme raporlarından derlenen bilgiler ışığında, sektöre özel iş sağlığı ve 
güvenliği sorunlarını ve bu sorunlara çözüm önerilerini de içeren “Genel Değerlendirme 
Raporu” hazırlanmıştır.  
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3. BÖLÜM 
 AYAKKABI ve SARACİYE ÜRETİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 
3.1. AYAKKABI ÜRETİMİ 
 
Ayakkabı üretiminde; çoğunlukla kullanılan geleneksel üretim yöntemi ve saya ile tabanın 
birlikte oluşturularak sentetik ayakkabıların üretildiği direkt enjeksiyon üretim yöntemi 
olmak üzere iki temel üretim yöntemi kullanılmaktadır.   
 
3.1.1. Geleneksel Üretim YöntemiTP

1
PT 

 
Ayakkabı üretiminde çoğunlukla kullanılan geleneksel üretim yönteminde saya ve taban ayrı 
aşamalarda üretilerek birbirlerine; 

• yapıştırma veya yapıştırma/dikme,  
• enjeksiyon  

yöntemlerinden birisiyle monte edilir. 
 
Geleneksel üretim yönteminin aşamaları aşağıda belirtilmiştir. 
 
Kesim: Kesim için genellikle hidrolik presler kullanılır. Bu preslerde saya, iç astarı, fort, 
bombe ve taban köselesi kesilebilir. Fort, bombe ve taban ana malzemelerinin hazır olarak 
kullanıldığı tesislerde yalnız saya ve diğer malzeme kesilir. Kesilen sayalar ve diğer 
materyaller numaralanır. 
 
Sayanın Dikime Hazırlanması: Saya parçaları ve astarı yarma, traş, kıvırma gibi işlemlere 
tabi tutularak dikime hazırlanır. 
 
Saya ve Saraç Dikimi: Saya parçaları usulüne uygun bir biçimde birleştirilir ve saya 
makinelerinde dikilir. Bazı sayalar saraçta dikilir. 
 
Taban Montajı: Sayanın tabana tutturulması için çeşitli yöntemler vardır. Dikişli, yapıştırma 
(monte makinalarında) ve direkt enjeksiyon gibi. Kullanılan yöntemin gerekleri yapılarak 
saya, ayakkabı haline getirilir. 
 
Finisaj: Bu aşamada hazır taban olmayan ayakkabıların freze işlemleri (ayakkabı tabanının 
yüzeyi ve kenarları ile ökçenin çevresi zımparalar vasıtasıyla düzeltilir, boyanır ve parlatılır) 
yapılır. Mostrası yapıştırılır ve varsa aksesuarları takılır. 
 
Kalite Kontrolü ve Ambalajlama: Üretimi tamamlanan ayakkabılar çeşitli yöntemlerle 
kalite kontrolünden geçirilir, ambalajlanır ve depolara sevk edilir. 
 
 
 

 

                                                 
TP

1
PT Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu 
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Bir ayakkabı saya kesim atölyesinden görüntü 
 

 
Ayakkabı Üretiminde Kullanılan Araç, Gereç, Makina ve Ekipmanlar 
 
      U Araç ve GereçlerU   

 

1. Rolet 
2. Bıçak    
3. Üçgen eğe 
4. Masat  
5. İnce zımpara 
6. Kesim lastiği 
7. Mandal 
8. Makas 
9. Kesim takozu 
10. Sayacı bıçağı 
11. Traş mermeri 
12. Sayacı çekici 
13. Çark zımba 
14. Kapsül takım aleti 
15. Danalya  
16. Kerpeten  
17. Çekiç 
18. Falçata 
19. Raspa  
20. Filo bıçağı  

21. Piyanta çarkı 
22. Kanca 
23. Fora kaşığı 
24. Değişik kalınlıkta zımparalar 
25. Bıçaklar 
26. Fırçalar 
27. Çalışma tezgahı 
28. El fırçası, sünger  
29. İspirto ocağı 
30. Temizleme kaşığı 
31. Mezura 
32. Kalıp kancası 
33. Numaratörler 
34. Pergel 
35. Filo  
36. Tas 
37. Fora bıçağı   
38. Haramaki 
39. Yapıştırıcı kutus

 
U
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Makina ve Ekipmanlar  

Kesim makinaları 
 
Kesim presleri şekilleri açısından ikiye ayrılır. 
a) Döner başlıklı kesim presi, 
b) Gezer başlıklı kesim presi. 

                                         

                Döner başlıklı kesim presi                            Gezer başlıklı kesim presi 

Saya Makinaları 
 
Saya makinaları üç ana gruba ayrılır. 
1.Sayayı dikime hazırlama makinaları, 
2. Saya dikme makinaları, 
3.Saraç dikme makinaları. 

a) Sayayı dikime hazırlama makinaları 
 
Sayayı dikime hazırlama makinaları kesilmiş saya parçalarını monte edilmeye hazır hale 
getirilinceye kadar kullanılan, dikiş atmayan tüm makinalardır. Başlıca sayayı dikime 
hazırlama makinaları aşağıda belirtilmiştir. 

1 Saya yarma makinası 
2. Saya traş makinası 
3. Kıvırma makinası 
4. Yakma makinası 
5. Zımba (perfore) makinası 
6. Tırtır makinası 
7. Rivet çakma makinası 

b) Saya dikim makinaları 

Kafa motor ve sehpadan oluşan saya dikim makinaları hazırlanan saya parçalarının gerekli 
yerlerine uygun biçimde ve sayıda dikiş dikilmesini sağlayan makinalardır. 

c)Saraç dikme makinaları 

Saraç dikim makinaları teknik olarak saya dikim makinalarına benzer, çeşitli tip saraç 
dikişleri oluşturmak için değişik makinalar geliştirilmiştir. 
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Taban makinaları 
 

Taban üretiminde kullanılan belli başlı makinalar aşağıda belirtilmişir. 
1. Taban astarı çakma ve kenarlarını düzeltme makinası 
2. Bombe (sayanın burun bölümünde, yüzle astar arasına konulmuş bulunan kösele, 

vidalı veya sentetik sertleştirici malzemeden oluşan kısmı) yapıştırma makinasi  
3. Traş makinası 
4. Bombe yumuşatma makinası 
5. Burun monta makinası 
6. Arka monta makinası 
7. Fırın 
8. Döğüştürme makinası 
9. Şerit zımpara makinası 
10. Otomatik zımpara makinası 
11. Otomatik yapıştırıcı süre makinası 
12. Aktavatör 
13. Taban yapıştırma presi 
14. Ökçe çakma makinası 
15. Çizgi makinası 
16. Kalıptan çıkartma makinası 
17. Fora makinası 
18. Mekval makinası 
19. Freze makinası 
20. Konç açma makinası 
21. Fort forma makinası 
22. Harama (ayakkabının taban köselesinde açılan dikiş kanalı) açma makinesi  

                                    

        Bombe Yumuşatma Makinası                                     Konç Açma Makinası 
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                       Fort Forma Makinası                             Kalıptan Çıkarma Makinası                 

 

                        Buharlı Fırın Makinası 
Temizlemede kullanılan makinalar 
 
Temizleme işlemleri sırasında sert ve yumuşak fırçalar ile takım geçme makinası kullanılır.  
 

 
 
         

Ayakkabı üretimi yapılan bir işyerinden görünüm   
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  Ayakkabı üretim teknolojilerindeki gelişmelere örnek bir görüntü 
 

 
 
       Sektördeki yeni grup makinalara bir örnek (Robot) 
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3.1.2. Sektörde istihdam durumu 
 
Ayakkabı üretimi, nitelikli iş gücünü gerektiren emek yoğun bir sanayi niteliğindedir. Eskinin 
geniş kapsamlı "Ayakkabı İmalatçılığı" mesleği yerini saya, montaj, fora-freze vb. farklı 
uzmanlık alanlarına bırakmıştır. Bu alanların yanı sıra, özgün tasarım yaratma konusunda da 
yetişmiş eleman ihtiyacı oldukça yüksek düzeydedir.  
 
 

 
 
            Sektöre ait bir işyerinde çalışan işçilerden bir görüntü 

 
Sektör; üç işçinin çalıştığı atölyelerden yüzlerce işçinin çalıştığı fabrikalara kadar geniş bir 
spektrumda istihdam özelliği göstermektedir. Ayakkabı üretimi, ciddi istihdam yaratabilecek 
katma değeri yüksek bir sektördür. Ancak sektörde nitelikli işçi oranı düşük olup bu konuda 
açık bulunmaktadır. 
 
Sektörde istihdam kayıtlara tam yansımamakla beraber çalışanların % 15’inin sanayileşmiş 
işletmelerde kalanının ise sanayileşmemiş işletmelerde istihdam edildiği tahmin edilmektedir. 
 
Ayakkabı sektöründe istihdam edilenlerin eğitim durumu aşağıdaki grafikte belirtilmiştir. 
 

% 2

% 3

% 25

% 70

üniversite mezunu
teknik lise mezunu
 kalifiye
kalifiye olmayan.
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3.2 SARACİYE 
 
3.2.1 Saraciye İmalatı Hakkında Genel BilgilerTP

2
PT: 

  
Saraciye tabii ve suni deriden, ayakkabı ve giysi dışında çeşitli kullanım ve süs eşyası üreten 
bir sanayi dalı olarak tanımlanabilir. 
 
Uluslararası sınıflandırma sistemine göre, saraciye eşyası olarak kabul edilen malları, aşağıda 
belirtilen gruplar halinde toplamak mümkündür. 

 
1. Seyahat çantaları, spor çantaları ve bavullar; kasalı-kasasız. 
2. Kasalı-kasasız okul ve evrak çantaları, 
3. Kadın çantaları, el portföyleri, 
4. Para çantaları, cüzdanlar, portmoneler, 
5. Askılı, askısız erkek el çantaları, 
6. Kasalı-kasasız müzik alet kutuları, mücevher ve kıymetli cihaz kutuları, 
7. Bel kemerleri, saat kayışları, 
8. Koşum ve eğer takımları, tasmalar, 
9. Avcılık ve spor malzemeleri, 
10. Büro malzemeleri, sumen takımları dosyalıklar, kalemlikler, bloknotlar, ajanda vs.  
11. Hediyelik eşya, süs eşyaları, anahtarlıklar ve diğer benzeri eşyalar.  
 
Emek yoğun ve kendine özgü bir sanat kolu olan saraciye üretiminde uygulanan yöntem esas 
itibariyle dünyanın her yerinde aynıdır. Ancak yüksek kapasiteli ve bant sistemi ile bir 
modeldeki eşyadan büyük miktarda üretim yapan kuruluşlarda bir takım makina ve ekipman 
ilavesi ile üretim hızlandırılmıştır. Elle yapılan işlemlerin bir kısmı makina ile yapılabilir hale 
getirilmiştir veya iki üç işlem birleştirilmiştir.  

 
Bu itibarla saraciye eşyası üretiminde ülkemizde uygulanan yöntem ile ileri ülkelerde 
uygulanan yöntem aynıdır.  
 
Genel olarak üretim şu safhaları içermektedir: 
 

• Hazırlık safhası, 
• Montaj işlemi ve ara dikişlerin yapılması, 
• Aksesuarların ilavesi ve takılması, 
• Finisaj işlemleri ve nihai düzeltmeler, 
• Ambalajlama ve kolileme. 

 
3.2.2. Sektörde istihdam durumu 
 
Üretici firmaların % 90’ı ortalama 1-6 işçi çalıştıran küçük ölçekli işyerleridir. Genel olarak, 
çoğunluğu teşkil eden küçük işletmeler tekstil ve suni deri karışımı malzeme kullanmakta ve 
harcıalem saraciye eşyası üretmektedirler. Bu işletmeler, yeterli sermayenin bulunmayışı ve 
ürettikleri mal türlerinde iç pazarda yaşanan rekabet nedeni ile mevcut kapasitelerinin % 60’ı 
ile çalışmak durumunda kalmaktadırlar. 
 

                                                 
TP

2
PT DPT VIII. BYKP Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Deri Eşya (Saraciye) Alt 

Komisyonu Raporu 
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        Sektöre ait işyerlerinde çalışan işçilerden bir görüntü 
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4. BÖLÜM 

AYAKKABI VE SARACİYE SEKTÖRÜNÜN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Sektörde imalatçı konumunda bulunan işyerleri üretim şekilleri ve kapasiteleri bakımından 
farklılıklar arz etse de, iş sağlığı ve güvenliği yönünden ortak sorunlara sahiptirler. İmalat 
yapan tüm işyerlerinde görülebilecek genel sağlık ve güvenlik sorunlarının yanı sıra üretimde 
kullanılan kimyasallardan kaynaklanan yangın ve meslek hastalığı riskleri özel önem arz 
etmektedir.  
 
4.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Özel Riskler 
 
4.1.1 Meslek HastalığıTP

3
PT 

 
4.1.1.1 Solventler:  

 
Sanayide solventler yaygın olarak kullanılmaktadır. Solventler, içerdikleri kimyasal 
maddelerin özelliklerine göre tehlikeli madde ve kullanım sonucunda da tehlikeli atık özelliği 
gösterirler.  
 
4.1.1.2 Solventlerin İnsan Vücuduna Giriş Yolları: 
 
Solventler insan vücuduna üç yolla girerler; 
 

a. Solunum yoluyla: Çoğu solvent oda sıcaklığında hızla buharlaşabilir özelliktedir. 
Solvent buharı, zerrecikleri, ve solventle kirlenmiş tozlar akciğerler aracılığıyla 
kolayca kana karışmaya aracılık ederler. En önemli etkilenme yoludur.  

 
b. Yutma yoluyla: Solvent bulaşmış ellerle yenilen yemek yada doğrudan solvent 

bulaşmış yiyeceklerin tüketilmesi sindirim yoluyla maruziyete neden olurlar. 
 

c. Deri yoluyla: Yağ çözen özellikleriyle derinin koruyucu etkisini azaltırlar. Deriden 
rahatlıkla emilir ve kana geçerler. 

 
4.1.1.3 Solventlerin Yarattığı Tehlikeler:  
 
Solventler içerdikleri maddelere göre insan sağlığını farklı şekilde etkileyebilir. Sürekli olarak 
bazı solventlere maruz kalındığında ise, kişilerin sağlığı üzerinde uzun süreli etkiler oluşabilir. 

  
Çalışma ortamında solventlerle yapılan çalışmalarda yukarıda belirtilen üç etkilenme 
yolundan biri veya bir kaçı mevcut ise bunlara bağlı olarak çeşitli etkiler görülebilir. 

 
Ayrıca, solventlerin birçoğu yanıcı, uçucu, kolay buharlaşabilirler ve ortamda zehirli veya 
patlayıcı gaz karışımları oluşturabilirler. Bazı solventlerin narkotik etkileri olabilir. Bu 
özellikleriyle iş kazaları oluşumuna doğrudan ya da dolaylı katkı sağlayabilirler.  
 
 
                                                 
TP

3
PT Meslek Hastalıkları Hastanesinde yapılan çalışmalardan alınmıştır.  
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4.1.1.4 Solventlerin Sağlık Üzerine Etkilerinin Bağlı Olduğu Faktörler 
 

• Solventlerin sağlık bozucu etkileri birbirlerinden oldukça farklıdır.  
• Etkilenme yolu sağlık bozukluğunun tipini, gelişimini ve ağırlığını değiştiren önemli 

bir faktördür.  
• Etkilenme ağırlığına bağlı olarak sağlık bozukluğunun tipi ve gelişim hızı 

değişmektedir. Etkilenme süresinin fazlalığı ve/veya solvent buharlarının ortamdaki 
konsantrasyonunun fazlalığı etkilenme ağırlığını arttırır. 

• Aynı ortamda solventler dışında kimyasalların varlığı sağlık sorunlarını arttırmaktadır. 
• Bireysel hassasiyet sağlık bozukluğu oluşumunda etkilidir. Bireysel hassasiyet genetik 

yapıdan, daha önce geçirilmiş hastalıklardan, çeşitli metabolizma farklılıklarından 
etkilenir. 

• Bireysel alışkanlıklar da etkilenme ve sağlık bozukluğu oluşumunda önemli 
faktörlerdir. Sigara içme alışkanlığı, alkol kullanımı, hijyen kurallarına uymama 
etkilenmeyi kolaylaştırır. 

 
4.1.1.5 Solventlerin Sağlık Üzerine Etkileri 
 
Solventlerden kaynaklanan sağlık sorunları temel olarak solvente ne kadar süre maruz 
kalındığı ve ne düzeyde maruz kalındığı ile orantılı olarak değişir. 
 
a)Kısa süreli etkilenmelerle ortaya çıkan sağlık sorunları 
 
Çoğunlukla geçicidir ve yoğun solvent maruziyeti gerektirir. Etkiler hızlı başlar ve görece 
hızlı sonlanır. Etkilerin sonlanması maruziyetin kesilmesinden bazen sadece dakikalar sonra 
gerçekleşir. Ancak, yoğun etkilenmenin baygınlık ve hatta ölümle de sonuçlanabileceği 
unutulmamalıdır.  
 
Kısa süreli etkilenme: 

 
• Deri sorunlarına ( Deride kuruma, çatlama, kızarma ve sıvı dolu kabarcıklar oluşması) 
• Baş ağrısına 
• Uyuklamaya 
• Dikkat dağınıklığına 
• Mide bulantısı ve rahatsızlık hissine yol açabilir. 

 
Solunum yollarında basit ırgalanma kısa süreli etkilenme ile oluşur. Burun, gırtlak ve 
akciğerde yanma hissi ve öksürüğe yol açar. Çok yoğun bir etkilenme akciğer ödemine yol 
açabilir. Bu durum hayati tehlike yaratır.  
 
Gözlerde ırgalanma: Yüksek yoğunlukta solvent buharı olan ortamlarda gelişebilir. Gözlerde 
yanma, sulanma ve ağrı oluşur.  
 
Deride ırgalanma: Solventlerin deri yüzeyindeki koruyucu yağ tabakasını ve deri yağlarını 
çözüp uzaklaştırması ile ilgilidir. Etkilenen deri kızarık, kuru ve kaşıntılıdır. Derinin koruyucu 
tabakasının solventler tarafından uzaklaştırılmış olması, solventin ve ortamda bulunun diğer 
toksik kimyasalların deri yoluyla vücuda girişini kolaylaştırması açısından da önemlidir.  
 
Merkezi Sinir Sistemi (Beyin ve omurilikten oluşur) baskılanması: Solvent etkilenmesi alkol 
kullanımını taklit eden bir sarhoşluk hissi oluşturur. Neşelilik hali, uyuşukluk, koordinasyon 
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kaybı, başağrısı, yorgunluk ve bulantı yakınmaları görülebilir. 
 
Kalp ritim bozuklukları: Bazı solventler kalp kasının duyarlılığını arttırırlar. Düzensiz kalp 
atımları görülebilir. 
 
b)Uzun süreli etkilenmelerle ortaya çıkan sağlık bozuklukları: 
 
Görece az yoğun solvent maruziyeti ve tekrarlayan maruziyet söz konusudur. Sağlık 
bozuklukları yavaş ilerler ancak ortaya çıktıklarında tedavileri ya zor ya da olanaksızdır. İnsan 
yaşam kalitesini ileri düzeyde ve uzun süreli ya da hayat boyu bozan ve bazen yaşam süresini 
kısaltan sağlık bozukluklarıdır.  
 
Tekrarlayan, uzun süreli solvent etkilenmesi  

• Beyin ve sinir sisteminde 
• Deride (Süregelen deri iltihaplanması) 
• Karaciğerde (Karaciğer hasarı) 
• Kan üretim sisteminde 
• Böbreklerde 
• Erkek ve kadın üreme sisteminde 
• Hamile kadınlarda fetüste sağlık bozukluklarına yol açar.  

 
Solunum yollarında tekrarlayan ırgalanma bronş iltihabı oluşturarak süregelen öksürük ve 
balgam yakınmalarına yol açar. 
 
Derinin tekrarlayan ırgalanmaları süregelen deri iltihaplanması oluşturur. Deri kuru, sert, 
kalın, çatlamış ve pullanmış görünümde olur.  
 
Sinir sistemi: Birçok solvent merkezi sinir sistemini özellikle beyini etkiler. Etkilenme ağırlığı 
ile paralel biçimde, görülen belirtiler de ağırlaşır: “ayakların yerden kesilmesi” hissi, 
alınganlık, sinirlilik, güçsüzlük, yorgunluk, sersemlik, uykululuk hali, disoryantasyon, 
çırpınma ve baygınlık sırasıyla gelişir. Uzun süreli etkilenmeler düşüncelere yoğunlaşma 
güçlüğü ve kişilik değişiklikleri oluşturabilir. N-hekzan, karbon disülfid ve metil n-butil keton 
gibi bazıları duyu organları ve kasların sinirleri olan “uç sinirleri” etkilerler. Bu etkilenme 
önce parmaklarda sonra ilerleyerek bacaklar ve kollarda yorgunluk, his kaybı, ağrı, hareket 
kaybına yol açar.  
 
Karaciğer: Bazı solventler özellikle klorinli tiptekiler, karaciğer hasarına yol açabilirler. 
Çoğunlukla bulgu gözlenmez.  
 
Kan: Etilen glikolün de içinde bulunduğu birkaç solvent, dolaşımdaki kan hücrelerine zarar 
vererek yada kan hücresi üretimini bozarak kan hücre sayısı ve işlevini olumsuz etkilerler. 
Kan hücresi sayısının ileri düzeyde düşüşüyle bulgular izlenir: yorgunluk ve enfeksiyonlara 
karşı direncin azalması görülür. Benzenin özellikle ileri düzeyde riskli olduğu, kan hücreleri 
sayısında azalma ve lösemi ye yol açabileceği de hatırlanmalıdır. 
 
Kanser: Benzenin etkilenen işçilerde kansere yol açabildiği bilinmektedir. Vinil kloridin insan 
da karaciğer kanserine yol açabildiği de bilinmektedir. Karbon tetraklorid, kloroform, 1,4-
dioksan, trikloretilen gibi bazı solventlerin hayvan deneylerinde pankreas, akciğer, böbrek, 
idrar torbasında kanser oluşturabildiği kanıtlanmıştır.  
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Gebelik : Gebelikte solvent etkilenmesinin düşük doğum ağırlığı ve anne karnında ölüme yol 
açabildiği düşünülmektedir. Tetrakloretilen, toluen ve alifatik hidrokarbonların düşüklere yol 
açabildiği yönünde güçlü kanıtlar söz konusudur. Benzer güçte kanıtlar gebelik öncesi 
solventlere maruz kalan “baba” durumunda gebeliğin etkilenebildiği yönünde mevcuttur. 
Toluene, ksilene ve boya incelticiler gibi karışım halinde bulunan solventlere maruz kalan 
boyacılar ve ağaç işçilerinin eşlerinin gebeliğinde kendiliğinden düşük, düşük ağırlıklı bebek 
doğumu, doğumsal anomali riski yüksek bulunmuştur. 
 
4.1.1.6 Seçilmiş Solventlerle Etkilenmede Sağlık Bozuklukları: 
 
Bazı solvent kimyasallarının beraber anıldıkları sağlık bozuklukları vardır. Aşağıda yer alan 
liste söz konusu sağlık bozukluklarına yer vermektedir. Kimyasalların etki düzeyleri ile ilgili 
fikir sahibi olunabilmesi amacıyla Amerika Birleşik Devletleri OSHA (Mesleki Sağlık 
Güvenlik İdaresi) ‘nin belirlediği izin verilebilir değerler listeye eklidir. 
 
Kimyasal PEL 

(ppm) 
Etkilenen 
organ 

Sağlık Bozukluğu 

ALKOLLER 
Metanol  200 D,G,MSS Görme siniri hasarı, puslu görme 
Etanol 1000 G,ÜSY,D Irgalanma, başağrısı, uyuklama, deri iltihaplanması 
N propil alkol 200 G,ÜSY,MSS,D Irgalanma, uyuklama, deri iltihaplanması 
İsopropil alkol 400 G,ÜSY,MSS,D Irgalanma, uyuklama, baş dönmesi 
ALİFATİK HİDROKARBONLAR 
Pentanlar 1000 D,G,ÜSY,A Irgalanma, deri iltihaplanması, kimyasal pnömoni 
Hekzanlar 500 D,ÜSY, 

USS,MSS,A 
Irgalanma, narkoz etkisi, kas gücü kaybı, kimyasal pnömoni 

Heptanlar 500 D,ÜSY,A Irgalanma, deri iltihaplanması, akciğer ödemi, kimyasal 
pnömoni 

Petrol Nafta 500 D,G,ÜSY,MSS Irgalanma, narkoz etkisi, deri iltihaplanması 
Gazolin - D,ÜSY,MSS Irgalanma, narkoz etkisi, deri iltihaplanması, kimyasal 

pnömoni, akciğer ödemi 
Kerozen - D,A,ÜSY,MSS Irgalanma, kimyasal pnömoni, narkoz etkisi 
AROMATİK HİDROKARBONLAR 
Benzen 1 D,MSS,K, 

Kr,Kc,B 
Deri iltihaplanması, narkoz etkisi, lösemi, aplastik anemi 

Toluen 200 MSS,Kc, 
ÜSY,B,D 

Kuruma, narkoz etkisi, koma, kas yorgunluğu, karaciğer, 
böbrek ve deri hasarı 

Ksilen 100 ÜSY,D, 
MSS,Kc 

Irgalanma, narkoz etkisi, akciğer ödemi, mide ağrısı, 
bulantı, karaciğer ve böbrek hasarı 

Kömür Nafta 100 B,A,D,ÜSY, 
MSS 

Irgalanma, narkoz etkisi, yanıklar 

Nitrobenzen 1 G,MSS,K Irgalanma, narkoz etkisi, morarma, dalak ve karaciğer hasarı
KLORİNLİ HİDROKARBONLAR 
Karbon tetraklorid 10 D,MSS,Kc,B,M Irgalanma, narkoz etkisi, karaciğer iltihaplanması, sarılık, 

böbrek hasarı, mide ağrısı 
Metilen klorid 500 D,ÜSY,MSS, 

KDS 
Irgalanma, narkoz etkisi, uyuşukluk, akciğer ödemi, kalp 
ritmi bozukluğu, baş dönmesi 

Metil kloroform 350 D,MSS,Kl Kuruma, narkoz etkisi, kalp ritmi bozukluğu, baş dönmesi 
Tetrakloretan 5 D,MSS,K, 

Kc,B,USS 
Titremeler, kol ve bacaklarda yorgunluk hissi, narkoz etkisi, 
sayıklama, çırpınma 

Etilen diklorit 50 D,MSS,Kc Irgalanma, narkoz etkisi, akciğer ödemi, karaciğer ve böbrek 
hasarı (Kansere yol açtığı şüphesi vardır) 

Trikloretilen 100 D,B,MSS,Kl Irgalanma, narkoz etkisi, kalp ritmi bozukluğu (Kansere yol 
açtığı şüphesi vardır) 

Perkloretilen 100 D,MSS,Kc, Irgalanma, narkoz etkisi, kalp ritmi bozukluğu, karaciğer 
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ÜSY,Kl hasarı, alkol kullanımı sonrasında kızarma, uykusuzluk 
(Kansere yol açtığı şüphesi vardır) 

KETONLAR 
Aseton 1000 D,ÜSY,MSS Irgalanma, narkoz etkisi, deri iltihaplanması 
Metil etil keton 200 D,ÜSY,MSS Irgalanma, narkoz etkisi, deri iltihaplanması 
Metil butil keton 100 D,ÜSY,MSS, 

USS 
Irgalanma, narkoz etkisi, uç nöropatisi 

Metil isobutil keton 100 D,ÜSY,MSS Irgalanma, narkoz etkisi, deri iltihaplanması 
ETERLER 
Etil eter 400 MSS,D,ÜSY,G Irgalanma, narkoz etkisi, bulantı, deri iltihaplanması 
İsopropil eter 500 D,MSS,ÜSY Irgalanma, narkoz etkisi, deri iltihaplanması 
Etil format 100 G,ÜSY,MSS Irgalanma, narkoz etkisi 
Metil asetat 200 ÜSY,D,G,MSS Irgalanma, narkoz etkisi 
Etil asetat 400 ÜSY,D,G,MSS Irgalanma, narkoz etkisi 
İsopropil asetat 250 ÜSY,D,G,MSS Irgalanma, narkoz etkisi 
Amil asetat 100 ÜSY,D,G,MSS Irgalanma, narkoz etkisi 
GLİKOLLER 
Etilen glikol - D,MSS,K,B,Kc Irgalanma, ilgi azalması, kan hücreleri işlev bozukluğu, 

narkoz etkisi, böbrek hasarı 
Sellosolv 200 D,G,MSS, 

ÜSY,B,Kc 
Irgalanma, akciğer ödemi, narkoz etkisi, ilgi azalması, 
böbrek hasarı 

DİĞERLERİ 
Turpentin 100 D,G,ÜSY,A, 

MSS,B,İ 
Irgalanma, akciğer ödemi, deri iltihaplanması, narkoz etkisi, 
çırpınma, böbrek ve idrar torbası hasarı 

Karbon disülfid 20 MSS,USS, 
KDS,G,B,Kc 

Irgalanma, psikolojik, sinirsel ve kalpdamarsal hastalıklar, 
psikozlar, damar sertleşmesi 

Dioksan  100 Kc,B,D,G Irgalanma, uyku hali, uyuşukluk, mide ağrısı, karaciğer ve 
böbrek hasarı 

D: Deri, G: Göz, MSS: Merkezi Sinir Sistemi, USS: Uç Sinir Sistemi, ÜSY: Üst Solunum Yolları, A: Akciğerler, K: Kan,  
Kc: Karaciğer, Kr: Kromozom, B: Böbrekler, M: Mide, KDS: Kalp Damar Sistemi, Kl: Kalp, İ: İdrar torbası 

  
 
4.1.1.7 Solvent Riskinin Yönetimi-Önlenmesi-Korunma 
 
a)Ortam Ölçümleri: 
 
Riskin derecesinin bilinmesi kontrolün başlangıcıdır. İş ortamında solvent ölçümlerinin 
yapılması gereklidir. Ölçümler statik toplayıcı pompalar yada işçinin solunum bölgesinden 
sürekli alınan örneklerde yapılır. Ortam ölçümü, biyolojik izlemi yani işçinin kan ve idrarında 
solvent yada yıkım ürününün aranması yerine geçmez. Her iki analiz birbirini tamamlar 
yapıdadır.  
 
Ortam ölçümleri uluslararası kabul edilebilir sınırların altında olmalıdır. Kimyasallar 
açısından kabul edilebilir sınırlar, o güne kadar yapılmış bilimsel çalışmalarla insan da sağlık 
etkisi yaratmadığı düşünülen havada maksimum kimyasal yoğunluğudur. Solventler açısından 
bakılacak olursa bu tanım narkoz etkisi oluşturmayan değerler olarak basitleştirilebilir.  
 
İşyeri ortamında söz konusu değerler aşılmamalıdır. Ancak sadece kabul edilebilir değerlerin 
aşılmaması tek başına sağlığın korunması için yeterli değildir. Çünkü işyerlerinde çoğunlukla 
bir tek solvent bulunmadığı gibi, çok çeşitli solvent dışı kimyasal maddeler de bir arada işçiyi 
etkiler. Bu kimyasallardan bazıları değişmeden birbirlerinin sağlık etkilerini arttırırlar. 
Bazıları da reaksiyona girerek her birinden çok daha zararlı kimyasallar oluşturabilirler. 
Özetle her biri kabul edilebilir sınırların altında yoğunlukta solventler bir arada basitçe narkoz 
etkisine ve diğer sağlık bozukluklarına yol açabilirler. Bu durumda biyolojik izlem de tek 
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başına bize yeterli bilgiyi vermeyecektir. Çünkü yüksek olasılıkla her bir solvent ya da yıkım 
ürünü kan veya idrarda normal sınırlarda görülecektir. Ancak ayrıntılı ve dikkatli yapılacak 
periyodik muayenelerle yararlı bilgiler sağlayabilir. 
 
b)Riskin kontrolü: 
 
Solventle çalışılan işyerlerinde öncelik, işçilerin sağlığının solvent nedeniyle bozulmasının 
engellenmesidir. Risk kontrolü önlemleri öncelik sırasına göre şöyledir:  

• Ortadan kaldırma/yerine koyma ve işlem değişikliği 
• Mühendislik önlemleri 
• Yönetsel önlemler 
• Kişisel koruyucular 

  
UOrtadan Kaldırma/Yerine Koyma ve İşlem DeğişikliğiU: Solvent riski olan her iş akışında 
düşünülmesi gereken bir kontrol basamağıdır. Solventin kullanılmaması ya da zararsız – daha 
az zararlı bir solventle değiştirilmesi olanağı araştırılmalıdır.  
 
UMühendislik ÖnlemleriU: İşyerinde otomasyon ilk akla gelen mühendislik önlemidir.  
 
Solventi kaynağından, işyeri atmosferine yayılmadan uzaklaştırmak için lokal havalandırma 
sağlanmalıdır. Lokal havalandırma planlanırken davlumbazların tipi, yüksekliği, kaynağa ve 
riske göre konumu, taşıyıcı kanalların hava akımını sağlayabilecek boyut ve şekilde 
planlanması, fanların konumu, gücü, gürültüsü, kirlenmiş havanın genel atmosfere atılma 
koşulları üzerinde düşünülmelidir.  
 
Solvent kullanılan işlemlerin, iş akışlarının solvent kullanılmayan işlemlerde çalışan işçilerin 
etkilenmesini engellemek amacıyla sınırlanması etkilenen işçi sayısını düşürecektir. Ayrıca 
riskli işlemin kapalı sistemlere alınması olanakları araştırılmalıdır.  
 
Solvent kullanılan işyerlerinin genel havalandırmasının mekanize ve iyi yapılması gereklidir. 
İşyeri genelinde solvent yoğunluğunun azaltılması riskli alanlarda da yoğunluğu azaltacak ve 
etkilenen işçi sayısının, etkilenme düzeyinin düşmesine hizmet edecektir. Genel havalandırma 
yapılırken termal konfor koşulları göz ardı edilmemeli ve kesinlikle uzman kişilerden görüş 
alınmalıdır. 
 
UOrganizasyon ÖnlemleriU: İşyerinde genel sağlık güvenlik politikasının yanı sıra “solvent 
etkilenmesinin önlenmesi politikası” oluşturulmalı, duyurulmalı ve gereği yapılmalıdır. 
 
Kimyasal maddelerin “Malzeme Güvenlik Bilgi Formları” hazırlanmalı ya da edinilmelidir. 
 
Solvent buharının yoğunlaşabileceği sınırlanmış alanlara giriş yasaklanmalıdır.  
 
Solvent ve solvent içeren karışımlar kapalı kaplarda tutulmalıdır. 
 
Solvent içeren kaplar işçinin anlayabileceği dil, simgeler kullanılarak etiketlenmelidir. 
 
İşyerinde kirli alanlarda yemek yenmesi, içecek içilmesi, sigara içilmesi yasaklanmalıdır. 
 
Yemek öncesi, içecek içilmeden önce, tuvalet öncesi ellerin yıkanması sağlanmalıdır. 
 



 21

Solventle etkilenme riski yüksek iş alanlarında uyarıcı levhalar bulundurulmalıdır. İşçiler 
kullanılan kimyasal maddeler, riskleri, korunma önlemleri konularında eğitilmelidirler. 
 
Solvent depo alanları yanıcılıkları ve buharlaşabilirlikleri dikkate alınarak dikkatle 
seçilmelidir. Depo alanı iyi havalandırılmalı, diğer iş alanları ile isolasyonu sağlanmalı ve 
serin olmalıdır. Depolama miktarı iyi izlenerek minimum düzeyde tutulmalıdır.  
 
UKişisel Koruyucuların KullanılmasıU: Kişisel koruyucular diğer önlemleri desteklemek 
amacıyla kullanılmalıdır. Tek başlarına temel önlem gibi kullanılmaları kesinlikle yararsızdır. 
Kişisel koruyucuların riske uygun seçilmesi, işçiye uyumlu olması, kullanımı ve bakımı 
konularında işçinin eğitilmesi gereklidir. 
 
Yukarıda sayılan önlemlerin uygulanmasına rağmen işyeri ortamında solvent buharı 
yoğunluğu istenilen düzeye düşürülemiyorsa solunum koruyucular kullanılabilir. Solunum 
koruyucu maskeler ya “kimyasal tutucu filtresi bulunan” ya da “dışarıdan hava sağlayan” tipte 
olmalıdır. Ortam solvent yoğunluğu, etkilenme ağırlığı, etkilenmenin devamlılığı gibi 
değişkenler dikkate alınarak maske seçimi yapılmalıdır.  
 
Derinin korunması amacıyla “solvent geçirgen olmayan” eldivenler, ayakkabılar, iş giysileri 
kullanılabilinir. Ayrıca derinin korunması amacıyla “bariyer kremler” de kullanılabilir. 
Gözlük ya da yüz örtücülerin kullanılması gözlerin etkilenme olasılığını azaltır.  
 
4.1.1.8 İşçilerin Sağlık Durumlarının Kontrolü 
 
Tüm alınan önlemlerle ortam solvent yoğunluğu kabul edilebilir düzeyin altına da indirilmiş 
olsa “solventin sağlığı bozma riski” sıfırlanmış kabul edilemez. Bu sebeple iş yerinde 
performans kriterleri saptamalıdır. Performans kriteri sadece ortam ölçüm değerleri değildir, 
işçi sağlık kayıtları da önemli performans kriteridir. İşçilerde etkilenme belirtileri görülmesi 
tüm risk yönetimi prosesinin gözden geçirilmesini gerektirir. 
 
a)İşe giriş muayenelerinde dikkat edilmesi gereken noktalar  
Solvent kullanılan işyerlerinde işe giriş muayenelerinde işyeri hekimi işçinin sağlık durumunu 
dikkatle değerlendirmelidir. Değerlendirme sırasında işyerinde ki riskin düzeyi de dikkate 
almalıdır.  
 

• Geçmiş hastalık hikayesi dikkatle alınmalı, özellikle böbrek, akciğer, solunum sistemi 
hastalıkları, kalp atım düzensizlikleri sorgulanmalıdır. 

 
• Süregelen deri iltihaplanmaları açısından işçi değerlendirilmelidir.  

 
• Akciğer ve karaciğer hastalıkları açısından kanıta dayalı değerlendirme yapılmalıdır.  

 
• Alışkanlıklar, kişisel hijyen değerlendirme kriterleri arasında yer alabilir. 

 
• Uç sinir sistemi basit muayenesi her işçi için gerçekleştirilmelidir. 

 
b)Periyodik muayenelerde dikkat edilmesi gereken noktalar:  
 
Solvent kullanılan işyerlerinde periyodik muayenelerde etkilenmenin sağlık zararı, yakınma 
oluşturmadan tespiti hedeflenmelidir. Solventlerin bilinen sağlık zararlarına yönelik 
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yakınmalar sorgulanmalıdır.  
 
Solventler, hızla dolaşıma geçebilen ve aynı hızla vücutta enzimler aracılığıyla kimyasal 
yıkım ürünleri şeklinde ya da kendi haliyle vücuttan atılan maddelerdir. Periyodik 
muayenelerde idrar ya da kanda solventlerin ya da yıkım ürünlerinin tespiti mümkündür.  

 
Solventlerin kendisinin kanda, idrarda, solukla çıkarılan havada ya da yıkım ürünlerinin 
idrarda, kanda bakılması mümkündür. Ksilen, toluen, stiren, diklorometan, tetrakloretilen, 
trikloretan, aseton gibi birçok solvent doğrudan kanda yada idrarda incelemeler yapılarak 
tespit edilebilir. Solventlerin yıkım ürünleri de araştırılabilir. Örneğin, toluen yıkım ürünü 
hipurik asit ve o-kresol, benzenin yıkım ürünü fenol, trans–mukonik asit, S-fenilmerkaptürik 
asit, stiren yıkım ürünü mandelik asit, n-heksan yıkım ürünü 2,5-heksandion idrar 
örneklerinde tespit edilebilir.  
 
Solventlerinde söz konusu yıkım ürünlerinin de kabul edilebilir bir düzeyin üzerinde 
saptanması bir hastalık değildir. Ancak, işyerinde solvent riskinin yönetilemediğinin kesin bir 
kanıtıdır. 
 
Periyodik muayenelerde,  
 

• Kullanılan solvent içeriğine göre solvent ya da yıkım ürünleri kan veya idrarda 
araştırılmalıdır. 

 
• Solunum sistemi akciğer grafisi ve solunum fonksiyon testleriyle değerlendirilmelidir. 

 
• Karaciğer fonksiyonları değerlendirilmelidir. 

 
• Basit uç sinir sistemi muayenesi yapılmalıdır. 

 
• Kan hücreleri sayımı yapılmalıdır. 

 
4.1.1.9 Solvent Etkilenme Riski Olan İşyerleri Çalışanlarına ve Sağlık Elemanlarına 
Etkilenme Değerlendirmesi için Basit Bir Cetvel: 
 
Aşağıda sorulan sorular periyodik muayenelerde, riskle karşılaşan işçilerin her tür sağlık 
muayenesinde tekrarlanabilir. Sorulardan altısına olumlu yanıt verilmesi durumunda 
etkilenme olasılığı dikkatle araştırılmalıdır.  
 

1. Kendinizi normal olmayan bir biçimde yorgun hissediyor musunuz? 
 
2. Güç harcamadığınız halde kalp çarpıntısı hissediyor musunuz? 
 
3. Sık sık kol veya bacaklarınızda ağrılı ürpermeler (“diken diken olma” hissi) 

hissediyor musunuz? 
 
4. Sık sık olağan kabul edilebilecek durumlarda bile sinirlendiğiniz olur mu?  
 
5. Sık sık olağanüstü durumlar haricinde keyifsiz hisseder misiniz? 
 
6. Sık sık herhangi bir konuya dikkatinizi odaklamakta zorlanır mısınız? 
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7. Zayıf bir hafızanız mı var? 
 
8. Sık sık olağan üstü durumlar haricinde terler misiniz? 
 
9. Giysi düğmelerinizi açıp kapatırken zorlanıyor musunuz? 
 
10. Genel olarak okuduğunuz bir yazıyı (gazete, kitap) anlama güçlüğünüz var 

mıdır? 
 
11. Yakınlarınız hafızanızın zayıflığından şikayetçi mi? 
 
12. Zaman zaman göğsünüzde sıkışma hisseder misiniz? 
 
13. Sık sık hatırlamanız gereken şeyleri not almak zorunda kalır mısınız? 
 
14. Sık sık sobayı kapatmak, kapıyı kilitlemek gibi yapmanız gereken şeyleri “geri 

dönüp kontrol etmek” zorunda kalır mısınız? 
 
15. Haftada bir kereden fazla baş ağrınız olur mu? 
 
16. Cinsel ilişkiye ilginiz normal olarak düşündüğünüz düzeyden az mı? 

 
4.2 Yangın Tehlikesi: 
 
Yangın, kontrol edilemeyen yanma olarak tanımlanabilir. Ayakkabı ve saraciye sektöründe 
yangın tehlikesi öncelikle kullanılan kolay alevlenebilir nitelikteki solvent bazlı yapıştırıcı ve 
boya maddelerinden kaynaklanmaktadır. Bunlar dışında, kumaş, deri vb. malzeme artıkları da 
işyerinde bulunan önemli yanıcı maddelerdir.  
 
Sıvıların parlama noktası bir sıvının parlayabilen buhar oluşturduğu en düşük sıcaklık 
derecesidir. Bu sıcaklık sıvının değil buharın alevlenme sıcaklığıdır. 
 
Kimyasalların depolama, kullanım koşulları, fiziksel hali (katı, sıvı, gaz, ortama dağılmış, toz, 
duman, buhar buğu halinde olup olmadığı, basınç altında, büyük yüzeyler halinde bulunup 
bulunmadığı gibi) parlama noktasına ulaşıp ulaşmayacağını belirler. 
 
Yangın başlamasında diğer bir etken kimyasalların birbirini etkileme riskidir. Ortam bir 
kimyasalın alevlenme noktasına kadar ısınması için yeterli olmayabilir ama bu kimyasalın 
yakınında bulunan ve alevlenme noktası düşük başka bir kimyasal için uygun olabilir. Bu 
durumda ikinci kimyasal yanarak ortama ısı yayabilir ve bu suretle diğer kimyasalın da 
alevlenme noktasına ulaşmasına neden olabilir. Bu nedenle tehlikeli kimyasalların 
depolanması çok önemlidir.  

 
Günlük yaşamda parlama noktasına ulaşan sıvı buharlarının yanma noktasına ulaşmadan ısı 
kaynağının uzaklaştırılarak yanmanın engellenmesi mümkün değildir. Bu nedenle parlama 
koşullarının oluşmaması için önlem alınmalıdır. 

 
Diğer önemli bir nokta bu kimyasalların buharlarının havadan ağır olmasıdır. Örneğin 
yapıştırıcılarda yoğun olarak kullanılan çözücüler hegzan ve heptanın buharları havadan 
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ağırdır ve bu nedenle çok geniş bir mesafeye yayılarak çalışma yerinin çok uzağında, bodrum 
niteliğindeki yerlerde parlayacak konsantrasyona ulaşabilirler. 

 
Yangın meydana gelmesi için ısı, oksijen ve yanıcı maddenin bir arada bulunması gereklidir. 
Yangın üçgeni tabir edilen bu bileşenlerden bir tanesinin bulunmaması durumunda yangın 
meydana gelmez.  

 
İş yerinde yanıcı madde ve oksijen sürekli olarak bulunduğundan yangın başlamasını 
engellemek amacıyla işyerinde bulunması muhtemel tüm ısı kaynaklarının kontrol altında 
tutulması gereklidir. Örneğin işyerinde açık alevle ısıtma yapılmamalıdır. Kontrolsüz ısı 
kaynaklarının başında statik elektrikten kaynaklanan yük boşalmaları gelir. İşyerinde statik 
elektriğe karşı aşağıdaki önlemler alınmalıdır: 
 

• Yapıştırıcı kullanılan makina ve sistemler statik elektrik yük birikmesine karşı 
topraklanmalıdır. 

• İmalat ve depolama birimlerinde elektrik arkı ve kıvılcımı çıkaran el aletleri 
kullanılmamalıdır. 

• Havalandırma aspiratörlerinin motorları kapalı tip olmalı veya aspiratörün motor ve 
diğer kısımları bina dışında olacak şekilde düzenlenmelidir.  

• Bina gerektiğinde yıldırıma karşı paratonerle korunmalıdır.  
 

İşyeri yangınlarının birçoğunda ana etken elektrik tesisatındaki aksaklıklar olmaktadır. 
Elektrik tesisatından kaynaklanabilecek yangınların önlenmesi için;  
 

• Öncelikle tesisat, yetkili şahıslar tarafından yapılmalı, 
• Tesisata ait priz, buat vs. kapakları daima kapalı bulundurulmalı, 
• Sigortalar otomatik olmalı, 
• Sıva üstü tesisat borularının döşenmesi, tekniğine uygun olarak yapılmalıdır.  

 
Sigara solventlerin vücuda alımını kolaylaştımanın yanında bunların vücut üzerinde olumsuz 
etkilerini artırmakta ve ayrıca birçok durumda işyerinde yangına sebep olmaktadır. Yapıştırıcı 
kullanılması sırasında sigara içilmemelidir. Sigaralar iyice söndürülmeden çöpe atılmamalı, 
çalışma tezgahlarına yanar vaziyette bırakılmamalıdır.  

 
Yangın üçgeninin diğer bileşeni olan yanıcı maddelerin kontrol altında tutulması için 
aşağıdaki önlemler alınmalıdır: 
 

• İşyerinde yapıştırıcı maddeler ve boyalar, çalışma yerlerinden uzakta düzenli ve 
havalandırmalı bölmelerde depolanmalı, çalışma yerinde günlük kullanıma yetecek 
miktarlarda bulundurulmalıdır.  

• İşyerinde oluşan atık maddeler, özelliklerine uygun şekilde toplanarak depolanmalı ve 
mevzuatında belirtildiği şeklide zararsız hale getirilmelidir. 
 

Yangını başladığı anda söndürmek önemlidir. İşyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, 
kullanılan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ve çalışanların sayısına göre işyerinde 
uygun önlemler alınmalı, etkin ve yeterli yangın söndürme ekipmanları bulundurulmalıdır. 
Özellikle yapıştırıcı maddelerin ve hammaddelerin depolandığı ve kullanıldığı alanların 
yakınında aşağıdaki yangın söndürme cihazlarından uygun olanları yerleştirilmelidir. Bu 
cihazlar yerleştirilmelerini müteakip imalâtçı tarafından belirtilen periyotlarda kontrol 
ettirilmeli gerekiyorsa yeniden doldurulmalıdır. 
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4.3 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu:  
 
Kimyasal madde tedarikçileri, kimyasallarla birlikte malzeme güvenlik bilgi formlarını 
kullanıcıya vermek zorundadır. İşveren, işçilere tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden 
sağlanan malzeme güvenlik bilgi formları hakkında bilgi sağlamakla yükümlüdür.  
 
İşveren risk değerlendirmesini yaparken imalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak 
malzeme güvenlik bilgi formlarını dikkate alacaktır. 
 
Çevre Bakanlığının çıkarmış olduğu 11.03.2002 / 24692 tarih ve sayılı tebliğ, tehlikeli 
kimyasalların güvenlik bilgi formlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile formda yer 
alacak bilgileri ve formun şeklini belirlemektedir.  
 
Güvenlik bilgi formunda; 
 

1) Madde ve Şirket/ İş Sahibinin Tanıtımı, 
2) Bileşimi /İçindekiler Hakkında Bilgi, 
3) Tehlikelerin Tanıtımı, 
4) İlk Yardım Tedbirleri, 
5) Yangınla Mücadele Tedbirleri, 
6) Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler, 
7) Kullanma ve Depolama,  
8) Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma, 
9) Fiziksel ve Kimyasal Özellikler, 
10) Kararlılık ve Reaktivite, 
11) Toksikolojik Bilgi, 
12) Ekolojik Bilgi, 
13) Bertaraf Bilgileri, 
14) Taşımacılık Bilgisi, 
15) Mevzuat Bilgisi, 
16) Diğer Bilgiler  

 
olarak numaralandırılmış ve adlandırılmış, 16 başlık altında toplanan bilgiler verilmelidir.   
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5. BÖLÜM 

PROJE KAPSAMINDA TEFTİŞİ YAPILAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 
 
5.1 İşyeri ve İşçi Sayıları 
 
Tablo 1: Grup Başkanlıklarına Göre Projede Görevli Müfettiş, Teftiş Yapılan İl ve Teftiş 
Yapılan İşyeri Sayıları 
 

Grup 
Başkanlığı 

Projede Görevli 
Müfettiş Sayısı 

Teftiş Yapılan 
İl Sayısı 

Teftişi Yapılan 
İşyeri Sayısı 

Adana 5 4 270 
Ankara 12 12 272 
Bursa 6 1 62 
İstanbul  5 2 95 
İzmir 8 4 325 
TOPLAM 36 23 1024 

 
 
Grafik 1: Toplam Teftiş Sayılarının Grup Başkanlıklarına Göre Dağılımı 
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Tablo 2: Proje Kapsamında Teftişi Yapılan İşyerlerinde Çalışan İşçi Sayıları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafik 2:  İşçilerin Grup Başkanlıklarına Göre Dağılımı 
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 İşçi Sayıları  Grup Başkanlığı 
Erkek Kadın Toplam 

Ankara 3521 347 3868 
İstanbul 3711 736 4447 
Bursa 352 88 440 
Adana 1873 40 1913 
İzmir 3116 321 3437 
TOPLAM 12573 1532 14105 
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5.2 Üretim Konularına Göre İşyeri ve İşçi Sayıları 
     
Tablo 3: Üretim Konularına Göre Teftişi Yapılan İşyeri Sayıları 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İL Ayakkabı Saraciye Deri         
Konfeksiyon Toplam 

Ankara 80 28 4 112
Konya 94 2 - 96
Eskişehir 2 - 2 4
Kütahya 1 - 1 2
Afyon 4 - - 4
Sivas 3 - - 3
Samsun 12 - - 12
Kocaeli 3 1 1 5
Sakarya 8 - - 8
Yozgat 1 - - 1
Düzce 4 - - 4
Kayseri 19 2 - 21
İstanbul 64 27 - 91
Tekirdağ 1 1 2 4
Bursa 56 1 5 62
İzmir 220 4 - 224
Manisa 80 - - 80
Denizli 15 1 - 16
Aydın 5 - - 5
Adana 30 - - 30
Gaziantep 180 - - 180
Hatay 45 - - 45
K. Maraş 15 - - 15
TOPLAM 942 67 15 1024
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Grafik 3: İşyerlerinin Üretim Konularına Göre Dağılımı 
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Tablo 4: Üretim Konularına Göre İşçi Sayıları 
 

Ayakkabı Grup 
Başkanlığı Erkek Kadın Genç İşçi Çocuk Toplam Çırak Stajyer 
Ankara 3028 226 0 0 3254 76 21
İstanbul 3227 467 8 4 3706 0 0
Bursa 263 15 0 0 278 0 0
Adana 1873 40 82 5 2000 0 0
İzmir 3035 276 0 0 3311 0 1
TOPLAM 11426 1024 90 9 12549 76 22

 
 

Saraciye Grup 
Başkanlığı Erkek Kadın Genç İşçi Çocuk Toplam Çırak Stajyer 

Ankara 409 105 0 0 514 2 5
İstanbul 151 47 1 0 199 0 1
Bursa 7 1 0 0 8 0 0
Adana 0 0 0 0 0 0 0
İzmir 81 45 0 0 126 0 0
TOPLAM 648 198 1 0 847 2 6

 
 



 31

Deri Konfeksiyon Grup 
Başkanlığı Erkek Kadın Genç İşçi Çocuk Toplam Çırak Stajyer
Ankara 84 16 0 0 100 2 4
İstanbul 333 222 0 0 555 0 6
Bursa 82 72 0 0 154 0 0
Adana 0 0 0 0 0 0 0
İzmir 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 499 310 0 0 809 2 10

 
 

Grafik 4:  Üretim Konularına Göre İşçilerin Dağılımı 
 

% 88

% 6% 6

Ayakkabı
Saraciye
Deri Konfeksiyon

 
 

Tablo 5: Üretim Konularına Göre İşçi Sayıları 
 

Üretim Konusu Erkek Kadın Genç İşçi Çocuk Toplam Çırak Stajyer 
Ayakkabı 11426 1024 90 9 12549 76 22

Saraciye 648 198 1 0 847 2 6

Deri Konfeksiyon 499 310 0 0 809 2 10

TOPLAM 12573 1532 91 9 14205 80 38
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Grafik 5:  Üretim Konularına Göre Erkek ve Kadın İşçilerin Dağılımı 
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5.3 İş Kazası ve Meslek Hastalığı İstatistikleri 
 
Tablo 6:  İş Kazası Verileri 
 

Grup Başkanlığı İş Kazası Sayısı Ölüm Yaralanma Toplam Kayıp İş 
Günü Sayısı 

Adana - - - -
Ankara 11  11 67
Bursa - - - -
İstanbul 10  10 116
İzmir - - - -
TOPLAM 21 - 21 183

 
 
Tablo 7:  Meslek Hastalığı Verileri 
 

 
5.4 Teftişi Yapılan İşyerlerine Ait Veriler 
 
Proje kapsamında teftişi yapılan işyerlerine ait Kurma İzni, İşletme Belgesi, İşyeri Hekimi, İş 
Güvenliği Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. 
  

Meslek Hastalığı Nedeni Meslek Hastalığı 
Grup Başkanlığı Yapıştırıcı 

Kaynaklı Diğer Polinöropati Diğer TOPLAM

Adana - - - - -
Ankara 12 - 12 - 12
Bursa - - - - -
İstanbul 5 1 5 1 6
İzmir - - - - -
TOPLAM 17 1 17 1 18
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a) Kurma İzni ve İşletme Belgesi 
 
Proje kapsamında teftişi yapılan işyerlerinde Kurma İzni ve İşletme Belgesine ilişkin yapılan 
tespitler aşağıda belirtilmiştir. 
  
Tablo 8.a :Kurma İzni, İşletme Belgesi’ne ilişkin veriler 
 

Kurma İzni İşletme Belgesi Grup 
Başkanlığı 

İşyeri 
Sayısı Var Yok Gereksiz Var Yok Gereksiz 

Adana 270 - 270 - 1 269 - 
Ankara 272 1 271 - 12 260 - 
Bursa 62 - 62 - - 62 - 
İstanbul 95 - 95 - 7 88 - 
İzmir 325 - 325 - 10 315 - 
TOPLAM 1024 1 1023 - 30 994 - 
 
Grafik 6: İşletme Belgesine ilişkin veriler 
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b) İşyeri Hekimi,  İş Güvenliği Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 
 
Tablo 8.b: İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve ISG Kurulu’na ilişkin veriler 

İşyeri Hekimi İş Güvenliği 
Uzmanı İSG Kurulu Grup 

Başkanlığı 

İşçi Sayısı 
50'den 

Fazla Olan 
İşyerleri Var Yok Gereksiz Var Yok Gereksiz Var Yok Gereksiz

Adana 2 1 1 268 - 2 268 - 2 268
Ankara 9 7 2 263 4 5 263 4 5 263
Bursa 1 1 - 61 - 1 61 1 - 61
İstanbul 21 16 5 74 5 16 74 9 12 74
İzmir 6 3 3 319 1 5 319 - 6 319
TOPLAM 39 28 11 985 10 29 985 14 25 985
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Grafik 7: Proje Kapsamındaki İşyerlerinde İşyeri Hekimi İstihdamı 
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Grafik 8: İşyeri Hekimi İstihdam Etmesi Gereken İşyerlerine İlişkin Veriler 
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Grafik 9: Proje Kapsamındaki İşyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı İstihdamı 
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Grafik 10: İş Güvenliği Uzmanı İstihdam Etmesi Gereken İşyerlerine İlişkin Veriler 
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Grafik 11: Proje Kapsamındaki İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu  
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Grafik 12: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kurulması Gerekli İşyerlerine İlişkin Veriler 
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5.5 İşyerlerinde Tespit Edilen Noksanlarla İlgili Veriler 
 

Aşağıda, proje kapsamında yapılan teftişler sonucu düzenlenen raporlardaki noksanlar 
tablo halinde düzenlenmiştir. İlk sütunda her noksan için Noksan 1, Noksan 2 gibi sayısal bir 
kod belirlenmiş, ilerleyen bölümlerde noksanlar bu kodlarla anılmıştır.  
 
Tablo 9: Tespit Edilen Noksanlar 
 

 KOD NOKSAN TOPLAM

1 Risk değerlendirmesi yapılmamıştır.  589

2 Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların işe giriş sağlık muayeneleri 
yaptırılmamıştır. 809

3 Çalışanların periyodik sağlık kontrolleri yapılmamıştır. 32

4 Çalışanların organik çözücüler yönünden laboratuar muayeneleri 
yaptırılmamıştır. 644

5 Kullanılan kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formu yoktur. 843
6 Kimyasallar ayrı bir bölümde depolanmamaktadır. 128
7 Kimyasalların depolanması uygun şekilde yapılmamaktadır. 38
8 Kullanılmış kimyasal kapları çalışma ortamında bulunmaktadır. 149

9 Üretim bölümünde günlük kullanım miktarından fazla kimyasal 
bulundurulmaktadır. 125

10 Kullanılmakta olan yapıştırıcı kapları kapalı değildir. 110
11 Yapıştırıcı sürülmesinde fırça vb. araçlar kullanılmamaktadır. 31
12 Parça kurutma işlemi ayrı bölümde yapılmamaktadır. 186
13 İş elbisesi verilmemiştir. 335

14 Yapıştırıcı kullanılan bölümlerde çalışanlara uygun kişisel koruyucu 
donanım (eldiven, maske vb.) verilmemiştir. 229

15 Yapıştırıcı kullanılan bölümlerde kişisel koruyucu donanım (eldiven, 
maske vb.) kullanılmamaktadır. 56

16 İşyerinde genel havalandırma sistemi yoktur. 269
17 İşyerinin genel havalandırması uygun değildir. 51
18 Yapıştırıcı kullanılan bölümlerde lokal havalandırma sistemi yoktur. 776
19 Lokal havalandırma sistemi uygun değildir. 40
20 Kimyasal madde deposunda havalandırma sistemi yoktur. 31
21 Havalandırma sistemlerinin periyodik kontrolleri yapılmamıştır. 34

22 İşyerinde uygun nitelikte ve yeterli sayıda seyyar yangın söndürme 
cihazı yoktur. 359

23 Yangın söndürme cihazları kolay erişilir yerlerde değildir. 36
24 Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolleri yapılmamıştır. 126
25 İşçilere muhtemel yangın tehlikelerine karşı eğitim verilmemiştir. 592
26 Yangın eğitimleri belgelendirilmemiştir. 65
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27 İşyerinde yangınla mücadele ekibi kurulmamıştır. 187
28 Yangınla mücadele tatbikatı yapılmamıştır. 333
29 İşyerinde açık alevle ısıtma yapılmaktadır. 69
30 Acil çıkış yolları ve kapıları yoktur. 77
31 Acil çıkış yolları ve kapıları uygun değildir. 10
32 Acil çıkış yolları ve kapıları işaretlenmemiştir. 161
33 Elektrik tesisatının periyodik kontrolü yapılmamıştır. 631
34 Elektrikle çalışan cihazların gövde güvenlik topraklamaları yoktur. 433
35 Topraklama sisteminin periyodik kontrolleri yapılmamıştır. 391

36 Yapıştırıcı kullanılan ve kurutma işlemi yapılan bölümlerde aydınlatma 
lambaları etanş değildir. 303

37 Havalandırma sisteminde elektrik motorları ex-proof değildir. 15
38 İşçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemiştir. 541
39 İşçilere yaptıkları işe özel eğitim verilmemiştir. 67
40 Eğitimler belgelendirilmemiştir. 23

41 Yapıştırıcı kullanılan bölümlerde yemek yenilmekte ve/veya sigara 
içilmektedir. 279

42 İşyerinin düzeni uygun değildir. 78
43 İşyerinde yıkanma yeri yoktur. 151
44 Yıkanma yeri uygun değildir. 134
45 Soyunma yeri ve elbise dolapları yoktur. 364
46 İşyeri hekimi görevlendirilmemiştir.* 12
47 İş güvenliği uzmanı görevlendirilmemiştir.* 26
48 Sağlık memuru veya hemşire görevlendirilmemiştir.* 23
49 İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulmamıştır.*  25

50 Deri, suni deri, plastik, ağaç ve diğer malzemelerden mamül her türlü 
ayakkabı, terlik  vb. imalat işlerinde genç işçi çalıştırılmaktadır. 6

51 Çalışma talimatları yoktur. 191
52 Basınçlı kapların periyodik kontrolleri yapılmamıştır. 420
53 Kaldırma makinalarının periyodik kontrolleri yapılmamıştır. 64
54 Paratoner bulunmamaktadır. 40

55 İş ekipmanlarının hareketli parçalarına temas riskini önleyecek 
koruyucu bulunmamaktadır. 69

56 İş ekipmallarının çift el kumanda sistemleri iptal edilmiştir. 8

57 Kompresör işyeri ortamında bulunmakta olup ayrı bir bölme içerisine 
alınmamıştır. 79

58 Merdiven ve platform kenarında düşmeyi önleyici korkuluk 
bulunmamaktadır. 22

59 Zımpara taşı tezgahı için tozlara karşı lokal havalandırma sistemi 7
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yoktur. 

60 Elektrik panolarının önünde yalıtkan malzeme yoktur. 16
61 Kimyasallar yönünden ortam analizi yaptırılmamıştır. 2
62 İşyerinde ilk yardım malzemesi yoktur/yetersizdir. 120

* 50’den fazla işçi çalıştırılan 41 işyerine ait noksanlardır. 
 
Tablo 10 : İşyerlerinde en çok tespit edilen on noksan 
 

Noksan 5 Kullanılan kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formu yoktur. 

Noksan 2 Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların sağlık muayeneleri yaptırılmamıştır. 

Noksan 18 Yapıştırıcı kullanılan bölümlerde lokal havalandırma sistemi yoktur. 

Noksan 4 Çalışanların organik çözücüler yönünden laboratuar muayeneleri yaptırılmamıştır. 

Noksan 33 Elektrik tesisatının periyodik kontrolü yapılmamıştır. 

Noksan 25 İşçilere yangın tehlikelerine karşı eğitim verilmemiştir. 

Noksan 1 Risk değerlendirmesi yapılmamıştır. 

Noksan 38 İşçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemiştir. 

Noksan 34 Elektrikle çalışan cihazların gövde güvenlik topraklamaları yoktur. 

Noksan 52 Basınçlı kapların periyodik kontrolleri yapılmamıştır. 

 
Grafik 14: İşyerlerinde en çok tespit edilen on noksan 
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7. Yapılan Teftişlerin Sonuçlarına İlişkin Veriler: 
 
Tablo 11: Teftişlerin Sonucunda Yapılan İşlemler 
 

Grup Başkanlığı Mehil Verilen İdari Para Cezası Verilen
Adana 267 5
Ankara 267 3
Bursa 62 -
İstanbul 95 -
İzmir 325 -
TOPLAM 1016 8
 
 
Grafik 15:  Teftişlerin Sonucunda Yapılan İşlemler 
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6. BÖLÜM 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN SAPTANAN NOKSANLARA İLİŞKİN 

BİLGİLER 
 
Proje kapsamında yapılan teftişlerde tespit edilen noksanlar aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen 
noksanlıkların yanındaki rakamsal bilgiler, proje kapsamında yapılan teftişlerde söz konusu 
noksanlığın toplam saptanma sayısını  ifade etmektedir. 
 
1. Risk değerlendirmesi yapılmamıştır ( 589) 
  
İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli 
kimyasal madde bulunması halinde, işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini 
belirlemek üzere risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. 
 
Risk değerlendirmesi, aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır; 
1) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları, 
2) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak malzeme güvenlik bilgi formu, 
3) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi, 
4) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı, 
5) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte  
verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri, 
6) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi, 
7) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları. 
 
İşverence risk değerlendirmesi yazılı belge haline getirilecek, istenildiğinde yetkili kişilere 
gösterilmek üzere işyerinde bulundurulacaktır. 
 
Risk değerlendirmesi aşağıdaki hallerde yenilenecektir; 
1) Risk değerlendirmesinde belirlenen sürelerde, 
2) Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda, 
3) Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde, 
4) Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda, 
5) En az beş yılda bir defa. 
 
İşverence işyerinde risk değerlendirmesi yapılırken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel 
risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususlar da dikkate alınacaktır: 
a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, 
b) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme 
ihtimalleri, 
c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı 
etkileşimleri, 
d) Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü. 
 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde: 6; Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında 
Yönetmelik Madde: 6)  
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2. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların işe giriş sağlık muayeneleri yaptırılmamıştır. 
(809)    
 
Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların işçilerin işe girişlerinde işin niteliğine ve şartlarına göre 
bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fiziki muayene ve gerektiğinde laboratuar 
bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşe giriş sağlık 
muayenelerinde özellikle solvent ve solvent buharının etkileri göz önünde bulundurulacaktır. 
Sağlık raporları işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların 
bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet 
veya belediye hekimleri tarafından verilir. 
 
(İş Kanunu Madde: 86, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Madde: 5, Ek II) 
 
3. Çalışanların periyodik sağlık kontrolleri yapılmamıştır  ( 32)    
 
İşyerinde çalışanların işin devamı süresince, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmalarında bir 
sakınca olmadığının en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Periyodik 
muayene sonuçları sağlık raporlarının ilgili bölümüne hekim tarafından işlenerek 
onaylanacaktır. 
 
(İş Kanunu Madde: 86, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Madde: 5, Ek II) 
 
4. Çalışanların organik çözücüler yönünden laboratuar muayeneleri yaptırılmamıştır.    
(644) 
 
Yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sağlık yönünden risk altında olduğu saptanan 
işçiler uygun sağlık gözetimine tabi tutulacaktır. 
 
İşyerinde koruyucu önlemlerin alınmasında sağlık gözetimi sonuçları dikkate alınacak ve bu 
gözetimler özellikle; 

- Belli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz bir etkilenmeye neden olduğu bilinen 
tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin söz konusu olduğu, 

- İşçilerin özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma olasılığının 
bulunduğu, 

- İşçiler üzerinde yapılacak tetkiklerin oluşturduğu riskin kabul edilebilir düzeyde olduğu 
durumlarda yapılacaktır. 
 
Sağlık gözetimine tabi tutulan her işçi için kişisel sağlık ve maruziyet kayıtları tutulacak ve 
güncelleştirilecektir. Kişisel sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, yapılan sağlık gözetimi ve 
kişinin maruziyet düzeyi izleme sonuçlarının bir özetini ihtiva edecektir. Sağlık gözetiminde 
biyolojik izleme ve gerekli incelemeler yer alacaktır. İleriki bir tarihte değerlendirilmesi 
açısından, sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, gizliliği de dikkate alarak, uygun bir şekilde 
tutulacak ve muhafaza edilecektir. 
 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde: 12) 
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5. Kullanılan kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formu yoktur   ( 843) 
 
İşyerinde kullanılan tüm kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları, bu 
maddelerin tedarikçilerinden sağlanacak ve işyerinde bulundurulacaktır.  
 
İşveren, tedarikçiden veya diğer kaynaklardan malzeme güvenlik bilgi formu gibi risk 
değerlendirmesi için gerekli olan ek bilgileri sağlar. Bu bilgiler, kullanıcılara yönelik olarak, 
varsa kimyasal maddelerin yürürlükteki mevzuatta yer alan özel risk değerlendirmelerini de 
içermelidir. 
 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde:  6) 
 
6. Kimyasallar ayrı bir bölümde depolanmamaktadır ( 128)   
 
Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden riskler 
alınacak önlemlerle ortadan kaldırılacak veya en az düzeye indirilecektir. Tehlikeli kimyasal 
maddeler, gerekli düzenlemeler yapılarak, ayrı bir bölümde depolanacaktır. 
 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde:  7-b/9) 

 
İşyeri ortamında uygunsuz depolanan kimyasallar  

 
7. Kimyasalların depolanması uygun şekilde yapılmamaktadır ( 38 )  
Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, 
taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 
 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde:  7-b/9) 
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      Kimyasalların uygun olmayan  şekilde depolanması 

 
8. Kullanılmış kimyasal kapları çalışma ortamında bulunmaktadır.  ( 149 ) 
 
Kullanılmış olan kimyasal kapları çalışma ortamından uzaklaştırılacak ve uygun şekilde 
temizlenecektir. 
 
Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, 
taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. İşyerlerindeki parlayıcı, 
patlayıcı, yanıcı ve benzeri atıklar, toplattırılacak, işyerinde veya işyerinden uzaklaştırılarak 
zararsız hale getirilecek veya yok edilecektir.   
 
 (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde: 7/b–9) 
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     Çalışma ortamında kullanılmış kimyasal kapları bulunmaktadır. 

 
9. Üretim bölümünde günlük kullanım miktarından fazla kimyasal 
bulundurulmaktadır.  (125) 
 
Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden riskler 
alınacak önlemlerle ortadan kaldırılacak veya en az düzeye indirilecektir. Üretim alanında 
yapılan iş için gerekli olan miktardan fazla tehlikeli kimyasal madde bulundurulmayacaktır. 
 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde:  7-b/6) 
 

 
    
     Günlük ihtiyacın üzerinde kimyasal işyeri ortamında bulundurulmaktadır.  
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10. Kullanılmakta olan yapıştırıcı kapları kapalı değildir (110)  
 
Kullanılmakta olan yapıştırıcı kaplarının uygun kapakları olacak ve kapalı tutulması 
sağlanarak işçilerin maruz kalacakları madde miktarları ve maruziyet süreleri mümkün olan 
en az düzeyde tutulacaktır.  
 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde: 7/b–5) 
 

 
   
     Uygun olan ve olmayan yapıştırıcı kapları  

 
11. Yapıştırıcı sürülmesinde fırça ve benzeri araçlar kullanılmamaktadır (31) 
 
Yapıştırıcıların içerdiği kimyasalların deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut 
veya kronik hasarlara neden olduğu, ayrıca çözücü özellikleri nedeniyle insan derisinin yağ 
tabakasını çözerek çeşitli meslek hastalıklarına sebep olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, deri 
yoluyla maruziyetin en aza indirilmesi için yapıştırıcı sürülmesinde teknolojik gelişmeler de 
dikkate alınarak, uygun araç gereç kullanılacaktır. 
 
Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun 
yöntemler uygulanarak işçilerin maruz kalacakları madde miktarları ve maruziyet süreleri 
mümkün olan en az düzeye indirilecektir. 
 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde:7-b, 2,5) 
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       Yapıştırıcı, fırça kullanılmaksızın elle sürülmektedir. 
 
12. Parça kurutma işlemi ayrı bölümde yapılmamaktadır (186)   
 
Yapıştırıcı sürülen parçaları kurutma işlemi uygun ve yeterli havalandırma sağlanan özel bir 
bölümde yapılacaktır. 
 
İşveren işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan 
risklerin ortadan kaldırılması veya en az düzeye indirilmesi için her türlü önlemi alacaktır. 
 
İşçilerin maruz kalacakları madde miktarları ve maruziyet süreleri mümkün olan en az 
düzeyde olacaktır. 
 
İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek tehlikeli kimyasal madde çıkışını 
önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilecek 
ve uygun malzeme ve ekipman kullanılacaktır. 
 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık  ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde: 7-b/5, 8-a,b) 
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                   Parça kurutma işlemi ayrı bölümde ve uygun lokal havalandırma ile 
yapılmaktadır. 
 
13. İş elbisesi verilmemiştir. ( 335)    
 
İşçilere, işin gerektirdiği şekil ve nitelikte koruyucu giyim eşyası olarak birer iş elbisesi veya 
iş gömleği verilecektir.  
 
(İş Kanunu Madde:77, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 526, 527) 
 
 

 
      Uygun iş elbisesi ve kişisel koruyucu kullanan işçiler 
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14. Yapıştırıcı kullanılan bölümlerde çalışanlara uygun kişisel koruyucu donanım 
(eldiven, maske vb.) verilmemiştir ( 229)    
 
Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak korunması için 
alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri 
uygulanacaktır. 
 
Her işveren, toplu koruma yöntemleri ile risklerin önlenemediği veya tam olarak 
sınırlandırılamadığı durumlarda,  işçilerin sağlık ve güvenlikleri için gerekli olan kişisel 
koruyucu donanımları işçilere verecektir. 

 
İşçilere gerekli hallerde kullanılmak üzere uygun tipte maske verilecektir.  İşçilerin 
kullanacakları maske ve solunum cihazları yaptıkları işin riski göz önünde bulundurularak 
seçilecektir. Solunum cihazları ve maskeler, her kullanılıştan sonra dezenfekte edilecek ve 
kullanılmadıkları zaman, temiz, serin, kuru ve kolayca erişilebilir bir yerde düzgün bir şekilde 
saklanacaktır. Aşındırıcı, tahriş edici ve toksik maddelerle yapılan çalışmalarda, işçilere 
uygun malzemeden yapılmış eldivenler verilecektir. 
 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde: 8/b–3; Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında 
Yönetmelik Madde: 6/a, b, c; 7)   
 
15. Yapıştırıcı kullanılan bölümlerde kişisel koruyucu donanım (eldiven, maske vb.) 
kullanılmamaktadır ( 56 )   
 
İşveren, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü 
önlemi alacaktır. İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime 
ve talimata uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. 

 
İşçilere verilen kişisel koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde çalışır durumda olacak, 
temizlik ve bakımı yapılacak ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilecektir. 
 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde: 8/b–3; Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında 
Yönetmelik Madde: 8)   
 
16. İşyerinde genel havalandırma sistemi yoktur (269)   
 
İşveren tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması veya en az 
düzeye indirilmesi için her türlü önlemi alacaktır. İşveren riski kaynağında önlemek üzere;  
yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanacaktır. 

 
Toz, buğu, duman ve fena koku çıkaran işlerin yapıldığı yerlere, bunları çekecek yeterlikte 
bacalar ve menfezler yapılacak ve yapılan işin niteliğine göre bu tedbirlerin yetmediği 
hallerde diğer teknik tedbirler alınacaktır. 
 
Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ve duman meydana gelen işyerlerinde, işçilerin  
sağlıklarının olumsuz etkilenmemesi için havalandırma tesisatı yapılacaktır. 
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(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde: 8-a,b) 
 
17. İşyerinin genel havalandırması uygun değildir ( 51)   
 
Kullanılan kimyasalın özelliğine uygun havalandırma sistemi kurulmamıştır. Kimyasal 
(hegzan ve heptan gibi) buharları uygun havalandırma sistemi ile işyeri ortamından 
uzaklaştırılacaktır. İşveren işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikeli kimyasal 
maddelerden kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması veya en az düzeye indirilmesi için her 
türlü önlemi alacaktır. İşveren riski kaynağında önlemek üzere; yeterli havalandırma sistemi 
kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanacaktır. 
 
Toz, buğu, duman ve fena koku çıkaran işlerin yapıldığı yerlere, bunları çekecek yeterlikte 
bacalar ve menfezler yapılacak ve yapılan işin niteliğine göre, bu tedbirlerin yetmediği 
hallerde diğer teknik tedbirler alınacaktır. Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ve duman 
meydana gelen işyerlerinde, işçilerin sağlıklarının olumsuz etkilenmemesi için uygun 
havalandırma tesisatı yapılacaktır.  
  
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde: 8-a,b) 
 
18. Yapıştırıcı kullanılan bölümlerde lokal havalandırma sistemi yoktur. (776)    
 
İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek tehlikeli kimyasal madde çıkışını 
önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilecek 
ve uygun malzeme ve ekipman kullanılacaktır. Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş 
organizasyonu ve yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri 
uygulanacaktır. 
İşyerlerindeki cihaz, alet, tezgah, makina ve tesislerden çıkan toz, duman, buğu, ısı, gaz ve 
koku, çalışılan ortama yayılmadan, uygun havalandırma tesisatı ile çıktığı yerden emilerek 
dışarı atılacaktır. Lokal havalandırma sistemi, sağlık için zararlı gaz, duman, buhar, toz veya 
benzerleri maddelerin çalışanlar tarafından solumasını önleyecek şekilde yapılacaktır.  
 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde: 8-b) 
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Tezgah ve lokal havalandırma için uygun örnek (İşçilerin kullandığı maskeler toz 
maskesi olup yapılan iş için uygun değildir.) 
 
19. Lokal havalandırma sistemi uygun değildir ( 40 )   
 
İşyerlerindeki cihaz, alet, tezgah, makina ve tesislerden çıkan toz, duman, buğu, ısı, gaz ve 
koku, çalışılan ortama yayılmadan, uygun havalandırma tesisatı ile çıktığı yerden emilerek 
dışarı atılacaktır.  
 
İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek tehlikeli kimyasal madde çıkışını 
önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilecek 
ve uygun malzeme ve ekipman kullanılarak uygun lokal havalandırma yapılması 
sağlanacaktır.  
 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde: 8-b) 
 
20. Kimyasal madde deposunda havalandırma sistemi yoktur. ( 31 )   
 
İşveren, kimyasal maddelerin depolanmasında, uygun teknik önlemleri alacaktır. Kimyasal 
depolarının uygun şekil ve nitelikte havalandırması sağlanacaktır. 
 
Kimyasalların depolandığı yerlerde parlayıcı madde miktarının tehlikeli konsantrasyonlara 
ulaşması ve kimyasal olarak kararsız maddelerin tehlikeli miktarlarda bulunması önlenecektir.  
Kimyasal olarak kararsız madde ve karışımların zararlı etki göstermesine sebep olabilecek  
şartlar ortadan kaldırılacaktır. 
 
Parlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın veya patlama halinde veya kimyasal olarak 
kararsız madde ve karışımlarının zararlı fiziksel etkilerinden, işçilerin zarar görmesini 
önlemek veya en aza indirmek için gerekli önlemler alınacaktır.  
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İş ekipmanı ve işçilerin korunması için sağlanan koruyucu sistemlerin tasarımı, imali ve 
temini, sağlık ve güvenlik yönünden yürürlükteki mevzuata uygun olacaktır. İşveren, patlayıcı 
ortamlarda kullanılacak bütün donanım ve koruyucu sistemlerin 27/10/2002 tarihli ve 24919 
sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan 
Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik hükümlerine uygun olmasını 
sağlayacaktır.  
 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde: 8-b, f) 
 
21. Havalandırma sisteminin periyodik kontrolleri yapılmamıştır.  (34) 
 
İşyeri havalandırma tesisatı yeterlik bakımından yetkili elemanlarca kontrol edilecektir. 
 
Aspirasyon tesisatının günlük bakım ve temizliği ile üç ayda bir de genel kontrol ile temizliği 
yapılacak ve onarımlardan sonra, tesisatın kuruluş karakteristiği bozulmayacaktır. 
 
(İş Kanunu Madde:77, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 200) 
 
22. İşyerinde uygun nitelikte ve yeterli sayıda seyyar yangın söndürme cihazı yoktur. 
(359) 
 
İşyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, kullanılan maddelerin fiziksel ve kimyasal 
özelliklerine ve çalışanların sayısına göre işyerinde etkili ve yeterli yangın söndürme 
ekipmanları bulundurulacaktır. 
 
(İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 
Madde: 8 Ek.2 / 5-1) 
 
23. Yangın söndürme cihazları kolay erişilir yerlerde değildir. ( 36)   
 
Yangın söndürme ekipmanı kolay kullanılır olacak, görünür ve kolay erişilir yerlere 
konulacak, önlerinde engel bulunmayacaktır. Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler 
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenecek, işaretler uygun 
yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır. 
 
(İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 
Madde: 5 EK-I 5.2, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri YönetmeliğiMadde:5, Ek-IV ) 
 
24. Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolleri yapılmamıştır.  (126) 
 
Seyyar yangın söndürme cihazları, en az 6 ayda bir defa yetkili kişi veya kuruluşlar tarafından 
kontrol edilecek ve kontrol tarihleri, cihazlar üzerine yazılacaktır.  
 
(İş Kanunu Madde:77, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 128) 
 
25. İşçilere muhtemel yangın tehlikelerine karşı eğitim verilmemiştir (592) 
 
Yangına karşı savunma ile görevli personel, işyerinin yangın durumuna ve kullanacakları 
yangın söndürme cihazlarının özelliklerine ve bu cihazların içindeki kimyasal maddelerin 
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doğuracakları tehlikelere karşı eğitileceklerdir. Özel itfaiye teşkilatı bulunmayan işyerlerinde, 
bekçiler ile çalışanlar arasından yeteri kadar yardımcılar seçilerek bir yangın söndürme ekibi 
kurulacak ve bu ekip personeline, yangın halinde yapacakları görevler gösterilecek ve yangına 
karşı savunma eğitimi yapılacak, ayrıca hangi söndürme cihaz ve aletlerinin, hangi çeşit 
yangına karşı kullanılacağı da öğretilecektir. 
 
(İş Kanunu Madde:77, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:129, 133) 
 
26. Yangın eğitimleri belgelendirilmemiştir.  (65)  
 
İşyerlerinde düzenlenen yangın eğitimleri belgelendirilecek ve bu belgeler çalışanların özlük 
dosyalarında saklanacaktır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, 
soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, 
imzası ve eğitimin tarihi yer almalıdır. 
 
(Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
Madde: 17) 
 
27. İşyerinde yangınla mücadele ekibi kurulmamıştır (187)  
 
Özel itfaiye teşkilatı bulunmayan işyerlerinde, çalışanlar arasından yeteri kadar yardımcılar 
seçilerek bir yangın söndürme ekibi kurulacak ve bu ekip personeline, yangın halinde 
yapacakları görevler gösterilecek ve yangına karşı savunma eğitimi yapılacak, ayrıca hangi 
söndürme cihaz ve aletlerinin, hangi çeşit yangına karşı kullanılacağı da öğretilecektir. 
 
(İş Kanunu Madde:77, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:133) 
 
28. Yangınla mücadele tatbikatı yapılmamıştır  ( 333) 
 
İşyerlerinde 6 ayda bir alarm ve tahliye denemeleri yapılacak, bu denemeler, yetkili ve 
tecrübeli bir şef, işyeri bekçileri ve yeteri kadar yardımcılardan kurulu bir ekibin gözetimi 
altında yapılacak ve işyeri yangın planına uygun olarak tertiplenecektir. Yeterli sayıda işçiye, 
yangın söndürme cihaz ve teçhizatının kullanılması hususunda belirli görevler verilecek ve 
bunlar bir yangın ekibi teşkil etmek üzere gerekli eğitime tabi tutulacaklardır 
 
(İş Kanunu Madde:77, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:131, Parlayıcı Patlayıcı 
Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında 
Tüzük Madde: 61) 
 



 54

 
 

     İşyerinde uygun olmayan (açık alev) çalışmaya örnek 
  
29. İşyerinde açık alevle ısıtma yapılmaktadır (69)    
 
İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların bulunması 
önlenecektir. 
 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda  Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde: 8-f) 

 

 
 
      Açık alev kullanılmayan ve yapılan işe uygun ekipman kullanımına örnek 
 
30. Acil çıkış yolları ve kapıları yoktur  (77)  
 
Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk 
etmelerini sağlayacak şekilde acil çıkış kapıları ve yolları olacaktır. 
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Acil çıkış yolları ve kapıları her zaman kullanılabilir durumda tutulacaktır. Acil çıkış yolları 
ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılacak ve çıkışı önleyecek hiçbir engel 
bulunmayacaktır. 
 
(İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 
Madde: 5,8 Ek-I 4) 
 
31. Acil çıkış yolları ve kapıları uygun değildir (10)   
 
Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine, işyerinin 
büyüklüğüne ve çalışanların sayısına uygun olacaktır. 
 
Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılacak, raylı veya döner kapı şeklinde olmayacak, hemen 
ve kolayca açabilecek, kilitli veya bağlı olmayacak, çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel 
bulunmayacak ve uygun şekilde aydınlatılacaktır. 
 
(İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 
Madde: 5,8 Ek-I 4) 
 
32. Acil çıkış yolları ve kapıları işaretlenmemiştir (161)     
 
Acil çıkış yolları ve kapıları 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmiş olacaktır. İşaretler 
uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır. 
 
(İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 
Madde: 5,8 Ek-I 4) 
 
33. Elektrik tesisatının periyodik kontrolü yapılmamıştır (631)    
 
İşyerinin; aydınlatma devresi de dahil olmak üzere bütün elektrik tesisatı, bir yılı geçmeyen 
süre içinde periyodik olarak yetkili teknik elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi 
tutulacak, kontrol sonuçlarının uygun olduğunu belirten belge düzenlenerek işyerinde 
bulundurulacaktır. 
 
(İş Kanunu Madde:77, Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan 
İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde:40; İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Tüzüğü Madde:353,354) 
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      Elektrik bağlantıları uygun olmayan ekipman  
  
34. Elektrikle çalışan cihazların gövde güvenlik topraklamaları yoktur (433)    
 
Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olacak ve bağlandığı cihazın 
izolesinde meydana gelecek en büyük kaçağı (kısa devreyi) iletecek kapasitede olacak veya 
devrede, gerektiğinde o cihazı devreden çıkaracak, uygun bir devre kesme tertibatı bulunacak 
ve topraklama tesisatı, uygun bir şekilde korunacaktır. Elektrik iletkenlerinin mahfazaları, 
metal mahfaza boruları, elektrik teçhizatının metal koruyucuları ve diğer gerilim altında 
bulunmayan yalıtılmış kısımları, uygun bir şekilde topraklanacaktır. Alternatif veya doğru 
akım ile çalışan çıplak metal kısımlı elektrik cihazları, uygun bir şekilde topraklanacaktır. 
Topraklama sisteminin uygunluğu yılda bir defa direnç ölçümü yapılarak kontrol edilerek, 
belgelendirilecektir.  
 
(İş Kanunu Madde:77, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 295, 296, 297, 353  - 
Topraklama Yönetmeliği Madde: 10 EK / P) 
 
35. Topraklama sisteminin periyodik kontrolleri yapılmamıştır (391)   
 
Elektrikle çalışan makine ve tezgahların gövde güvenlik topraklamaları periyodik olarak yılda 
bir kez, yetkili teknik tarafından dirençleri de ölçülerek kontrol edilecek ve Topraklama 
Yönetmeliğine uygun olduğuna dair bir rapor düzenlenecektir.  
 
(İş Kanunu Madde:77, Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan 
İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde:40,  İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Tüzüğü Madde: 297, Topraklama  Yönetmeliği Madde:10-1/p) 
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36. Yapıştırıcı kullanılan ve kurutma işlemi yapılan bölümlerde aydınlatma lambaları 
etanj değildir. (303)   
 
Parlayıcı gaz veya buharların havaya karışması ile patlama tehlikesi bulunan yerlerdeki 
elektrik alet ve teçhizatı, tehlikeli alanın dışına kurulacak veya etanş yapılmış olacak ve bu 
teçhizat, alev geçirmez tipte yapılacaktır.  
 
Alev geçirmez cihazların kullanılmasından önce imalatçı ve satıcı müesseselerden bu 
cihazların gerektiği gibi olduklarına dair belgeler alınacaktır. Alev geçirmez cihazların 
üzerinde yapılacak herhangi bir onarım veya değişiklik, bu cihazların ilk güvenlik durumlarını 
bozmayacak veya azaltmayacak şekilde yapılacaktır. 
 
(İş Kanunu Madde:77, Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan 
İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde: 23, 25) 
 
37. Havalandırma sisteminde elektrik motorları ex-proof değildir. (15)  
 
Parlayıcı ve patlayıcı ortam oluşan işyerlerindeki elektrik motorları, alev geçirmez tam kapalı 
tipten olacaktır. Parlayıcı gaz, toz veya buharların havaya karışması ile patlama tehlikesi 
bulunan yerlerdeki aydınlatma tesisatı, elektrik alet ve teçhizatı, tehlikeli alanın dışına 
kurulacak veya etanş yapılmış olacak ve bu teçhizat, alev geçirmez tipte yapılacaktır. 
 
Tam kapalı tip cihazların kullanılmasından önce imalatçı ve satıcı müesseselerden bu 
cihazların gerektiği gibi olduklarına dair belgeler alınacaktır. Alev geçirmez cihazların 
üzerinde yapılacak herhangi bir onarım veya değişiklik, bu cihazların ilk güvenlik durumlarını 
bozmayacak veya azaltmayacak şekilde yapılacaktır. 
 
(İş Kanunu Madde:77, Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan 
İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde:23, 24, 25) 
 
38. İşçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemiştir. (541)   
 
İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli 
önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve 
sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler 
ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler, yaptıkları işlerde uymaları gereken hususlar, 
yapılan işin tehlikesi, çıkması muhtemel yangınlarda nasıl müdahale edileceği vb. konusunda 
hususlarda eğitime tabi tutacaktır.   
 
(Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
Madde: 4, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik Madde:10) 
  
39. İşçilere yaptıkları işe özel eğitim verilmemiştir.  (67) 
 
İşyerinde sağlık ve güvenlik açısından özel önlem alınmasını gerektiren kimyasal 
yapıştırıcılarla çalışanlara özel eğitim verilecektir. 
 
 (Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
Madde: 7) 
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40. Eğitimler belgelendirilmemiştir. (23)   
 
İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük 
dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, 
soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, 
imzası ve eğitimin tarihi yer alır. 
 
(Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
Madde: 17) 
 

 
 

Uygun olmayan kap ve sigara kullanımı 
 

41. Yapıştırıcı kullanılan bölümlerde yemek yenilmekte ve/veya sigara içilmektedir.  
(279) 
 
Patlayıcı, parlayıcı veya yanıcı maddelerin bulunduğu veya işlendiği yerlerde, sigara içilmesi, 
kibrit veya çakmak taşınması ve yakılması ve her türlü alev veya kıvılcım yaratabilecek 
maddelerin bulundurulması yasaktır. Bu husus, iş yerlerinin gerekli yerlerinde uyarma 
levhaları ile belirtilecektir. 
İşçilerin çalıştıkları yerlerde ve işbaşında yemek yemeleri yasaktır. 
 
(İş Kanunu Madde:77, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:138, 37) 
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     Uygun olmayan kap, sigara kullanımı ve gıda tüketimi 
 
42. İşyerinin düzeni uygun değildir. (78)    
 
Her işyerinde, makine, tezgah, malzeme ve benzeri tesisler, çalışan işçilerin işlerini rahatça 
yapmalarına engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye sebebiyet vermeyecek şekilde 
yerleştirilecek ve bunlar gereği gibi korunacaktır. 
İşyeri olarak kullanılan binaların döşeme yüzeyine, orada çalışan işçiler için tehlikeli olacak 
şekilde, makine, tesis, ham, yarı işlenmiş veya tam işlenmiş malzeme bırakılmayacaktır. 
 
(İş Kanunu Madde:77, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 9) 
 

 
      Düzensiz ve kirli çalışma ortamı 
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43. İşyerinde yıkanma yeri yoktur. (151)  
 
Yapılan işin veya sağlıkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde işçiler için uygun yıkanma 
yerleri yapılacaktır. 
 
(İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 
Madde: 6; EK-II 13.2.1) 
 
44. Yıkanma yeri uygun değildir. (134) 
 
Yıkanma yerleri kadın ve erkek işçiler için ayrı ayrı olacaktır. Yıkanma yerleri işçilerin 
rahatça yıkanabilecekleri genişlikte ve uygun hijyenik koşullarda olacaktır. Yıkanma 
yerlerinde sıcak ve soğuk akar su bulunacaktır. Yıkanma yerleri veya lavaboların soyunma 
yerlerinden ayrı yerlerde bulunması durumunda, duş ve lavabolar ile soyunma yerleri arasında 
kolay bağlantı sağlanacaktır. 
 
(İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 
Madde: 6; EK-II 13.2.2, 13.2.3) 
 
45. Soyunma yeri ve elbise dolapları yoktur. (364)   
 
İş elbisesi giyme zorunluluğu olan işçiler için uygun soyunma yerleri sağlanacak, işçilerden 
soyunma yerleri dışındaki yerlerde üstlerini değiştirmelerine izin verilmeyecektir. Soyunma 
yerleri kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede olacak ve buralarda yeterli sayıda oturma yeri 
bulunacaktır. 
 
Soyunma odaları yeterli büyüklükte olacak ve her işçi için çalışma saatleri içinde elbiselerini 
koyabilecekleri kilitli dolaplar bulunacaktır. Nemli, tozlu, kirli ve benzeri işlerde veya 
tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde, iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde 
saklanabilmesi için, elbise dolapları yan yana iki bölmeli olacak veya iki ayrı elbise dolabı 
verilecektir. 
 
Kadın ve erkek işçiler için ayrı soyunma yerleri sağlanacaktır. 
 
(İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 
Madde: 6; EK-II 13.1.2, 13.1.3) 
 
46. İşyeri hekimi görevlendirilmemiştir.  (12) 
 
İşverenler, elli ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma 
ortamının tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin 
yürütülmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların 
izlenmesi işlerini yürütmek üzere; işyerinin risk grubuna ve işçi sayısına göre bir veya daha 
fazla işyeri hekimi görevlendirmek ve bu görevlerin yapılması için gerekli yer, donanım ve 
personeli temin etmekle yükümlüdürler. 
 
İşverenler, işyerinde görev yapan işyeri hekiminin adı, soyadı, adresi, çalışma saatleri ile yetki 
ve sorumlulukları konusunda çalışanları bilgilendirmekle yükümlüdürler. 
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İşverenler, gerekli niteliklere haiz işyeri hekimi veya hekimleri ile sözleşme yaparlar. Yapılan 
sözleşmenin bir nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir. 
 
Özel kurum ve işyeri hekimleri, çalıştıkları yerlerin sağlık hizmetlerinin başka bir yerde ikinci 
bir görev yapmalarına elverişli bulunduğuna dair tabip odalarınca izin verilmesi halinde işyeri 
hekimliği yapabilirler. 
 
(İş Kanunu Madde:81, İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde: 5, 25) 
  
47. İş güvenliği uzmanı görevlendirilmemiştir.  ( 26) 
 
Sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin 
yapıldığı işyerlerinde işverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis 
edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için 
gerekli tedbirlerin belirlenmesi, bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi 
işlerini yürütmek üzere, işyerinin risk grubuna ve işçi sayısına göre bir veya daha fazla iş 
güvenliği uzmanını görevlendirmek ve bu görevlerin yapılması için gerekli yer araç-gereç ve 
personeli temin etmekle yükümlüdürler. 
 
İşverenler, işyerinde görev yapan iş  güvenliği uzmanının çalışma şartları ile yetki ve 
sorumlulukları konusunda çalışanları bilgilendirmekle yükümlüdür. 
 
İşverenler, iş güvenliği uzmanının görevini etkili bir şekilde yapmasını sağlamak için işletme 
içinde gerekli planlama ve düzenlemeleri yapmasına imkân sağlar. 
 
(İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde:5) 
 
48. Sağlık memuru veya hemşire görevlendirilmemiştir.  ( 23) 
 
İşyeri sağlık biriminde; en az bir işyeri hekimi ile birlikte bir işyeri hemşiresi veya sağlık 
memuru görevlendirilmesi zorunludur. İşyeri hemşiresi veya sağlık memuru olarak 
görevlendirileceklerin Bakanlıkça verilmiş işyeri hemşiresi veya sağlık memuru sertifikasına 
sahip olmaları gerekir. 
 
(İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik Madde: 7, 27) 
  
49. İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulmamıştır. ( 25 ) 
 
Sanayiden sayılan, devamlı olarak en az 50 işçi çalışan ve altı aydan fazla sürekli işlerin 
yapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür.  
 
İşverenler iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak 
verilen kararları uygulamakla yükümlüdürler.  
 
İşçi sayısının tespitinde işyerinde çalışan işçilerin tamamı dikkate alınır. İşverene bağlı, 
fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde 
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elliden fazla işçi çalıştıran her bir işyerinde ayrı ayrı birer iş sağlığı ve güvenliği kurulu 
kurulur. 
 
(İş Kanunu Madde:80, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Madde: 4, 5) 
 
50. Deri, suni deri, plastik, ağaç ve diğer malzemelerden mamul her türlü ayakkabı, 
terlik vb. imalat işlerinde genç işçi çalıştırılmaktadır.  (6) 
 
16 yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. 
Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği EK-1 deki çizelgede, karşısında (K) harfi bulunmayan 
işlerde kadınlar ve (Gİ) harfleri bulunmayan işlerde de 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını 
bitirmemiş genç işçiler çalıştırılamaz. 
 
(Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Madde: 4; EK-I Çizelge Sıra No:153) 

 
51. Çalışma talimatları yoktur. ( 191 ) 
 
İşveren, işçilere kullandıkları iş ekipmanı ve kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve uygun olması 
halinde yazılı talimat verilecektir. Bu talimat, üretici tarafından ekipmanla birlikte verilen 
kullanım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanacaktır. 
 
Bu bilgiler ve yazılı talimatlar en az; 
1) İş ekipmanının kullanım koşulları, 
2) İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar, 
3) İş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar, ile ilgili bilgileri 
içerecektir. 
 
İşçiler, kendileri kullanmasalar bile çalışma alanında veya işyerinde bulunan iş 
ekipmanlarının kendilerini etkileyebilecek tehlikelerinden ve iş ekipmanı üzerinde yapılacak 
değişikliklerden kaynaklanabilecek tehlikelerden haberdar edilecektir. 
 
Bu bilgiler ve yazılı talimatlar, ilgili işçilerin anlayabileceği şekilde olacaktır. 
 
(İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde: 10) 
 
52. Basınçlı kapların periyodik kontrolleri yapılmamıştır. ( 420 )  
 
Basınçlı kapların kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen 
teknik elemanlar tarafından, imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya 
başlanmadan önce, veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay 
kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve 
herhalde periyodik olarak yılda bir yapılır. Kontrol ve deney sonuçları, düzenlenecek bir 
raporda belirtilir ve bu raporlar işyerlerinde saklanır. Basınçlı kapların hidrolik basınç 
deneyleri en yüksek çalışma basıncının 1,5 katı ile yapılacaktır. 
 
İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulacaktır: 
a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın 
kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde uzman kişiler 
tarafından kontrolü yapılacak, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge 
düzenlenecektir. 
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b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş 
ekipmanının; 
1) Uzman kişilerce periyodik kontrollerini ve gerektiğinde testlerinin yapılması, 
2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre 
kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan 
sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması 
için uzman kişilerce gerekli kontrollerin yapılması, 
sağlanacaktır. 
 
(İş Kanunu Madde: 77, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği Madde: 7,  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 223, 227) 
 
53. Kaldırma makinalarının periyodik kontrolleri yapılmamıştır. ( 64)  
 
Kaldırma araçları her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından kontrol edilecek, 
ayrıca yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve bir 
kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki dosyasında saklanacaktır. Her türlü kaldırma 
makineleri, kabul edilen en ağır yükün en az 1,5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak 
ve askıda tutabilecek güçte olacaktır. 
 
İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulacaktır: 
 
a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın 
kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde uzman kişiler 
tarafından kontrolü yapılacak, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge 
düzenlenecektir. 
 
b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş 
ekipmanının; 
 
1) Uzman kişilerce periyodik kontrollerini ve gerektiğinde testlerinin yapılması, 
 
2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre 
kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan 
sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması 
için uzman kişilerce gerekli kontrollerin yapılması, 
sağlanacaktır. 
 
 (İş Kanunu Madde: 77, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği Madde: 7; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 376-378)  
 
54. Paratoner bulunmamaktadır. (40)  
 
Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği işlendiği veya depolandığı 
binalar, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sistemlerle donatılacaktır. 
Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan koruyucu tertibat yılda en az bir defa, ehliyetli bir 
elemana kontrol ettirilecektir. Düzenlenen belge ilgililerin her isteminde gösterilmek üzere 
işyerinde saklanacaktır. 
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(İş Kanunu Madde:77, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 343 - Parlayıcı Patlayıcı 
Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında 
Tüzük Madde: 57) 
 

 
 

       Koruyucuları çıkarılmış bir taşlama tezgahı 
 
55. İş ekipmanlarının hareketli parçalarına temas riskini önleyecek koruyucu 
bulunmamaktadır  ( 69) 
 
İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol açabileceği hallerde; 
iş ekipmanı, tehlikeli bölgeye ulaşmayı önleyecek veya bu bölgeye ulaşılmadan önce hareketli 
parçaların durdurulmasını sağlayacak uygun koruyucular veya koruma donanımı ile 
donatılacaktır. 
 
Koruyucular ve koruma donanımı: 
- Sağlam yapıda olacak, ilave tehlike yaratmayacak, 
- Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek şekilde olacak, 
- Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunacak, 
- Ekipmanın operasyon noktalarının görülmesini gereğinden fazla kısıtlamayacak, 
- Sadece işlem yapılan alana girişi kısıtlayacak, bunlar çıkarılmadan parça takılması, 
sökülmesi ve bakım için gerekli işlemlerin yapılması mümkün olacaktır. 
 
(İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmelik Madde: 6 a-1; EK-I 
2.8) 
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          Çift el kumandası iptal edilmiş bir kesim presi 

 
56. İş ekipmanlarının çift el kumanda sistemleri iptal edilmiştir. ( 8 ) 
 
Otomatik besleme tertibatı olmayan veya işin gereği olarak opersyon bölgesine koruyucu 
yapılamayan ekipmanlarda, çift el kumanda tertibatı bulunacak ve bunlardan bir tanesi tek 
başına ekipmanı harekete geçiremeyecek şekilde yapılmış olacaktır.  
 
Kumanda cihazları zorunlu haller dışında, tehlikeli bölgenin dışına yerleştirilecek ve bunların 
kullanımı ek bir tehlike oluşturmayacaktır.  
 
(İş Kanunu Madde:77, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği Madde: 6 a)-1; EK-I 2.1,2; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 180) 

 

 
 

        Çift el kumandalı uygun bir kesim presi 
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57. Kompresör işyeri ortamında bulunmakta olup ayrı bir bölme içerisine alınmamıştır  
( 79 ) 
 
İş ekipmanları, kullanan işçilere ve diğer çalışanlara en az risk oluşturacak şekilde 
yerleştirilecek, kurulacak ve kullanılacaktır. Bu amaçla sabit kompresörlerin depoları, 
patlamalara karşı dayanıklı bir bölmede olacak, seyyar kompresörler, çalışan işçilerden en az 
10 metre uzaklıkta veya dayanıklı bir bölme içinde bulunacaktır. 
 
(İş Kanunu Madde:77, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği Madde: 6 b; EK-II 1.1; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 249) 
 
58. Merdiven ve platform kenarında düşmeyi önleyici korkuluk bulunmamaktadır.( 22 )  
 
Dört basamaktan fazla olan her merdivende, korkuluk ve trabzan bulunacaktır. İşyerlerinde 
kullanılacak korkuluklar; sağlam bir şekilde ahşap boru veya metal profilli malzemeden 
yapılacak, yüzeyleri pürüzlü ve köşeleri keskin olmayacaktır. Korkulukların, tabandan 
yüksekliği en az 90 santimetre olacaktır. Korkuluğun tümü, herhangi bir yönden gelebilecek 
en az 100 kilogramlık bir yüke dayanabilecek şekilde yapılacaktır.   
 
(İş Kanunu Madde:77, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 14, 23) 
 
59. Zımpara taşı tezgahı için tozlara karşı lokal havalandırma sistemi yoktur. (7) 
 
Zımpara taşı ile yapılan çalışmalarda çıkan tozun ortama yayılmasını önlemek üzere; uygun iş 
organizasyonu ve yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri 
uygulanacaktır.  
 
İşyerlerindeki cihaz, alet, tezgah, makina ve tesislerden çıkan toz, duman, buğu, ısı, gaz ve 
koku, çalışılan ortama yayılmadan, uygun aspirasyon tesisatı ile çıktığı yerden emilerek dışarı 
atılacaktır. 
 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde: 8-b) 
 
60. Elektrik panolarının önünde yalıtkan malzeme yoktur. ( 16 )  
 
Toprak ile potansiyel farkı 42 volttan fazla olan alternatif gerilimli elektrik tabloları, özel 
yerlerde bulundurulacak ve bu yerlerin tabanı, akım geçirmeyen malzemeden yapılmış veya 
bu cins malzeme ile kaplanmış olacaktır. 
 
(İş Kanunu Madde:77, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 274) 
 
61.Kimyasallar yönünden ortam analizi yaptırılmamıştır ( 2 )  
   
Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı özellikteki çeşitli kimyasal maddelerin işyeri havasında 
bulunan miktarları, belli ve gerekli zaman aralıkları içinde ölçülerek bu miktarların, 
maddelerin işyeri havasında bulunmasına müsaade edilen ve orada çalışanların sağlıklarını 
bozmayacak olan en çok miktardan fazla olup olmadığı ölçülerek saptanacak ve işyeri 
havalandırma tesisatı yeterlik bakımından yetkili elemanlarca kontrol edilecektir. İşveren, 
alınan önlemlerle koruma ve önlemenin yeterince sağlandığını başka bir şekilde ortaya 



 67

koyamadığı hallerde; işçilerin sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin düzenli 
olarak ölçümünü sağlayacaktır. İşyerinde işçilerin kimyasal maddelere maruziyetini 
etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümler tekrarlanacaktır.  
 
Ölçüm sonuçları, mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak, değerlendirilecektir. 
 
Yapılan risk analizi çalışmalarında, işyeri ortamında bulunan kimyasal maddelerin havadaki 
konsantrasyonları da dikkate alınarak, yapılan ölçümler sonucu gerekli önlemler alınmalıdır. 
 
 (İş Kanunu Madde:77, Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan 
İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde: 15; Kimyasal Maddelerle 
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde: 8/d) 
 
62. İşyerinde ilk yardım malzemesi yoktur/yetersizdir. ( 120 ) 
 
İşyerinde meydana gelebilecek yaralanmalarda kullanılmak üzere içerisinde yeterli ve gerekli 
ilk yardım malzemesi bulunan bir ilk yardım dolabı ile gerekli ilk yardım araç ve gereci 
kullanıma hazır olarak bulundurulacaktır. 
 
(İş Kanunu Madde:77,İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 95) 
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7. BÖLÜM 
SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
 
Ayakkabı, saya, saraciye ve deri konfeksiyon  üretimi yapılan işyerlerinde kullanılan kimyasal 
yapıştırıcılardan kaynaklanan ciddi sağlık ve güvenlik problemleri ortaya çıkmaktadır. Bu 
durum dikkate alınarak İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca planlanan “Ayakkabı, Saya, Saraciye 
ve Deri Konfeksiyon Üretimi Yapılan İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Teftişi”, İş 
Teftiş Adana, Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir Grup Başkanlıklarında görevli  36 İş Müfettişi 
tarafından 19.08.2005-31.01.2006 tarihleri arasında 23 ilde kurulu 1024 işyerinde  
gerçekleştirilmiştir.  
 
Anılan projede öncelikle kimyasal yapıştırıcılardan kaynaklananlar olmak üzere; sektöre özel 
öncelikli riskleri belirlemek, gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını ve çalışma 
şartlarının iyileştirilmesini sağlamak, ayrıca sektörde daha sonra yapılacak teftişler için veri 
tabanı oluşturmak amaçlanmıştır. 
 
Proje kapsamında  teftişi yapılan 1024 işyerine ait teftiş raporlarının incelenmesi sonucunda; 
 
• İşyerlerinde, 12.573 erkek, 1.532 kadın, 91 genç ve 9 çocuk işçi olmak üzere toplam 
14.205 işçinin çalıştığı, ayrıca 80 çırak ve 38 stajyerin bulunduğu, 
 
• 1 işyerinin kurma izni, 30 işyerinin işletme belgesinin olduğu, 1023 işyerinin kurma izni, 
994 işyerinin işletme belgesinin olmadığı, 
 
• 50’den fazla işçi çalıştırılan 39 işyerinden;  

• 28 işyerinde işyeri hekimi görevlendirildiği, 11 işyerinde ise işyeri hekimi 
görevlendirilmediği, 

• 10 işyerinde iş güvenliği uzmanı görevlendirildiği, 29 işyerinde ise iş güvenliği 
uzmanı görevlendirilmediği, 

• 14 işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulduğu, 25 işyerinde ise kurulmadığı, 
 

• İşyerlerinde, yaralanma ile sonuçlanan 21 iş kazası meydana geldiği ve bu kazalarda 
toplam 183 iş günü kaybı olduğu, 
 
• Sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların meslek hastalığı yönünden değerlendirilmesi 
sonucu işyerlerinde çalışanlardan 17 kişiye polinöropati (sinir felci)  tanısı konulduğu, 
 
• Teftiş yapılan 1024 işyerinde, iş sağlığı ve güvenliği yönünden 62 farklı başlık altında 
toplam 12.060 adet noksan bulunduğu, 
 
tespit edilmiştir. 
 
İşyerlerinde en çok tespit edilen 10 noksan aşağıda belirtilmiştir.  
  

• Kullanılan kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formu yoktur. 
• Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların sağlık muayeneleri yaptırılmamıştır. 
• Yapıştırıcı kullanılan bölümlerde lokal havalandırma sistemi yoktur.  
• Çalışanların organik çözücüler yönünden laboratuar muayeneleri yaptırılmamıştır. 
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• Elektrik tesisatının periyodik kontrolü yapılmamıştır. 
• İşçilere yangın tehlikelerine karşı eğitim verilmemiştir. 
• Risk değerlendirmesi yapılmamıştır.  
• İşçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemiştir. 
• Elektrikle çalışan cihazların güvenlik topraklamaları yoktur. 
• Basınçlı kapların periyodik kontrolleri yapılmamıştır. 

   
Proje kapsamında teftişi yapılan işyerlerinden; 
 
• 1016 işyerinde tespit edilen noksanların giderilmesi için mehil verilmesi, 
 
• 8 işyeri işverenine ise iş sağlığı ve güvenliği konusuna olumsuz yaklaşımları nedeniyle 
tespit edilen noksanlar için idari para cezası uygulanması, 
 
istenmiştir. 
 
Proje kapsamında yürütülen çalışmalar ve teftiş raporlarının değerlendirilmesi sonucunda 
belirlenen hususlar ve öneriler aşağıda belirtilmiştir. 
 
• İşverenler ile çalışanların çoğunluğunun iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilgiye 
sahip olmadıkları gözlenmiştir.  
 
Meslek örgütlerinin koordinasyonunda işverenler ve çalışanlara, sağlık ve güvenlik riskleri ile 
alınacak önlemleri kapsayan eğitim programlarının uygulanmasının ve kitle iletişim 
araçlarının etkin kullanımı ile gerekli duyarlılığın kazandırılmasının uygun olacağı 
düşünülmektedir. 
 
• Sektördeki işyerlerinin özellikle küçük ölçekli işyerlerinin teknolojik ve ekonomik 
yetersizlikleri iş sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkilemektedir.  
 
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının köklü çözümü için meslek örgütlerince 
teknolojik ve ekonomik yetersizliklerin giderilmesi konusunda üyelerinin desteklenmesinin 
uygun olacağı düşünülmektedir. 
 
• İşyerlerinde çeşitli firmalar tarafından üretilen hegzan, toluen vb. değişik kimyasalları 
içeren yapıştırıcılar kullanılmaktadır. İşyerlerinde kullanılan kimyasallara ait malzeme 
güvenlik bilgi formlarının bulunmaması yanı sıra malzeme güvenlik bilgi formlarında ve 
etiketlerde genellikle hegzan ve diğer kimyasalların, yapıştırıcı içindeki oranları 
belirtilmemektedir. Ayrıca yapıştırıcı kaplarının üzerindeki bazı etiketlerde de açıklayıcı 
bilgiler bulunmadığı gibi mevcut bilgilerde işveren ve işçilere kullandıkları yapıştırıcıların iş 
sağlığına bir zararı olmadığına dair yanıltıcı bir güven duygusu verdiği tespit edilmiştir. 
 
• Malzeme güvenlik bilgi formlarının hazırlanması, kimyasal üreticilerinin sorumluluğudur. 
Tedarikçiler tarafından malzeme güvenlik bilgi formlarının kimyasal madde ile birlikte 
kullanıcıya verilmesi gerekmektedir. Ancak uygulamada tedarikçiler bu konudaki 
yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirmemektedir. Ayrıca malzeme güvenlik bilgi 
formlarının, kimyasal madde kullanımından kaynaklanan risklerin yönetilmesindeki hayati 
işlevinin yeterince anlaşılamamış olması nedeniyle işverenler bu formları tedarikçilerden 
istememektedirler.  
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Sektörde kullanılan kimyasalların malzeme güvenlik bilgi formlarının ve etiketlerinin ilgili 
mevzuata uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiyi sağlayacak şekilde 
düzenlenmesi ve kullanıcıya verilmesi gerekmektedir. Meslek örgütlerince işverenlere bu 
konuya gerekli duyarlılığın gösterilmesinin temini ve uygun nitelikte olmayan malzeme 
güvenlik bilgi formları ve etiketlerle ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığına bildirimde 
bulunmalarının uygun olacağı düşünülmektedir.  
 
• Sağlık ve güvenlik şartları yönünden uygun olmayan işhanlarında faaliyet gösteren küçük 
ölçekli işyerlerinde, havalandırma, elektrik, aydınlatma ve ısıtma tesisatları ile sosyal tesisler 
yönünden köklü bir iyileştirmenin yapılması mümkün görülmemektedir.  
 
Bu tür küçük ölçekli işyerlerinin, iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun olarak kurulacak 
sitelerde faaliyet göstermesinin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlarca çalışmalar 
yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.  
 
• Ayakkabı, saya, saraciye ve deri konfeksiyon üretimi yapılan işyerlerinde karşılaşılan 
meslek hastalıklarının önemli bir kısmı kimyasal yapıştırıcılardan kaynaklanmaktadır. Bu 
durum yapıştırıcı kullanımının ciddi bir sağlık riski oluşturduğunu göstermektedir. 
Karşılaşılan meslek hastalıklarının tespitinde, tanı ve tedavisinde güçlükle karşılaşılmaktadır.     
Çalışanlarda görülen hastalıkların meslekle bağıntısı kurulmadan ya da bu konu dikkate 
alınmadan tedavisi yoluna gidilmesi, işverenlerce ve çalışanlarca meslek hastalıkları 
vakalarının bildirilmemesi nedeniyle meslek hastalığı sayısı tam olarak bilinememekte, 
meslek hastalığı vaka sayısının tespit edilenden daha fazla olduğu düşünülmektedir. Kimyasal 
yapıştırıcılardan kaynaklanan hastalıkların özellikle hegzana bağlı polinöropati vakalarının 
tespiti ve tedavisi için gerekli özel sağlık muayenelerini, laboratuar tetkiklerini ve tedavilerini  
yapacak uygun nitelikte ve yeterli sayıda sağlık kuruluşu bulunmamaktadır. Ayrıca küçük 
ölçekli işyerleri kolaylıkla ve sıklıkla yer değiştirdiklerinden bu işyerlerinin takibi ve 
dolayısıyla meslek hastalıklarının ve iş kazalarının tespiti daha da zorlaşmaktadır. 
 
İş kazaları ve meslek hastalıklarının tespitinin sağlıklı yapılabilmesi, meslek hastalıklarının 
tanı ve tedavisi ile iş sağlığı hizmetlerinin yeterli düzeyde ve etkili şekilde verilebilmesi için 
meslek kuruluşları ile ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği yapmasının uygun olacağı 
düşünülmektedir. 
 
• İşyerlerinde yapıştırma işlemleri, genellikle ayrı bir bölümde yapılmamakta doğrudan 
yapıştırma işinde çalışmayan ve çok sayıda işçinin bulunduğu alanda yapılmaktadır. Uygun 
ve yeterli  havalandırma sistemi olmayan işyerlerinde ortama yayılan hegzan buharları 
yapıştırıcı kullananlarla birlikte diğer çalışanlarıda etkilemektedir. Yapıştırıcı kullanımı 
sırasında ortaya çıkan çözücü buharlarının ortamdan uzaklaştırılması için işyerlerinin çoğunda 
lokal havalandırma sistemleri bulunmamaktadır. İşyerlerinde genel havalandırma çoğunlukla 
uygun şekilde yapılmamaktadır. Havalandırma pencereler açılarak veya çalışma alanının 
yukarısında bulunan aspiratörler kullanılarak  yapılmaktadır. 
 
İşyerlerinde çözücü buharlarının etkilerinin önlenmesi için yapıştırma işlemlerinin, uygun 
şekilde yapılmış etkili lokal ve genel havalandırma tesisatının bulunduğu, mümkün olan en az 
sayıda işçinin çalıştığı özel bölümlerde yapılması gerekmektedir.  
 
• Kullanılan kimyasalların yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı özellikleri nedeniyle yangın ve 
patlama riski yüksek olan işyerlerinde yeterli önlem alınmamıştır. 
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İşyerlerinde kimyasalların patlayıcı ortam oluşturacak konsantrasyonlara ulaşmasını 
önleyecek önlemler alınmalıdır. Kullanılmakta olan iş ekipmanları ile işyerinin elektrik ve 
aydınlatma tesisatları uygun nitelikte olmalıdır. Ayrıca açık alevli ısıtma ve sigara kullanımı 
ve benzeri şekilde açık aleve ve kıvılcıma neden olabilecek etmenlere karşı gerekli önlemler 
alınmalıdır. 
 
• İşyerlerinde yeni mevzuatın yeterli düzeyde uygulanmadığı anlaşılmaktadır. 
 
• İşverenlere ve çalışanlara ilgili meslek kuruluşları tarafından yeni mevzuatta belirtilen 
konulara, öncelikle risk değerlendirmesine, ilişkin gerekli desteğin sağlanmasının uygun 
olacağı düşünülmektedir.  
 
• İşyerlerinde genel olarak bayram öncesi ve mevsim değişimlerinde siparişlerin artması 
nedeniyle yoğun bir çalışma yapılmaktadır.  
 
Ayakkabı, saya, saraciye ve deri konfeksiyon üretimi yapılan işyerlerinde iş sağlığı ve 
güvenliği Proje Teftişlerinin bayram öncesi ve mevsim değişimlerinde yapılmasının uygun 
olacağı düşünülmektedir. 
 
• Proje kapsamında teftiş programlarına kimyasal yapıştırıcı imalatı yapılan işyerleri 
alınmamıştır. 
 
Kimyasal yapıştırıcı imalatı yapılan işyerlerinin de proje kapsamına alınmasının uygun 
olacağı düşünülmektedir. 




	AYAKKABI İÇİNDEKİLER SON.pdf
	
	ÖNSÖZ
	İÇİNDEKİLER  Sayfa
	1.BÖLÜM

	Proje Kapsamında Teftişi Yapılan İşyerlerine İlişkin Bilgile


	AYAKKABI PROJESI.pdf
	Amacı
	Ankara
	Kesim makinaları

	5. BÖLÜM
	PROJE KAPSAMINDA TEFTİŞİ YAPILAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN BİLGİLE
	TOPLAM
	Ankara
	İstanbul
	Bursa
	İzmir
	Adana




	Deri Konfeksiyon
	Üretim Konusu
	Ayakkabı


	Grup Başkanlığı
	Grup Başkanlığı
	M
	M
	TOPLAM
	Noksan 5







