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ÖNSÖZ

Anayasa’nın 49. ve ilgili diğer maddeleri ile Devlet, çalışanların hayat seviyelerini yükseltmek, çalışma 
hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye 
elverişli ekonomik bir ortam oluşturmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla 
yükümlü kılınmıştır. Bu yükümlülük Devlet’in çalışma hayatına müdahalesini gerekli kılmaktadır.

Anayasa kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 3146 Sayılı Yasa’yla verilen görevlerin 
temel olarak denetimle ilgili kısımları 5690 Sayılı Kanun’la onanan Sanayi ve Ticarette İş Teftişi hakkındaki 
81 Sayılı ILO Sözleşmesi gereğince, Bakanlık İş Teftiş Kurulu Başkanlığına verilmiştir. Ayrıca, 4857 Sayılı 
İş Kanunu’nun “Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi” başlıklı yedinci bölümünün 91-97’nci maddeleri 
kapsamında bu görevin “Devlet çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş 
eder. Bu ödev Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş 
ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerince yapılır.” hükmü uyarınca iş müfettişlerince yerine getirileceği 
belirlenmiştir.

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 bağlamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışma hayatını denetlemeye 
yetkili birimi olan ve çalışma barışının tesisi ve çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 
görev yapan İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, çalışanların sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi ve iş 
kazaları ile meslek hastalıklarının önlenmesi için programlar dahilinde denetim, bilinçlendirme ve 
eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

İş Teftiş Kurulu Başkanlığımız son yıllarda sektörlerin ve alanların teftişinde,  bu sektörlere ait daha 
öncelikli riskler belirlenerek, işyerlerinde bu öncelikli risklerin giderilmesi amacıyla “risk esaslı teftiş” 
anlayışıyla teftişler gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda İş Teftiş Kurulu Bursa Grup Başkanlığımızca 
otomotiv ana ve yan sanayisinde “Motorlu Kara Taşıtları İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik 
Risk Esaslı Programlı Teftiş” başlığı altında Bursa, Kocaeli, İzmir, Sakarya, Manisa illerinde 292 işyerinde 
teftiş gerçekleştirilmiştir. Yapılan teftişler neticesinde tespit edilen risklerin büyük bir oranda giderilmesi 
sağlanmış, gidermeyen işyerleri hakkında da idari para cezası uygulanmıştır.

İş teftişi çalışma hayatının önemli bir parçasıdır ancak daha da önemli olan gerek işverenlerde 
gerekse çalışanlarda güvenlik kültürü anlayışının tam anlamıyla yerleşmesi ve önlemenin ödemekten 
daha ucuz olacağı bilincinin toplumun bütün kesimleri tarafından benimsenmesidir. Ancak bu şekilde 
iş kazaları önemli ölçüde azaltılabilir.
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1. BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

1. Teftişin Adı 

Motorlu Kara Taşıtları İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Risk Esaslı Programlı Teftiş

2. Teftişin Amacı

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

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunuyla, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin temel taşı haline 
gelen risk değerlendirmesi, acil durum eylem planı gibi dökümanların ciddiyetle ele alınmasının 
sağlanması, 

Ülkemiz otomotiv ana ve yan sanayisinde kullanılan başta pres olmak üzere makas, torna, CNC, 
kaynak makinesi, kaldırma araçları vb. iş ekipmanlarında kazalara sebep olabilecek risklerin tespit 
edilmesi ve teftiş süresi içerisinde giderilmesinin sağlanması,

Yangın ve patlama riskinin bulunduğu ortamlarda yangına ve patlamaya karşı yeterli önlem 
alınmasının sağlanması, bu ortamlarda kullanılacak ekipmanların gerekli durumlarda exproof özellikte 
olmasının sağlanması,

Yangın ve acil durum ekiplerinin oluşturulması, eğitilmesi ve periyodik tatbikatların yapılması ile 
işletmelerin acil durumlara hazırlıklı olmalarının sağlanması, 

Kaynak, boyama vb. işlemlerde ortaya çıkan zararlı madde, gaz, duman ve metal tozlarına çalışanların 
maruz kalması sonucu oluşabilecek kurşun ve benzenin sebep olduğu hastalıklar, mesleki bronşiyal 
astım vb. gibi meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli lokal ve genel havalandırma sistemlerinin 
kurulmasının sağlanması, bunun mümkün olmadığı durumlarda uygun kişisel koruyucu donanımların 
kullanılmasının sağlanması,

Sürekli ya da vücut zorlanarak yapılan işlerde şartların iyileştirilmesi, şartların iyileştirilemediği 
durumlarda rotasyon uygulamaları ile ergonomi kurallarına dikkat edilmesi ile oluşabilecek kas-iskelet 
sistemi rahatsızlıklarının önlenmesinin sağlanması,  

İşverenlerin ve işyerlerinde istihdam edilen iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin bilinçlendirilerek 
etkin bir şekilde çalışmalarının sağlanması yoluyla her açıdan işyeri ortamlarının daha güvenli hale 

getirilmesi amaçlanmıştır.
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3. Teftişte Görev Alan Müfettişler

Programlı teftişlere Şubat ayında 10 heyet halinde 18 iş müfettişi ve yetkili iş müfettişi yardımcısı ile 

başlanılmış olup daha sonra Nisan ve Eylül ayında eklenen müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcıları ile 

toplam 31 iş müfettişi ve yetkili iş müfettişi yardımcısı görev almıştır. 

4. Çalışma Takvimi

Çalışma takvimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Aylar İl Faaliyet

Ocak Bursa Teftişe Hazırlık

Şubat-Eylül (8 ay) 

Bursa

Teftişlerin Gerçekleştirilmesi ve Raporlarının Yazılması

İzmir

Kocaeli

Manisa

Sakarya

Aralık Bursa Değerlendirme Raporunun Yazılması

Tablo 1.1- Çalışma takvimi

5. Görev Yapılan İller 

Teftişler, otomotiv sektörünün yoğun olduğu Bursa, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Manisa’nın il ve 

ilçelerinde yürütülmüştür.

6. Teftişe Alınan İşyerleri Hakkında Genel Bilgiler

Otomotiv Sektörü; tüm sanayileşmiş ülkelerde ekonominin lokomotifi olarak kabul edilen, diğer 

bütün alanlarda ihtiyaç duyulan her çeşit motorlu taşıt aracı üreten bir sektördür. Dünyada toplam 

motorlu taşıt üretiminin yaklaşık %70’ini otomobil üretimi oluşturmaktadır. Türkiye’de de bu oran 

geçerlidir. Türk Otomotiv Sanayinin mevcut motorlu araç üretim kapasitesi 2012 yılı itibarıyla 1.638.000 

adet/yıldır. 

Otomotiv sektörü ana ve yan sanayi olmak üzere 2 gruba ayrılır. Yan sanayi ana sanayiye üretim 

yapmakla birlikte yurt içi ve yurt dışına doğrudan veya dolaylı olarak mamul ve yarı mamul üreten 

sanayi koludur. Sektörün çok büyük bir bölümü Marmara Bölgesi’nde yer alır. Bursa’da iki büyük 

otomobil fabrikasının ve bunlara parça sağlayan organize sanayi bölgelerinin bulunması nedeniyle 

otomotiv sanayi özellikle bu ilde yoğunlaşmıştır. Bir otomobil fabrikası (ana sanayi), otomobil üretim 

prosesindeki sadece son aşamayı temsil eder. Otomotiv ana sanayi aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir;
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•  Traktörler

•  Otobüs, minibüs, midibüs

•  Binek otomobiller

•  Kamyon, kamyonet 

Ana sanayide resimde görüldüğü üzere otomobili oluşturan parçalar bir araya getirilmektedir. Bu 

nedenledir ki otomobil parçaları 1000’den fazla yan sanayi şirketi tarafından karşılanmaktadır.

Şekil 1.1- Bir otomobili oluşturan parçalar

Ülkemizde yer alan başlıca ana sanayi kuruluşları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 1.2- Otomotiv ana sanayi kuruluşları 

Ana sanayiye parça sağlayan otomotiv yan sanayisinin üretim konuları genel başlıklar halinde 

aşağıdaki gibi sıralanabilir. 
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•  Komple motor ve motor parçaları,

•  Aktarma organları,

•  Fren sistemleri ve parçaları,

•  Hidrolik ve pnömatik aksamlar,

•  Süspansiyon parçaları,

•  Emniyet aksamları,

•  Kauçuk ve lastik parçalar,

•  Şasi aksam ve parçaları,

•  Dövme ve döküm parçaları,

•  Elektrik ekipmanları ve aydınlatma sistemleri,

•  Akü,

•  Oto camları, 

•  Koltuklar.

Programlı teftiş kapsamında işyerleri hem ana sanayiyi hem de yan sanayiyi kapsayacak şekilde 

seçilmiştir. Daha çok çalışana ulaşılabilmesi açısından çalışan sayısı daha çok olan işletmelere öncelik 

verilmiştir.  
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2. BÖLÜM

TEFTİŞİN TANIMI

1. Gerekçe

Ülkemizde otomotiv ana ve yan sanayisinde kullanılan başta pres olmak üzere makas, torna, CNC 

kaynak makinesi, kaldırma araçları vb. iş ekipmanlarında yeterli iş güvenliği önlemleri alınmaması, iş 

güvenliği eğitimlerinin yetersiz olması gibi nedenlerle çok sayıda yaralanmalı, uzuv kayıplı ve ölümlü 

iş kazaları meydana gelmektedir. Ayrıca kaynak, kaplama ve boyama vb. işlemler sırasında ortaya çıkan 

gaz, duman ve metal tozları çalışanlar tarafından teneffüs edilmesiyle meslek hastalığı riski artmaktadır.

Sektörde meydana gelen kazalara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yıllar
İş 

Kazası 
Sayısı

Meslek 
Hast. 
Sayısı

Sürekli İş Göremezlik Sayısı Ölüm Sayısı Standardize
 İş Kazası 
Oranı %İş 

Kazası
Meslek 

Hastalığı Toplam İş 
Kazası

Meslek 
Hastalığı Toplam

2010 1424 9 15 8 23 0 0 0 276,77

2011 1439 5 17 1 18 3 0 3 233,76

2012 1796 0 15 0 15 0 0 0 229,63

Tablo 2.1- Sektöre ait iş kazası istatistikleri

Motorlu Kara Taşıtları İmalatı sektöründe riskler ve iş kazası oranları ana sanayi ve yan sanayi 

işletmelerine göre farklılık göstermektedir. 

Ana Sanayi  (2004-2007) Yan Sanayi (2004-2007)

Kaza Sıklık Oranı (KSO) 9,5 29,9 (*21,75)

Kaza Ağırlık Oranı (KAO) 0,08 0,48 (*0,40)

*Veriler sadece 2011 yılına aittir.

Tablo 2.2- Kaza sıklık ve ağırlık oranları

Bu istatistik incelendiğinde yan sanayi işletmelerinde ana sanayi işletmelerine göre yaklaşık 3 kat 

daha fazla kaza olmaktadır. Ayrıca yan sanayi işletmelerinde ana sanayiye göre meydana gelen kazalar 

6 kat daha uzun süreli kayıp iş gününe sebebiyet vermektedir. Yani yan sanayi işletmelerinde hem 

daha fazla iş kazası meydana gelmekte hem de bu kazaların sonucu daha ağır olmaktadır. 
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Bursa, İzmir, Kocaeli, Manisa, Sakarya illerinde otomotiv sektöründe çok sayıda ana sanayinin 
bulunması ve bunlara bağlı yan sanayi kuruluşlarının sayısının fazlalığı sebebiyle, Sosyal Güvenlik 
Kurumu ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne yapılan bildirimler dikkate alındığında, otomotiv 
sektöründe imalat sürecinde yapılan çalışmalarda makinaların sebep olduğu kazalar, vücudun veya bir 
organın iki cisim arasında kalarak sıkışması, taşıma sırasında taşınan cisimlerin düşmesi sonucu oluşan 
kazalar, göze veya vücudun doğal boşluklarına yabancı cisim kaçması, yangın, parlama ve patlama 
gibi sıkça meydana gelen olaylar işletmeler ve ülke açısından iş gücü ve verimlilik kaybı, çalışanlar 
açısından ise sonradan dönüşü olmayan fiziksel ve ruhsal travmalara sebep olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı otomotiv sektöründe iş kazalarının ve meslek hastalıklarının 
önüne geçilebilmesi amacıyla,

•  Makinelerin sebep olduğu kazalar, 

•  Taşıma sırasında taşınan cisimlerin düşmesi sonucu oluşan kazalar, 

•  Vücudun veya bir organın iki cisim arasında kalarak sıkışması, ezilmesi, cismin sıkıştırması, 

• Göze veya vücudun doğal boşluklarına yabancı cisim kaçması,

•  Yangın, parlama ve patlama, acil durum planları, tahliye planları, 

•  Kurşun ve benzenin sebep olduğu hastalıklar, 

•  Kas-iskelet sistemi hastalıkları, 

•  Mesleki bronşiyal astım,

konularında iş sağlığı ve güvenliği açısından Bursa, İzmir, Kocaeli, Manisa, Sakarya illerinde programlı 
teftişlerin gerçekleştirilmesi kararlaştırılarak 2014 yılı içerisinde uygulanmıştır. 

2. Yöntem

Programlı teftiş kapsamında Bakanlığımızın 2013/4 Sayılı Genelgesi eki İş Teftiş Rehberi’nin 1. 
Kısım 4. Bölüm 14. Maddesinde yer alan “ Yapılan teftiş esnasında mevzuata aykırılıklar tespit edilmesi 
ve bunların işverence giderileceği beyan edilmesi halinde, mevzuata aykırılıkların işverence uygun 
sürede giderilebileceğinin müfettişçe takdir edilmesi durumunda bir bildirim düzenlenerek işverene 
süre verilir. Söz konusu bildirim işveren veya vekiline tebliğ edilerek teftişe ara verilir. Teftiş, işverene 
verilen süre sonunda ve planlanan dönem içinde müfettiş tarafından belirlenen bir tarihte tamamlanır. 
“ hükümleri dikkate alınarak teftişler yapılmıştır.

Görevler genellikle 2 aylık programlar şeklinde düzenlenmiştir.  Teftişin birinci aşamasında eksiklikler 
tespit edilerek ve bildirim düzenlenerek işverenlere süre verilmiş, verilen süre sonunda işyerine tekrar 
gidilerek teftişler tamamlanmıştır.  

3. İşyerlerinin Seçim Kriterleri 

İşyerlerini seçerken İş Teftiş Kurulu Başkanlığımız tarafından belirlenen 29 Nolu NACE kodu dikkate 
alınmıştır. Bu NACE kodunun ve alt dallarına ait kodların açıklaması aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hem 
ana sanayiden hem de yan sanayiden işyerleri seçilmiştir.
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NACE 
Kodu NACE Açıklama Tehlike Sınıfı

29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı  

29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı  

29.10 Motorlu kara taşıtlarının imalatı Tehlikeli

29.2 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler 
(yarı römork) imalatı  

29.20 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler 
(yarı römork) imalatı  Tehlikeli

29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı  

29.31 Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımların imalatı  Tehlikeli

29.32 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı  Tehlikeli

Tablo 2.3- Seçilen işyerlerine ait NACE kodları

4. Teftişe Alınan İşyerlerinin Belirlenme Yöntem ve Kaynakları 

İşyerlerinin belirlenmesinde teftişlerin gerçekleştirildiği illerin Sanayi ve Ticaret Odaları ve bu illerde 

yer alan Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerinden alınan bilgilerden, internet siteleri üzerinden elde 

edilen liste ve bilgilerden yararlanılmıştır. Bu illerde daha önceden gerçekleştirilen programlı teftişler 

ve diğer teftişlere ait ulaşılabilen listeler incelenmiştir. 

Ayrıca bu işyerlerinin KADİMBİS sistemi üzerinden çalışan sayıları ve faal olup olmadıkları kontrol 

edilmiştir.

Elde edilen veriler derlendikten sonra kara taşıtları imaline ilişkin farklı farklı alanları ve hem ana hem 

de yan sanayii içerecek şekilde işçi sayısının büyüklüğüne göre yukarıdan aşağı sıralanarak işyerleri 

belirlenmiştir.

5. Faaliyet Alanı Bilgileri 

Sektör : Motorlu Kara Taşıtları İmalatı

İl : Bursa, Kocaeli, İzmir, Sakarya, Manisa

5.1. Tanımlar 

Acil Durum Eylem Planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler 

dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır. 
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Risk Değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu 

tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek 

derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır. 

Patlamadan Korunma Dökümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden 

çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümanı,

Göz ve Boy Duşu: Kimyasal maddeye maruz kalındığı anda acil müdahale olarak su ile yıkamanın 

gerekli olduğu durumlarda kullanılmak üzere kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir şekilde tesis edilen 

yıkama duşlarıdır. 

Kaçak Akım Koruma Rölesi: Faz kutbundan giden elektrik akımı ile nötr kutuptan dönen elektrik 

akımı arasındaki farkın, insan için hayati değer olan 30 mA’ye ulaştığı durumlarda 300 milisaniyede 

devreyi açarak ve enerji akışını keserek elektrik çarpılmalarını önleyen anahtarlama cihazları. 

Yangından Korunma Rölesi: Kaçak akım koruma rölesi ile aynı prensip ile çalışan, kablo yalıtkanının 

herhangi bir darbe sonucu zarar görmesi ya da zamanla eskimesi, kablolardan geçen aşırı akım sonucu 

yalıtkanın ısınması ve erimesi, yalıtkanda bir kaçak akım oluşması gibi sebeplerle meydana gelebilecek 

300 mA’lik kaçak akım değeri oluşumunda ısıdan dolayı doğurabilecek yangın tehlikesini, devreyi açıp 

elektriği keserek bertaraf eden anahtarlama cihazları. 

Exproof: Potansiyel parlayıcı, patlayıcı ortamlarda kullanılmak amacıyla üretilen ekipman ve 

koruyucu sistemlerdir.

Kataforez: Paslanmaya karşı metal yüzeylerin korozyon direncini arttırmak amacı ile elektro kimya 

prensiplerine dayanarak yapılan yüzey kaplama işlemi.

Kapalı Tip Aydınlatma: Nemli ve ıslak yerlerdeki su damlaları ile toz ve lifli maddelerin üretildiği, 

depolandığı ve kullanıldığı alanlarda bu toz ve liflerin aydınlatma ekipmanlarının içerisine girişine 

engel olan, dış kısmında koruyucu bir kapak bulunan aydınlatma armatürleri. 

Ergonomi: İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek, yorgunluğu ve çalışan vücudunun aşırı 

kullanımını en alt düzeye indirmek, verimliliği, kaliteyi, güvenliği, konforu ve üretkenliği en üst düzeye 

çıkarmak için fiziksel çalışma şartlarının çalışana uyumlaştırılması. 

Basınçlı Kaplar ve Ekipmanlar: İç basıncı 0.5 bardan büyük olan, içinde çeşitli büyüklükte gaz veya 

sıvı basıncı bulunan, her türlü basınçlı kap ve bunlar ile bağlantılı boru donanımı, emniyet donanımları 

olan kompresör hava tankı, buhar kazanı, gibi ekipmanlar. 

Çift El Butonu: Pres vb. tehlikeli ekipmanlarda çalışanın ellerinin tehlikeli bölgeden uzak tutulması 

ve ekipmanın kazara çalıştırılamaması için tasarlanmış çalıştırma mekanizması.

Eş Zaman Rölesi: Pres vb. tehlikeli ekipmanlarda çalışanın çift el butonlarından birini devre dışı 

bırakarak tehlikeli şekilde çalışmasını engellemek amacıyla tasarlanmış ve  iki butona aynı anda 

basılmadığı takdirde ekipmanın çalışmasını engelleyen sistem.
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PLC (Programlanabilir Mantıksal Denetleyici): İş güvenliği açısından; “tehlikeli bir iş ekipmanı 

çalışmaya başlamadan önce bu ekipmanın güvenlik donanımlarının düzgün bir şekilde çalışıp 

çalışmadığını denetleyen ve eğer güvenlik donanımı çalışmıyorsa ekipmanın da çalışmasına izin 

vermeyen sistem”.

Çift bobinli emniyet valfi: Preslerde valfin tek bobinli olması durumunda meydana gelebilecek 

herhangi tıkanıklık ya da elektriksel arıza nedeniyle, istem dışı kavrama ile koçbaşında beklenmedik bir 

hareket meydana gelmesini önleyen güvenlik donanımı. 

Statik yük giderici levha: Parlama-patlama riskinin olduğu alan ve durumlarda kişilerin temas ile 

üzerlerindeki statik elektriği toprağa aktardıkları topraklama sistemi. 

Alev geri tepme emniyet ventili: Parlayıcı gazlar ile yapılan kaynak vb. işlemlerde ateşin geriye 

doğru tepmesi durumlarda alevin tüpe doğru ilerleyişini durdurarak patlamayı önleyen sistem.

Karpal tünel sendromu: El bileği bölgesinde median sinirin, taşlama, zımparalama, cilalama, 

montaj vb. işlemler ile baskı altında kalması sonucu oluşan mesleki kas iskelet sistemi rahatsızlığı

Epiondilit, Tenisçi Dirseği, Radiyal Tünel Sendromu : Atma hareketleri, tenis, bowling, oynama, 

çekiç, tornavida kullanma, küçük parça montajı, et kesme gibi hareketler ile tendonlarda yırtıklar vb. 

şekilde oluşan  mesleki kas iskelet sistemi rahatsızlığı

Tetikçi Parmağı: Parmakların yumuşak ve rahatça açılamaması, ağrı olması ve parmağın kıvrık 

pozisyonda “kilitli” kalması sonucu oluşan mesleki kas iskelet sistemi rahatsızlığı

Raynaud Sendromu (Beyaz Parmak Sendromu): Ağırlıklı olarak titreşimli/elektrikli el aletleri ile 

çalışırken oluşan titreşim sonucu meydana gelen, elde hissizlik ve fonksiyon kaybı yaratan hastalıktır.

Boyun Gerilim Sendromu: Boynun, levator skapula ve trapezius kas grubu tarafından sürekli statik 

gerginliğe zorlanmasının sonucudur. Baş hizasından yukarıda, boyun arkaya atılarak yapılan sürekli 

veya tekrarlanan hareketler veya ağır taşıma işleriyle tetiklenir.

5.2. İş Akışı

Otomotiv işletmelerinde gerçekleştirilen binek otomobil üretim faaliyetine ilişkin beş ana ünite 

mevcuttur. Bu üniteler aşağıda belirtilmiş ve detaylı olarak açıklanmıştır. 

•  Malzeme Sevkiyat Ünitesi

•  Pres Ünitesi

•  Kaynak Ünitesi

•  Boya Ünitesi 

•  Montaj ve Kalite Kontrol Ünitesi 
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Malzeme Sevkiyat Ünitesi

Bu ünitede tedarikçilerden edinilen yerli ve ithal malzemelerin tesise kabul, depolama ve ilgili 

ünitelere sevk işlemleri gerçekleştirilmektedir. 

Şekil 2.1- Malzeme sevkiyat ünitesi iş akış şeması
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Pres Ünitesi

Bu ünitede sac malzeme presler ile şekillendirilerek araç parçası ve yedek parça üretimi işlemleri 

gerçekleştirilmektedir.

Şekil 2.2- Pres ünitesi iş akış şeması
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Kaynak Ünitesi

Bu ünitede malzeme sevkiyat ve pres ünitelerinden gelen sac parçaların kaynak yapılarak 

birleştirilmesi ve araç parçalarının oluşturulması işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Şekil 2.3- Kaynak ünitesi iş akış şeması
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Boya Ünitesi

Bu ünitede araç gövdesi ve plastik parçaların boyama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Boya 

ünitesinde iki ana süreç mevcuttur. Araç boyama ve plastik parça boyama olarak adlandırılan bu 

süreçlerin kendi aralarında benzer ve farklı yönleri mevcut olup aşağıda gösterilmiştir.

Şekil 2.4- Boya ünitesi iş akış şeması
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Montaj ve Kalite Kontrol Ünitesi

Bu ünitede boyanan araç gövdesi üzerine araç parçalarının montaj işlemleri gerçekleştirilmektedir.

 Şekil 2.5- Montaj ve kalite kontrol ünitesi iş akış şeması

5.3. Yapılan İşler

Sektörde yapılan işler genel olarak, şekil verme (kesim, büküm, presleme vb.), kaynak, plastik 

enjeksiyon, döküm, boyama ve kataforez, montaj ve kalite kontrol olarak sınıflandırılabilir. 
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5.4. Kullanılan İş Ekipmanları

Sektörde kullanılan bazı iş ekipmanları harf sırasına göre aşağıda verilmiştir. 

İş Ekipmanları İş Ekipmanları

3D Boyutsal Ölçüm Cihazı Kaynak Makinası

Abkant Pres Kaynak Robotları

Abresion Test Kompresör

Akaryakıt Tankları ve Pompa Sist. Kontrol Fikstürü

Alan Sensörü Konveyör

Armatür Lastik İstasyonu

Askılı Punta Kaynak Makinası Lastik Takma ve Şişirme Sist.

Aspiratör Manipülatörler

Astar Fırını Mastik çekme kabinleri ve pompası

Astar Toz Alma Makinası Matkap Tezgahları

Blok Boya Kabinleri Metal Kesme

Blok Yıkama Kabinleri Oksi-Asetilen Kaynak Takımları

Boru Bükme Otomasyon Fikstürü

Boya Haz. ve Uygu. Kabinleri Otomasyon Kolu

Boya Tabancası Ozon Test

Buhar Kazanları Parça Boyama ve Kurutma Kabinleri

Cam Robotu Pasta Motoru

Caraskal Perçin Makinası

CNC İşleme tezgahları Planya

Çekme Makinası Presler (Hidrolik, mekanik)

Dolum Pompası Proses Kontrol Ekipmanı

Duş Testleri PT-ED Tesisleri 
(Fosfatlama-Kataforez hatları)

ED Fırınları Punta Kaynak Tabancası

Eksantrik pres PVC Kabini, Pompası

Electro Coat Tesisi PVC Tabancası

Elektrik Kaynak Takımları Rot Ayar Cihazları

Elektrikli Şerit Testere Rötuş Kabini

Endüstriyel Robotlar Sabit Punta Kaynak Makinası
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Etiket Basma Makinası Saç Yuvarlama Makinaları

Filtreler Sealer Ekipmanı

Freze Tezgahları Sealer Hattı

Gaz Altı Kaynak Takımları Skit Taşıma Robotu

Giyotin Makas Somun Sıkma Tabancası

Gövde Asansörü Son Kat Boya Uygulama ve Kurutma Fırınları

Forklift ve El Liftleri Şişirme Tabancaları

Hava Kurutucu Taban, Ön, Motor vb. Montaj Aparatları

Hava Tankı Tamir Lifti

Havalı Somun Sıkma Tank Seviye Ölçüm Cihazı

Havalı Tornavida Test Cihazları (Fren,Hız, Far vb.)

Hidrolik, Yağ vb. Dolum Cihazları Torkmetre

Isıl İşlem Fırını Tornover Saç Çevirme Makinası

Işın Perdesi Universal Torna Tezgahları

Jeneratörler Vinç, Caraskal vb. Kaldırma Araçları

Kalıp Taşıma Arabası Wax Kabini ve Pompası

Kalıp Yıkama Makinası Wax Makinesi

Kalite Kontrol Ekipmanları Yaş Boya Kabinler

Zımpara Motoru Zımpara Kabini

Tablo 2.4. Sektöre ait iş ekipmanlarından örnekler

5.5. Kullanılan Kimyasallar

Otomotiv sektöründe üretim sürecinde kullanılan ve ortaya çıkan kimyasallar ekte belirtilmiştir.
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3. BÖLÜM

TEFTİŞ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

1. Hazırlık Aşaması

Programlı teftişlerin hazırlık aşamasında ilk olarak teftişlerde görev alacak müfettişler belirlenerek 

heyetler oluşturulmuştur. Bu kapsamda sene başında belirlenen 18 iş müfettişi ve yetkili iş müfettişi 

yardımcısından 10 heyet oluşturulmuştur. 

Ocak ayında Bursa Ticaret Odası’nda 2014 yılında uygulanacak programlı teftişlerin tanıtılması ile 

ilgili olarak geniş katılımlı bir toplantı düzenlenerek kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanmıştır. 

Programlı teftiş konuları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olunması amacıyla Ocak ayı içerisinde her 

heyete bir konu verilerek araştırma yapılması sağlanmıştır. Bursa Grup Başkanlığı Toplantı Salonu’nda 

bu konular diğer müfettişlere sunum halinde anlatılarak eğitim verilmiştir. Ayrıca her heyet kendi 

konusu ile ilgili işyerlerinde karşılaşılabilecek noksanları ve bu noksanların mevzuat karşılıklarını da 

liste halinde hazırlamıştır. Sunum sonlarında bu listeler müfettişlerce tartışılmış ve tüm sunumların 

sonunda bir noksanlıklar listesi oluşturulmuştur. Bu sunumlara ait konu başlıkları aşağıda verilmiştir.

•  Kaynak işlerinde iş sağlığı ve güvenliği

•  Otomotiv sektöründe kablo üretimi ve plastik enjeksiyon işlerinde iş sağlığı ve güvenliği

•  Otomotiv sektöründe boya ve kaplama işlemlerinde iş sağlığı ve güvenliği

•  Talaşlı imalat işlemlerinde iş sağlığı ve güvenliği

•  Koltuk üretiminde iş sağlığı ve güvenliği

•  Yangın ve acil çıkışlarla ilgili gereklilikler

•  Döküm-ısıl işlem-dövme işlerinde iş sağlığı ve güvenliği

•  Elektrik enerjisi kaynaklı kazaların önlenmesi

•  Çalışma ergonomisi 

•  Mesleki kas iskelet sistemi rahatsızlıkları 

•  Niosh kaldırma eşiği hesaplanması

•  Endüstriyel robot ile yapılan çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği

•  Kesim işlerinde iş sağlığı ve güvenliği riskleri

•  Polisaj işlerinde iş sağlığı ve güvenliği riskleri

•  El koruyucuları ve ilgili standartları
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2. Teftiş Aşaması

Yukarıda belirtilen hazırlık çalışmalarının akabinde Şubat ayında teftişlere başlanmış ve Eylül ayı 

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

ve gerek görülen diğer zamanlarda heyetler arası uygulama birliğinin sağlanması amacıyla toplantılar 

yapılmıştır. Ayrıca bu toplantılarda teftiş yapılan işletmelerde görülen güzel uygulama örnekleri ve 

yapılması sağlanan iyileştirmeler de resim, video vb. şekillerde müfettişlere gösterilmiştir.

Teftiş programları genellikle 2 aylık programlar şeklinde düzenlenmiştir. Teftişin birinci aşamasında 

eksiklikler tespit edilerek ve bildirim düzenlenerek işverenlere süre verilmiş, verilen süre sonunda 

işyerine tekrar gidilerek teftişler tamamlanmıştır. Tespit edilen noksan hususların büyük oranda 

giderilmesi sağlanmış olup giderilmeyen noksan hususlar için idari para cezası uygulanmıştır.

Tespit edilen noksanlıklarla ilgili ayrıntılı bilgi teftiş sırasında yapılan görüşmelerde işverenlere ve 

çalışanlara aktarılmıştır. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hakkında işyeri yetkilileri bilgilendirilmiştir. 

3. İstatistikler

Yapılan programlı teftişler kapsamında 292 işyeri teftiş edilmiştir. Bu işyerlerinin illere göre dağılımı 

aşağıdaki grafikte verilmiştir. 

Şekil 3.1- İllere göre yapılan teftiş sayıları

Yapılan teftişlerde 48.797 erkek, 7.068 kadın olmak üzere toplamda 55.865 çalışana ulaşılmıştır. 

Çalışan sayılarına ilişkin grafik aşağıda verilmiştir. Ana sanayide yer alan işyerlerinin çalışan sayılarının 

yan sanayide yer alan işyerlerine göre çok daha fazla olduğu görülmüştür. 
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 Şekil 3.2- Cinsiyete göre çalışanların dağılımı

Teftiş edilen işyerlerinin önemli bir kısmının çalışan sayısı 10-49 aralığındadır. Çalışan sayılarına göre 

işyerlerinin dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir. 

Şekil 3.3- Çalışan sayısına göre işyerlerinin dağılımı

Teftiş edilen 292 işyerinde toplam 5.081 noksanlık tespit edilmiştir. Bu noksanlıkların giderilmesi için 

verilen sürenin sonunda bunlardan 4.681’ sinin ( % 92 oranında) giderilmesi sağlanmıştır. 400 noksanlık 

ise işverenler tarafından teftiş süresi içerisinde giderilmemiştir. 
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Şekil 3.4- Tespit edilen ve giderilen noksanlıklar

Giderilmeyen 400 noksanlık için bu noksanlıkları gidermeyen 83 işyerine toplam 431.538 TL idari 

para cezası uygulanmıştır.  Bir işyeri için uygulanan en küçük idari para cezası miktarı 1.120 TL, en 

büyük idari para cezası ise 34.161 TL olmuştur.

Şekil 3.5- Teftiş sonucuna göre işyerleri sayısı

3.1. Teftişin birinci aşamasında tespit edilen noksanlıklara ilişkin bilgiler

Teftişlerde tespit edilen noksanlıkların sınıflandırılması ve kaç işyerinde tespit edildiğine dair bilgiler 

Tablo 3.1 ve Şekil 3.6 da verilmiştir.



37

NOKSANLIK İşyeri Sayısı % Oran Noksan 
Sayısı

Koruyucu-fotosel-çift el-siviçler-plc vb. 256 88 980

Acil çıkış yolları ve kapıları 188 64 289

Risk değerlendirmesi yoktur, uygun değildir 165 57 219

Kaçak akım rölesi 185 63 193

Uyarı ve ikaz levhaları 133 46 181

Lokal havalandırma 130 45 166

Kaldırma araçları periyodik kontrolü 124 42 144

Yangın vb. acil durum tatbikatı 132 45 135

Kaldırma araçları ile ilgili uygunsuzluklar 99 34 132

Kkd yok, uygun değil 111 38 132

Topraklama ve elektrik tesisatı kontrolü yok 121 41 130

Yüksekten düşmeye karşı korkuluk 100 34 129

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi 111 38 121

Basınçlı kapların periyodik kontrolü 94 32 100

Elektrik ile ilgili diğer tedbirler 
( elektrik kabloları  ve fiş priz sistemleri vb. ) 76 26 100

Acil eylem planı yoktur, uygun değildir 77 26 90

Basınçlı tüpler uygun şekilde depolanmamıştır. 73 25 88

Yangın ekipmanları yetersiz, uygun değil 70 24 87

Acil durum ekipleri yoktur 66 23 70

Kimyasal depolamada uygunsuzluk  
(taşma havuzu, uygunsuz depolama, ) 56 19 69

Alev geri tepme 66 23 66

Basınçlı kaplar ile ilgili uygunsuzluklar 57 20 63

İlkyardımcı 60 21 62

Kaynak ile ilgili diğer noksanlar 
(manometre, hortum vb.) 44 15 59

Genel havalandırma 49 17 54

Ergonomi 48 16 54

İşyeri düzensizdir. 36 12 53
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Kimyasal etiketleme-tanımlama 47 16 52

İstifleme 48 16 51

Yangın dedektör ve alarm sistemi yoktur. 43 15 49

Sesli ikaz sistemi 47 16 49

Güvenli çalışma talimatı 44 15 49

Havalandırma tesisat kontrolü yoktur 44 15 44

Yangın tüp- sistem kontrolü yoktur 41 14 43

Çalışan temsilcisi 42 14 42

Tabanca topraklaması ve gövde topraklaması 38 13 40

Ortam ölçümleri (gürültü, toz, voc, aydınlatma) 32 11 34

KKD zimmet tutanağı düzenlenmemiştir. 33 11 34

Tehlikeli alanlara girişlerin önlenmemesi 21 7 33

Sosyal tesisler ile ilgili uygunsuzluklar 25 9 34

Acil durdurma butonu ve teli 29 10 31

Periyodik sağlık raporları 29 10 31

Göz ve boy duşu yoktur. 28 10 29

Yaya ve araç yolları işaretlemesi 25 9 28

Kancada mandal yoktur. 27 9 27

Yalıtkan paspas 26 9 27

Operatör belgesi yoktur 25 9 26

Exproof değildir. 22 8 25

Doğalgaz ve LPG dedektörleri 22 8 23

İşyeri hekimi yoktur. 19 7 19

Patlamadan kor. dökümanı yok, uygun değildir. 18 6 18

Onaylı defter 16 5 17

Kaynakta paravan 17 6 17

İsg uzmanı yoktur 16 5 16

Çift bobinli emniyet valfi 13 4 14

Tüplerin devrilmemesi için tedbir alınmamıştır. 12 4 12

Diğer 138 47 201

Tablo 3.1- Teftişin ilk aşamasında tespit edilen noksanlıklar ve işyerleri sayıları 
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Şekil 3.6- Teftişin ilk aşamasında tespit edilen noksanlıklara ilişkin grafik
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Koruyucular:

Tespit edilen noksanlıklar değerlendirildiğinde öne çıkan en önemli unsur Koruyucular olarak 

sınıflandırılan sabit koruyucu, fotosel, ışın bariyeri, çift el kumanda sistemleri, güvenlik PLC sistemleri, 

eş zaman röleleri ve alan tarayıcı vb. koruyucular oluşturmaktadır. Bu koruyucu ekipmanların görevi, 

çalışanın hareketli parçalara teması sonucu meydana gelebilecek bir iş kazasının önlenmesidir. İş 

güvenliğinin olmazsa olmazı olan bu koruyucular ile ilgili 292 işyerinde 980 noksan tespit edilmiş 

olup 980 rakamı makine yada ekipman sayısını belirtmemektedir. Örnek olarak işyerinde 5 preste 

koruyucu yok ise bu bir noksan olarak yazılmaktadır. Bu nedenle koruyucusu uygun olmayan ya da hiç 

olmayan makine sayısı çok daha fazladır. Koruyucular ile ilgili bu kadar noksan hususun tespit edilmesi 

iş güvenliğinin öneminin yeterince anlaşılmadığını, benimsenmediğini göstermektedir. 

Koruyucular ile ilgili diğer önemli bir husus bu koruyucuların çalışanlar tarafından değişik 

bahanelerle ya da işlerini zorlaştırdıkları gerekçesiyle devre dışı bırakılmasıdır. Bu nedenle birçok 

makinenin koruyucu ekipmanları görev yapmamaktadır Bu olumsuzluğun giderilmesi açısından 

işverenlerin de yeterli ve etkin bir denetim mekanizması kurmadıkları görülmektedir. 

Acil çıkış yolları ve kapıları:

En çok karşılaşılan 2. noksanlık ise acil çıkış yolları ve kapılarının yetersiz olması, önlerinde engel 

olması, uygun şekilde işaretlenmemesi, aydınlatılmaması ve kapıların içeriye doğru açılmasıdır. Bu 

konudaki genel sıkıntı acil çıkış yollarının ve kapılarının binanın inşaat aşamasında planlanmaması ve 

işyerine sonradan yapılan eklemeler ile dışarı çıkışın bir labirente benzemesi nedeniyle yaşanmaktadır. 

Risk değerlendirmesi:

En çok karşılaşılan 3. noksanlık risk değerlendirmelerinin mevzuata uygun olmamasıdır. Teftişlerde 

incelenen risk analizlerinin genellikle işyerindeki tüm riskleri kapsamadığı ve çok yüzeysel olduğu 

görülmüştür. Ayrıca risk analizleri hazırlandıktan sonra bir kenara konulmakta ve yapılan işlerde bu 

analizlere dikkat edilmemektedir. Bu hususlar proaktif yaklaşımın en önemli unsuru olan risk analizlerin 

öneminin yeterince anlaşılmadığını göstermektedir. Yürürlükte olan mevzuata göre, iş güvenliği 

uzmanlarının çalışma saatlerinin yetersiz olması da risk değerlendirmelerinin uygun bir şekilde 

hazırlanmasını ve uygulanmasını engellemektedir. Bunun yanında teftişlerde çok detaylı ve güzel risk 

analizleri ile de karşılaşılmıştır.

Kaçak akım rölesi:

Kaçak akım rölesi özellikle son yıllarda iş güvenliğinde önem kazanmış olan bir husustur. Çok basit 

ve ucuz bir önlem olmasına rağmen elektrik çarpmalarında çalışanların hayatını kurtarabilmektedir. 

Ucuzluğuna ve basitliğine rağmen işyerlerin de bu kadar çok tespit edilmesinin nedeni işlevinin 

bilinmemesi ve bazı işyerlerinde elektrik tesisatının eski ve uygunsuz olması nedeniyle kaçak akım 

rölesinin sürekli atmasıdır. 
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Lokal ve genel havalandırma:

Diğer önemli bir husus lokal havalandırmaların eksikliğidir. İşyerlerinde zararlı gaz, toz vb. maddelerin 

ortama yayılmaması ve çalışana maruziyetinin önlenmesi için lokal havalandırma yapılmadığı bunun 

yerine işverenlere daha kolay geldiği için çalışanlara maske dağıtıldığı görülmüştür. İş güvenliğinde 

toplu koruma önlemleri kişisel koruma önlemlerinden önce gelmektedir. Bu nedenle çoğu da uygun 

olmayan ve çalışanlar tarafından kullanılmayan bu maskeler yerine lokal havalandırmaların yapılması 

gerekmektedir. Bu havalandırmalar zararlı gaz ve tozları çalışanın solunum bölgesine ulaşmadan 

çekebilmelidir.  

Lokal havalandırma sistemlerinin bulunmadığı durumlarda çalışanların meslek hastalığına 

yakalanma riskleri de artmaktadır. Bu nedenle yapılan teftişler ile işverenlere lokal havalandırma 

sistemlerinin koruyucu maskeden daha öncelikli olduğu anlatılarak zararlı kimyasal maddelerin 

de işyeri ortamına yayılmaması için lokal havalandırma sistemlerinin kurulması ve etkin bir şekilde 

çalışması sağlanmıştır. 

Bazı işletmelerde bu konu ile ilgili çok güzel örnekler görülmüştür. Örnek olarak bir işletmede 

kaynak işlemlerinde ortaya çıkan zararlı gazlar kaynak torcuna yapılan çekiş sistemi ile torc tarafından 

ortama yayılmadan çekilmektedir. (Örnek resim 3.14)

Ayrıca işletme genelinde çalışanların ihtiyacı olan temiz havanın sağlanması için gerek görülen 

işletmelerde genel havalandırma sisteminin kurulması, iyileştirilmesi ve mevcut havalandırma 

sistemlerinin de periyodik kontrollerinin yaptırılması sağlanmıştır.

İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ile ilgili eksikler:

Periyodik kontroller ile ilgili de önemli eksiklikler tespit edilmiştir. Bunların en önemlileri periyodik 

kontrollerin zamanında yapılmaması, uygun yöntemlerle, yüklerle ya da basınçlarla kontrollerin 

yapılmaması ve periyodik kontrol raporlarında eksiklikler olduğu halde bu eksiklikler giderilmeden 

ekipmanın kullanılmasıdır. Periyodik kontrol yapıldıktan sonra verilen raporlarda bulunan eksikliklerin 

giderilerek ikinci bir rapor alınması hususunun işyerlerinde yerleşmediği tespit edilmiştir. Bu konu 

ile tespit edilen hususların önemli ölçüde giderilmesi sağlanmıştır. Ayrıca özellikle iş güvenliği 

uzmanlarına, bu kontrollerden sonra eksiklikler olup olmadığı yönünden raporların incelenmesi 

gerekliliği anlatılmıştır. 

Ergonomi:

Otomotiv sanayinin ana hammaddesinin metal olması ve metallerin de doğası gereği ağır 

olması nedeniyle yapılan çalışmalarda ergonomi kurallarına riayet edilmesi çok önemlidir. Ergonomi 

kurallarına riayet edilmediğinde kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ortaya çıkmaktadır.  Kas iskelet sistemi 

rahatsızlıklarına sebep olan unsurlar;

•  Uygunsuz postür (duruş)(boynu uzatarak veya bükerek)

•  Ağır efor (ağır metal parçaların sürekli makinaya beslenmesi)
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•  Vibrasyon (Darbeli matkap kullanmak, oyma, kumlama, taşlama)

•  Tekrarlanan hareketler (sürekli cıvata ve somun sıkma)

•  Statik postürler (montaj hattında gün boyu ayakta durmak yada oturmak)

Bu unsurlar;

•  Karpal Tünel Sendromu

•  Epiondilit, Tenisçi Dirseği, Radiyal Tünel Sendromu

•  Omuz Tendoniti, Rotator Kılıf Sendromu

•  Dequervain Sendromu

•  Tetikçi Parmağı

•  Raynaud Sendromu (Beyaz Parmak Sendromu)

•  Boyun Gerilim Sendromu gibi kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına sebep olmaktadır. 

Yapılan teftişlerde ana sanayide ergonomi konusunda güzel çalışmalar yapıldığı, yan sanayide ise 

ergonomi konusuna neredeyse hiç dikkat edilmediği görülmüştür. Teftiş kapsamında işyerlerinde;

•  Ağır yüklerin manipülatör vb. yardımcı araçlar ile taşınması,

•  Sıkma vb. işlemlerin havalı iş ekipmanları ile çalışanın yorulmadan yapması, 

•  Malzemelerin kasalardan işçiler tarafından daha rahat alınması için eğimli masaların yapılması, 

• Çalışma yapılırken işçilerin oturabileceği veya yaslanabileceği oturak vb. sistemlerin yapılması,

•  Yapılan işin gerektirmesi durumunda rotasyon planlamasının yapılması ve uygulanması vb. 

ergonomik iyileştirmelerin yapılması sağlanmıştır. 

Kişisel koruyucu donanımlar:

İşyerlerinde yapılan teftişlerde kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili en önemli tespit; uygun 

kişisel koruyucu donanımların seçilmemesi ve çalışanlar tarafından düzenli kullanılmamasıdır. Bazı 

işletmelerde özellikle maske türlerinin daha düşük koruma düzeyinde seçildiği görülmüştür. Teftiş 

yapılan işyerlerinde CE işareti taşıyan standartlara uygun kişisel koruyucuların temini sağlanmış olup 

işverenlere çalışanların bu koruyucuları kullanıp kullanmadıkları hususunu takip etmeleri gerektiği 

anlatılmıştır.

3.2. Teftişin ikinci aşamasında tespit edilen noksanlıklara ilişkin bilgiler

Birinci aşamada tespit edilen bu noksanlıkların % 92 oranında teftişin ikinci aşamasında giderilmesi 

sağlanmıştır. Teftişin ikinci aşamasında tespit edilen noksanlıklara ilişkin bilgiler Tablo 3.2 ve Şekil 3.7 

de verilmiştir.
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Noksanlık İşyeri Sayısı Noksan Sayısı

Koruyucu- fotosel-çift el-siviçler-plc 29 90

Kaçak akım rölesi 35 37

Lokal havalandırma 22 30

Topraklama ve elektrik tesisatı kontrolü 17 21

Kaldırma araçları periyodik kontrolü 16 17

Basınçlı kapların periyodik kontrolü 14 16

İlkyardım eğitimi 13 14

Acil çıkış yolları ve kapıları 11 19

Exproof değildir. 10 11

Diğer 9 10

Yangın söndürme tatbikatı 8 8

Yüksekten düşme korkuluk 8 9

Kkd yok/ uygun değil 8 12

Tüpler uygun şekilde depolanmamıştır. 7 7

Genel havalandırma 7 8

Risk değerlendirmesi yoktur/uygun değildir 6 6

Operatör belgesi yoktur 6 6

Sesli ikaz sistemi 5 5

Ortam ölçümleri (gürültü, toz, voc, aydınlatma) 5 5

Kaldırma araçları ile ilgili uygunsuzluklar 5 6

Kimyasal depolama (taşma havuzu, uygunsuz depolama, ) 5 6

Acil eylem planı yoktur/uygun değildir 4 4

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi 4 4
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Periyodik sağlık raporları 4 4

Çift bobinli emniyet valfi 4 5

Elektrik ile ilgili diğer tedbirler
( elektrik kabloları  ve fiş priz sistemleri ) 3 3

İşyeri hekimi yoktur. 3 3

Alev geri tepme 3 3

Uyarı ve ikaz levhaları 3 3

İstifleme 3 3

Havalandırma tesisat kontrolü yoktur 2 2

Acil durdurma  butonu ve teli 2 2

İsg uzmanı yoktur 2 2

İşyeri düzensizdir 2 2

Güvenli çalışma talimatı 2 2

Sosyal tesisler 2 2

Yangın ekipmanları yetersiz 2 3

Acil durum yangın ekipleri 2 3

Diğer 7 7

Tablo 3.2- Teftişin ikinci aşamasında tespit edilen noksanlıklar ve işyeri sayıları

İşyerlerinde giderilemeyen noksan hususlar incelendiğinde koruyucular yine ön plana çıkmaktadır. 

Koruyucular ile ilgili olarak 29 işyerinde 90 noksan husus giderilmemiştir. Giderilemeyen hususların bir 

kısmını yurt dışından temini zorunlu olan bazı koruyucuların verilen süre içerisinde getirtilememesi 

oluşturmaktadır. 

Kaçak akım rölelerinin giderilememesinin en önemli nedeni işyerlerindeki elektrik tesisatının 

uygunsuzluğudur. İşverenler tarafından beyan edilmese de işverenler elektrik tesisatını yenilemek 

yerine idari para cezasını ödemeyi tercih etmektedir.

Lokal havalandırma da giderilemeyen önemli bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. Maalesef 

işverenler kullanışlı bulmadıkları, önemsemedikleri ya da genel havalandırmayı yeterli gördükleri için 

uygun lokal havalandırma sistemlerini yapmamaktadırlar.
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Şekil 3.7- Teftişin ikinci aşamasında tespit edilen noksanlıklara ilişkin grafik
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3.3. Teftişlerde yapılan iyileştirmelere ait örnekler

Aşağıdaki resimlerde teftişler ile yapılması sağlanan bazı iyileştirme örnekleri verilmiştir.

Örnek 3.1- Fotosel tertibatı bulunmayan prese fotosel tertibatı takılması ve çalışma şekli değiştirilerek daha 
güvenli bir şekilde yandan çalışılması sağlanmıştır.
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Örnek 3.2- Fotosel tertibatı bulunmayan hidrolik prese fotosel tertibatı takılması sağlanmıştır.
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Örnek 3.3- Döner parça ve millerin sabit koruyucular ile koruma altına alınması sağlanmıştır.
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Örnek 3.4- Abkant prese lazer koruyucu takılması sağlanmıştır. 
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Örnek 3.5- Kalıp taşıma aracının her iki tarafına alan tarayıcı sensörler konulması sağlanarak hareket halinde 
çarpma riskinin önüne geçilmesi sağlanmıştır. 
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Örnek 3.6- Kaynak robotunun dönme alanında işçi bulunmaması için kaynağa dayanıklı ağırlık sensörlü 
güvenlik paspası monte edilmesi sağlanmıştır. 
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Örnek 3.7- Koruyucu kapağı kaldırıldığı halde çalışmaya devam eden şerit testerelere kapak sivici takılması 
sağlanmıştır.
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Örnek 3.8- Hiçbir koruyucusu bulunmayan universal torna tezgahına kapak siviçli siperlik koruyucu ve siviçli 
ayna koruyucusu takılması sağlanmıştır.
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Örnek 3.9- Pres arka kısmına fotosel tertibatı takılması sağlanmıştır.

Örnek 3.10- Giyotin makasa eş zaman rölesine bağlı, devre dışı bırakılamayan çift el kumanda tertibatı 
takılması ve yandan erişimlerin engellenmesi sağlanmıştır. 
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Örnek 3.11- Önceki durumda; pres ve kalıp operatörü koç kilitleme yaptıktan sonra sadece pres şalterinden 
kilitleme yaparak pres içine giriyordu.

Sonraki durumda; Pres içine kalıp operatörünün girmesi gerektiğinde; pres operatörü koç kilitlemesi 

yapıyor, acil stop yaparak sistemi çalışmaz duruma alıyor ve pres şalterinden presi kilitliyor. Kalıp 

operatörü ise safety plug üzerinden güç kilitleme yaparak «içeri girilebilir « ikaz yazısını gördükten 

sonra pres içine girerek çalışma yapmaktadır.
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Örnek 3.12- Spiral ile çapak alma vb. işlemler ile ortaya çıkan metal toz ve dumanlarının çalışanın solunum 
bölgesine ulaşmaması için alttan emiş sistemi yapılması sağlanmıştır. 
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Örnek 3.13- Kaynak işleminden çıkan zararlı gazların emilmesi için lokal havalandırma yapılması ve diğer 
çalışanların gözlerinin korunması açısından paravan yapılması sağlanmıştır. 
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Örnek 3.14- Bir işletmede görülen örnek bir uygulama, kaynak yapılması sırasında ortaya çıkan zararlı 
gazlar kaynak torcunda bulunan boşluk kısımlarında emilmektedir. Bu şekilde işyeri ortamına yayılması kaynak 
yapılırken engellenmektedir.

  

Örnek 3.15- Yandan emiş sistemi yeterli ve etkin olmadığı için kaynak masasının alttan emiş yapacak şekilde 
düzenlenmesi sağlanmıştır.  



59

Örnek 3.16- Kesim sırasında ortaya çıkan talaş tozların ortama yayılmaması için kesim kısmına çekiş sistemi 
yapılarak işletme dışında toplanması sağlanmıştır.

ÖNCE

ÖNCE

SONRA

SONRA
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Örnek 3.17- Gerekli bölgelere yeterli temiz hava besleme ünitelerinin kurulması veya iyileştirilmesi sağlanmıştır.
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Örnek 3.18- Kontrol çukurlarının düşmelere sebep olmaması için kapatılması sağlanmıştır.
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Örnek 3.19- Ayakta çalışma yapılan dikim istasyonlarında yüksekliği çalışana göre ayarlanabilen, ayakta 
dayanarak çalışmaya elverişli, ergonomik tabureler kullanılması sağlanmıştır.
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Örnek 3.20- Çalışanların malzemeleri alırken çok eğilmelerinin önlenmesi için eğimli masaların imal edilerek 
kullanılması sağlanmıştır.

Örnek 3.21- Alyan ya da boru yardımıyla cıvataların sıkılması yerine havalı somun sıkma tabancası temin 
edilerek ergonomik risklerin ortadan kaldırılması sağlanmıştır.
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Örnek 3.22- Lastik jant sahasında, jantın taşınma prosesi operatörün fizik gücü ile yapılmakta ve ergonomi 
riski taşımaktaydı. Kurulan jant tasıma sistemi ile bu risk elimine edilmiştir. Çevrim hızı düşmemesi ve operatörün 
kullanmaktan kaçınmaması için taşıma sisteminin 2 kollu dizaynı sağlanmıştır. Dolayısıyla bir seferde 2 lastiğin 
prosesi yürümektedir
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Örnek 3.23- Operatör takımı tezgaha takarken bir eliyle düğmeye basıp diğer eliyle takımı yerleştiriyordu. Bu 
işlem vücudun zorlanmasına sebep oluyordu.  Pedal takılması sağlanarak bu risk ortadan kaldırılmıştır.
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Örnek 3.24- Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları oluşturabilecek pozisyonlarda çalışma yapan operatörler için 
ergonomi analizleri ve dış etkenlere maruziyet değerlendirmeleri yapılarak sorunlu bölgelerde sistematik 
rotasyon planları oluşturulması sağlanmıştır.

Örnek 3.25- İşletmelerde uygulanan rotasyon örnekleri
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Örnek 3.26- Tank içi kaynak yaparken normal yüz siperli kaynak başlığı temiz hava sağlamak için yeterli 
olmadığından sırta takılan hava beslemeli solunum cihazı kullanımı sağlanmıştır. 
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Örnek 3.27- Fosfat kaplama havuzunun yan taraflarından çıkan kimyasal buharının havuz yüzeyinden 
çekilmesi sağlanmıştır. 
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Örnek 3.28- İşyeri ortamına rastgele ve acil çıkış yollarını kapatacak şekilde koyulan malzemelerin 
düzenlenmesi sağlanmıştır.

Örnek 3.29- Acil çıkış kapılarının dışarıya doğru kolay bir şekilde açılması sağlanmıştır. 





4.
BÖLÜM
MEVZUATA AYKIRILIKLAR
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4. BÖLÜM

MEVZUATA AYKIRILIKLAR

1-İş ekipmanlarının tehlikeli kısımlarına uygun koruyucu donanımlar (sabit koruyucu, 
fotosel, çift el kumanda tertibatı, eş zaman rölesi, güvenlik PLC sistemi, alan tarayıcı, ağırlığa 
duyarlı güvenlik paspası vb. ) yapılmamıştır. (256 işyerinde 980 tespit)

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 donatılır. Koruyucular ve 

koruma donanımı;

a) Sağlam yapıda olur,

b) İlave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olur,

c) Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek şekilde olur,

ç) Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunur,

d) Ekipmanın görülmesi gereken operasyon noktalarına engel olmayacak özellikte olur,

e) Sadece işlem yapılan alana erişimi kısıtlar ve bunların çıkarılmasına gerek kalmadan parça 

takılması, sökülmesi ve bakımı için gerekli işlemlerin yapılması mümkün olur.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 

Şartları Yönetmeliği Ek-I Madde:2.8)

2-İşyerinde bulunan kaldırma araçlarının periyodik test ve kontrolleri yapılmamıştır. (124 
işyerinde 144 tespit)   

3-Kaldırma araçlarının periyodik test ve kontrolleri uygun değildir. /kapasitesinin 1,25 katı 
ile yapılmamıştır./ Kontrol raporlarında belirtilen eksiklikler giderilmemiştir. / (99 işyerinde 
132 tespit)

Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 

1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke 

dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının  periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker 

veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene 

yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış 

mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.
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(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 

Şartları Yönetmeliği Madde: 7, EK – III Madde 2.2)

4-İşyerinde bulunan yangın tesisatının ve yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrolleri 
yapılamamıştır. (41 işyerinde 43 tespit) 

5-İşyeri elektrik tesisatı ve topraklama tesisatının periyodik ölçüm ve kontrolleri 
yapılmamıştır. (121 işyerinde 130 tespit) 

6-İşyeri havalandırma tesisatının periyodik kontrolleri yapılmamıştır.  (44 işyerinde 44 
tespit)

İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın 
kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik 
kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde 
çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik 

Şartları Yönetmeliği Madde 7, EK – III Madde 2.3.1)

7-Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine, işyerinin 
büyüklüğüne ve çalışanların sayısına uygun değildir. Acil çıkış yolları ve kapıları uygun 
şekilde aydınlatılmamıştır. Acil çıkış kapıları içeriye açılmaktadır. /kilitlidir. /önünde engel 
bulunmaktadır./ Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapı kullanılmaktadır.  (188 işyerinde 
289 tespit)

İşyerlerindeki bütün acil çıkış yolları ve kapılarının;

a) Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanır ve önlerinde ya da arkalarında çıkışı 
önleyecek hiçbir engel bulunmaz.

b) Herhangi bir tehlike durumunda, bütün çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk 
etmelerini mümkün kılacak şekilde tesisi sağlanır. Gerekli durumlarda bu konuyla ilgili planlar 
hazırlanarak düzenli tatbikatlar yapılır.

c) Sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri; yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne, kullanım 
şekline, işyerinde bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami kişi sayısına göre belirlenir Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olması sağlanır.

ç) Acil çıkış kapılarının, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olması 
sağlanır. Bu kapılar dışarıya doğru açılır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmaz.

d) Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel 
bulunmaması, acil çıkış kapılarının kilitli veya bağlı olmaması sağlanır.

e) Acil çıkış yolları ve kapıları,  Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. 
İşaretlerin uygun yerlere konulması ve kalıcı olması sağlanır.
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f ) Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı 

sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulur.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve 

Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde 5 Ek I/10.f )

8-İşyerinin ana panosunda ve tali elektrik panolarında uygun kaçak akım rölesi yoktur. (185 
işyerinde 193 tespit)

İşyerinin ana pano ve tali elektrik panolarında seçicilik ilkesine uygun kaçak akım rölesi (artık akım 

anahtarı) tesis edilir.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve 

Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde 5 Ek 1 Madde 8)

9-İşyeri için risk değerlendirmesi yapılmamıştır. İşyeri için yapılan risk değerlendirmesi 
mevzuata uygun değildir. (165 işyerinde 219 tespit)

İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme 

amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 10, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 

Yönetmeliği Madde 5)

10-İşyerinde bulunan kompresörün hava tankı, buhar kazanı vb. basınçlı kapların kontrolü 
yapılmamıştır. (94 işyerinde 100 tespit)    

11-Basınçlı kapların kontrolü uygun değildir. / Kontrol raporlarında belirtilen eksiklikler 
giderilmemiştir. / Basınçlı kaplar patlamaya dayanıklı bölmede bulunmamaktadır.  (57 
işyerinde 63 tespit)

Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda 

aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş 

ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma 

imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene 

yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus 

gerekçesi ile birlikte belirtilir.

Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine 

aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.

Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya 

yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri 



76

ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler 

ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 

Şartları Yönetmeliği Madde: 7, EK – III Madde 2.1)

12-Parlama, patlama ihtimali olan alanlarda ateş ve ateşli maddeler (sigara, telefon vb.) 
bulundurulması ile ilgili gerekli işaretlemeler yapılmamıştır./ Sıcak yüzeylerde çalışanları 
uyaracak uygun levha ve işaretçi yoktur./... bölümlerinde uygun uyarı ve ikaz levhaları 
bulunmamaktadır.  (133 işyerinde 181 tespit)

İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince 

işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; işyerindeki risklerin ortadan 

kaldırılamadığı veya toplu korumaya yönelik teknikler veya işin organizasyonunda kullanılan önlem, 

yöntem veya süreçlerle yeterince azaltılamadığı durumlarda, bu Yönetmelikte yer aldığı şekliyle sağlık 

ve güvenlik işaretlerini bulundurur ve uygun yerlerde kullanılmasını sağlar.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Madde: 5)

13-İşyerinde acil durum (yangın vb.) tatbikatı, alarm ve tahliye denemeleri yapılmamıştır. 
(132 işyerinde 135 tespit)

Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve 

uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, 

denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen 

tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren 

tatbikat raporu hazırlanır.

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Madde 13.1)

14-İşyerinin  ..... bölümlerimde/makinalarında lokal havalandırma sistemi yoktur. (130 
işyerinde 166 tespit)

Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları, bunları kaynağında tutacak veya 

çekecek uygun sistemlerle donatılır.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik 

Şartları Yönetmeliği Madde 6, EK – I Madde 2.5.1.)

15-Çalışanlara yaptıkları işe ve standartlara uygun yeterli korumayı sağlayacak kişisel 
koruyucu donanım verilmemiştir. /işçiler tarafından kullanılması sağlanmamıştır.  (111 
işyerinde 132 tespit)

Kişisel koruyucu donanımlar, Ek-3’te belirtilen işlerde ve benzeri işlerde, toplu korunma yöntemleri 

ile risklerin önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır. Ek-1’de örneği 

verilen tabloya göre riskler değerlendirilir ve çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden kişisel 
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koruyucu donanım kullanılması gereken durumlar belirlenir. İşveren Ek-2’de belirtilen kişisel koruyucu 

donanımlardan gerekli olanları sağlar. Çalışanların bu kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde 

kullanmaları için her türlü önlemi alır.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde 

Kullanılması Hakkında Yönetmelik Madde 8)

16-İşyerinde yeterli miktarda ve uygun yangın söndürücüler yoktur./önlerinde engel 
bulunmaktadır./uygun şekilde işaretlenmemiştir.  (70 işyerinde 87 tespit)

17-İşyerinde yangın dedektör ve/veya alarm sistemi bulunmamaktadır. (43 işyerinde 49 
tespit)

İşyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, işyerinde bulunan ekipmanlara, kullanılan maddelerin 

fiziksel ve kimyasal özelliklerine ve işyerinde bulunabilecek azami kişi sayısına göre, işyerinde etkili ve 

yeterli yangın söndürme ekipmanı ile gerektiğinde yangın detektörleri ve alarm sistemleri bulundurulur.

Yangın söndürme ekipmanları her zaman kullanıma hazır bulundurularak, bu ekipmanların 

mevzuatın öngördüğü periyotlarda bakımı ve kontrolü yapılır. Yangın söndürme ekipmanları kolay 

kullanılır nitelikte olur, görünür ve kolay erişilir yerlere konulur ve bu ekipmanların önlerinde engel 

bulundurulmaz.

Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun 

şekilde işaretlenir. İşaretler uygun yerlere konulur ve bu işaretlerin kalıcı ve görünür olması sağlanır.

İşyerlerinde bağımsız kaçış,  çıkış ve merdivenler ile yangınla ilgili bütün özel düzenlemelerin 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olması esastır.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve 

Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmeliği Madde 5- Ek 1- 11-12-13-14)

18-Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemiştir. (111 işyerinde 121 tespit)

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe 

başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni 

teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak 

yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:17/1)

19-Presin üzerine çıkan merdivende çember korkuluk ve presin platform kenarında 
korkuluk mevcut değildir./ …. bölümlerinde yüksekten düşmeyi önleyici korkuluk yoktur. 
(100 işyerinde 129 tespit)

Yüksek geçit, platform veya çalışma sahanlıklarının serbest bulunan bütün tarafları ile çalışanların 

yüksekten düşme riskinin bulunduğu yerlere, düşmelere karşı uygun korkuluklar yapılır. Bu korkuluk 
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ve ara elemanlarının yükseklikleri, dayanımı ve açıklıkları çalışma alanının güvenliğini sağlayacak ve 

buralardan düşme riskini ortadan kaldıracak nitelikte olur.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve 

Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde: 40)

20-İşyeri için acil durum planı hazırlanmamıştır. İşyeri için hazırlanan acil durum planı 
mevzuata uygun değildir. (77 işyerinde 90 tespit)

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların 

belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek 

kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, 

tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 

Madde: 7)

21-Boya tabancalarının statik elektrik topraklaması ve .... makinelerinin gövde topraklamaları 
yoktur.   Elektrik kabloları fiziksel etkenlere karşı korunmamıştır. Elektrik tesisatının fiş priz 
sistemleri uygun değildir. Elektrik pano tabanları yalıtılmamıştır. (76 işyerinde 100 tespit)

Elektrik tesisatı, yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir ve 

çalışanlar doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karşı korunur.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve 

Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde: 4)

22-Gaz hortumları ile şaloma veya tüpler arasında alevin geri tepmesini önleyici emniyet 
ventili bulunmamaktadır. (66 işyerinde 66 tespit)

Bütün iş ekipmanları, ekipmanda üretilen, kullanılan veya depolanan maddelerin veya ekipmanın 

patlama riskini önleyecek özellikte olur.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30,  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 

Şartları Yönetmeliği Madde 6 Ek 1 Madde 2.18)

23-İşyerinde ilkyardımcı sertifikasına sahip çalışan yoktur. (60 işyerinde 62 tespit)

İşverenler, Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan 

işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, 

yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli 

yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 

Madde 5-d)

24-İşyerinde bulunan kimyasallar uygun şekilde depolanmamıştır. ... tanklarının etrafında 
taşma havuzu yoktur.   (56 işyerinde 69 tespit)
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25-İşyerinde bulunan basınçlı gaz tüpleri uygun bir şekilde depolanmamıştır. /Yanıcı 

ve yakıcı gaz tüpleri ayrı bölmelerde depolanmamıştır. /Boş ve dolu tüpler ayrı bölümlerde 

depolanmamıştır./Tüpler, doğrudan güneş ışığından, ısı radyasyonuna ve direk ısınmalara 

karşı korunacak şekilde, sundurma altında ve çevre emniyeti sağlanmış uygun alanlarda 

depolanmamıştır. /Tüplerin devrilmesine karşı tedbir alınmamıştır. (73 işyerinde 88 tespit)

Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların işyerinde en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, 

taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılır.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve 

Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:7.f )

26-İşyerinin ..... bölümlerimde genel havalandırma sistemi yoktur.  (49 işyerinde 54 tespit)

Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek atıkların ve artıkların 

derhal dışarı atılması sağlanır. Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokuları 

ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, genel havalandırma sisteminden ayrı olarak mekanik (cebri) 

havalandırma sistemi kurulur. 

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve 

Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmeliği Madde 5- Ek 1 – 16)

27-Kalıp, pota vb. ağır malzemelerin taşınması elle yapılmaktadır./ Ağır malzemelerin 

taşınmasında taşıyıcı ekipman kullanılmamaktadır. /..... işlerinin yapılmasında ergonomi 

prensipleri dikkate alınmamıştır. /.... işleri ergonomi kurallarına uygun şekilde yapılmamaktadır./ 

...... işlerinde operatörlerin çalışması için uygun nitelikte oturak/ sandalye temin edilmemiştir.  

(48 işyerinde 54 tespit)

Asgari sağlık ve güvenlik gereklerinin uygulanmasında, çalışanların iş ekipmanı kullanımı sırasındaki 

duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile ergonomi prensipleri işverence tam olarak dikkate alınır.

(6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 

Şartları Yönetmeliği Madde:9)

28-İşyeri depo vb. bölümlerinde malzemeler uygun şekilde depolanmamıştır./ İşyeri depo 

vb. bölümlerinde malzemelerin devrilmesine karşı tedbir alınmamıştır. (48 işyerinde 51 tespit)

İşyerlerinde malzemeler, aydınlatmayı engellemeyecek, makina ve tesisatın çalışmasını 

güçleştirmeyecek, geçitlerde gidiş ve gelişi aksatmayacak ve yangın söndürme tesisatının kullanılma 

ve çalışmasını engellemeyecek ve devrilmeyecek şekilde ve ağırlıklarına dayanacak taban üzerine 

istiflenecektir.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde: 4.1.a)
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29-İşyerinde kullanılan kimyasallar/kimyasalların bulunduğu tanklar, borular vb. uygun 
şekilde etiketlenmemiştir./ tanımlanmamıştır. (47 işyerinde 52 tespit)

İçinde tehlikeli madde veya preparatların bulunduğu veya depolandığı kaplar ile bunları ihtiva 

eden veya taşıyan, görünür borular; meri mevzuata uygun olarak, renkli zemin üzerinde piktogram 

veya sembol bulunan etiket ile işaretlenir. 

Söz konusu etiketler;

- Aynı piktogram veya semboller kullanılarak, ek-2’de verilen uyarı işaretleri ile değiştirilebilir.

- Tehlikeli madde veya preparatın adı ve/veya formülü ve tehlikesi hakkında ek bilgileri de 

içerebilir.

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Madde:5 Ek 3- 1)

30-.... makinasında/bölümünde hareket başlamadan önce çalışanları uyaracak sesli ve ışıklı 
uyarı sistemi bulunmamaktadır. (47 işyerinde 49 tespit)

Operatör, ana kumanda yerinden tehlike bölgesinde herhangi bir kimsenin bulunmadığından 

emin olması gerekir. Bu mümkün değilse makine çalışmaya başlamadan önce otomatik olarak devreye 

girecek sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunur.

İş ekipmanının çalıştırılması veya durdurulması sebebiyle doğabilecek tehlikelere maruz kalan 

çalışanlar yeterli zaman ve imkân sağlayan tedbirlerle bu tehlikelerden korunur.

(6331 Sayılı İş sağlığı güvenliği kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 

Şartları Yönetmeliği Madde:6 Ek-1 Madde:2.1.3-4)

31-...ekipmanı/ işleri/ bölümleri için güvenli çalışma talimatı yoktur.  (44 işyerinde 49 tespit)

İşveren, iş ekipmanları ve bunların kullanımına ilişkin olarak çalışanların bilgilendirilmesinde aşağıda 

belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür.

a)  Çalışanlara, kullandıkları iş ekipmanına ve bu iş ekipmanın kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve uygun 

olması halinde yazılı talimat verilir. Bu talimat, imalatçı tarafından iş ekipmanıyla birlikte verilen 

kullanım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanır. Talimatlar iş ekipmanıyla beraber bulundurulur. Bu 

bilgiler ve yazılı talimatlar en az aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde hazırlanır.

1)  İş ekipmanının kullanım koşulları.

2)  İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar.

3)  Bulunması halinde iş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar.

Çalışanlar, kendileri kullanmasalar bile çalışma alanında veya işyerinde bulunan iş ekipmanlarının 

kendilerini etkileyebilecek tehlikelerinden ve iş ekipmanı üzerinde yapılacak değişikliklerden 

kaynaklanabilecek tehlikelerden haberdar edilir.

Bu bilgiler ve yazılı talimatların, basit ve kolay anlaşılır bir şekilde olması gerekir.
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(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30,  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 

Şartları Yönetmeliği Madde 10)

32-İşyerinde çalışan temsilcisi görevlendirilmemiştir.  (42 işyerinde 42 tespit)

İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli 
dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği 
durumda atama yoluyla, kanunda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir.

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:20)

33-İşyeri düzensizdir.  (36 işyerinde 53 tespit)

İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için;  İşyerinin düzenini, sağlık ve güvenlik 
risklerine yol açmayacak ve çalışanların işlerini rahatça yapacakları şekilde sağlar.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve 

Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde: 5.f )

34-İşyerinde iş güvenliği uzmanı görevlendirilmemiştir. İşyerinde işyeri hekimi 
görevlendirilmemiştir.   (35 işyerinde 35 tespit)

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş 
sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, 
işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık 
personeli görevlendirir.

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:6)

35-İşyeri ortam havası ölçümleri yapılmamıştır.  (32 işyerinde 34 tespit)

İşveren, çalışanların sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin düzenli olarak ölçümünün 
ve analizinin yapılmasını sağlar. İşyerinde çalışanların kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek 
koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümler tekrarlanır. Ölçüm sonuçları, bu Yönetmelik 
eklerinde belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirilir.

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 

Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:7-h)

36-Kaynak yapılan bölgenin etrafı paravan ile çevrilmemiştir./... etrafındaki paravan uygun 
nitelikte değildir. (17 işyerinde 17 tespit)

37-Presteki emniyet valfi çift bobinli değildir. (13 işyerinde 14 tespit)

İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara 
sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır.İşveren:

a)  İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri 
göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat 
eder.
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b) İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olmasını 

sağlayamıyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine indirecek uygun önlemleri alır.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 

Şartları Yönetmeliği Madde:5)

38-......makinasında-bölümünde acil durdurma sistemi (buton, gergi tel vb.) 
bulunmamaktadır. (29 işyerinde 31 tespit)

İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin gerektirmesi halinde iş ekipmanında acil 

durdurma sistemi bulunur.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik 

Şartları Yönetmeliği Madde 6, EK – I Madde 2.4.)

39-Çalışanların sağlık muayeneleri yaptırılmamıştır./Çalışanların kan tahlil, akciğer grafiği 
vb. sağlık tetkikleri yaptırılmamıştır.  (29 işyerinde 31 tespit)

İşveren;

a)  Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık 

gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b)  Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1)  İşe girişlerinde.

2)  İş değişikliğinde.

3)  İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra 

işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça 

belirlenen düzenli aralıklarla.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını 

belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. 

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:15)

40-Korozif kimyasallarla çalışılan bölümlerde göz ve boy duşu yoktur. (28 işyerinde 29 
tespit)

İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun 

mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve çalışanların bu maddelerin tehlikelerinden korunması 

için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

(6331 Sayılı  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve 

Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:5)
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41-Vinçlerin kancalarında emniyet mandalı yoktur. (27 işyerinde 27 tespit)

Sabit olarak kurulacak iş ekipmanı, yükün;

a)  Çalışanlara çarpması,

b)  Tehlikeli bir şekilde sürüklenmesi veya düşmesi,

c)  İstem dışı kurtulması,

riskini azaltacak şekilde tesis edilir.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 

Şartları Yönetmeliği Ek-I Madde:3.2.3)

42-İşyerinde bulunan forklift-buhar kazanı operatör belgesi olmayan çalışanlar tarafından 
çalıştırılmaktadır. /Operatörlük belgesine sahip işçi sayısı yetersizdir. (25 işyerinde 26 tespit)

İş ekipmanı, sadece o ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen kişilerce kullanılır. 

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 

Şartları Yönetmeliği Madde:8.a)

43-İşyerinde araç trafiği olan bölümler de yaya ve araç yolları işaretlenmemiştir.  (25 
işyerinde 28 tespit)

Çalışma yerlerinin kullanım biçimi ve ekipmanlar, çalışanların korunmasını gerektiriyorsa; araç 

trafiğine açık yollar, zemin rengi de dikkate alınarak, açıkça seçilebilir şekilde, sarı ya da beyaz renkli 

sürekli şeritlerle belirtilir.

Şeritler; araçlar ile araçlara yakın bulunabilecek nesneler arasında ve araçlarla yayalar arasında, 

emniyetli bir mesafeyi belirtecek şekilde çizilir.

Tesislerin açık alanlarındaki sürekli trafiğin olduğu yollar, uygun bariyerler ve kaldırımlar yoksa, 

uygulanabilir olduğu ölçüde, yukarıda belirtildiği şekilde işaretlenir.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Madde: 5, 

Ek-5-2)

44-Boyahanede/ boya kabinlerinde kullanılan elektrikli cihazlar exproof değildir./Patlama 
tehlikesi olan … yerlerindeki elektrik tesisatı ve lambalar exproof türden değildir.  (22 işyerinde 
25 tespit)

Patlayıcı ortam oluşması muhtemel olan iş yerlerinde elektrik tesisleri 30/12/2006 tarihli ve 26392 4 

üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve 

Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde kurulur.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve 

Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-I Madde: 7)
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Risk değerlendirmesine göre hazırlanan patlamadan korunma dokümanında aksi belirtilmemesi 

halinde patlayıcı ortam oluşabilecek tüm yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemler, Muhtemel 

Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelikte (94/9/AT) belirtilen 

kategorilere göre seçilir.

Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen bölgelerde, karşılarında verilen 

kategorideki ekipman kullanılır.

Bölge 0 veya Bölge 20: Kategori 1 ekipman,

Bölge 1 veya Bölge 21: Kategori 1 veya 2 ekipman,

Bölge 2 veya Bölge 22: Kategori 1, 2 veya 3 ekipman.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30- Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden 

Korunması Hakkında Yönetmelik Madde:9 /Ek-3)

45-.. bölümlerinde LPG, doğalgaz, asetilen vb. dedektörü yoktur.  (22 işyerinde 23 tespit)

Gereken durumlarda, patlama şartları oluşmadan önce, çalışanların sesli ve/veya görsel işaretlerle 

uyarılması ve ortamdan uzaklaşması sağlanır.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden 

Korunması Hakkında Yönetmelik Madde 9 Ek-II Madde:2.6)

46-Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde patlamadan korunma dokümanı 

hazırlanmamıştır. İşyeri için hazırlanan patlamadan korunma dokümanı mevzuata uygun 

değildir. (18 işyerinde 18 tespit)

İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların 

yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.

Patlamadan Korunma Dokümanında;

a)  Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu,

b)  Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler,

c)  İşyerinde Ek-1’e göre sınıflandırılmış yerler,

ç)  Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler,

d)  Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, 

kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,

e)  İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu, yazılı olarak 

yer alır.
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 Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında 

veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden 

geçirilerek güncellenir.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Çalışanların Patlayıcı Ortamın Tehlikelerinden 

Korunması Hakkında Yönetmelik Madde:10)

47-İşyerinde mevzuata uygun şekilde onaylı defter tutulmamaktadır.  (16 işyerinde 17 
tespit)

İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 

9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve 

gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve 

Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Madde 11-4)

48-İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanı ve/veya işyeri hekiminin görevlendirilmeleri Genel 
Müdürlükçe onaylanmamıştır.    (6 işyerinde 6 tespit)

Sözleşme veya görevlendirilmeleri Genel Müdürlükçe onaylanmayan işyeri hekimi, iş güvenliği 

uzmanı ve diğer sağlık personeli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki görevlerine başlatılamaz 

ve yetkilerini kullanamazlar.

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Madde:14 –6)

49-İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulmamıştır.  (4 işyerinde 4 tespit)

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde 

işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Madde 

4)

50-Diğer (138 işyerinde 201 tespit)

Bu hususlar işyerlerinde çok az miktarlarda tespit edilen ortam sıcaklığı, kaymaya karşı önlem, 

gürültüye karşı tecrit vb. hususlar olup çok miktarda tespit edilmediğinden ve mevzuat karşılıkları ile 

beraber bu bölüme yazılması raporu çok uzatacağından teker teker açıklanmamıştır. 
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5. BÖLÜM

SONUÇ

İş Teftiş Kurulu Bursa Grup Başkanlığımızca otomotiv ana ve yan sanayisinde “Motorlu Kara Taşıtları 
İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Risk Esaslı Programlı Teftiş” başlığı altında Bursa, Kocaeli, İzmir, 
Sakarya, Manisa illerinde 292 işyerinde teftişler gerçekleştirilmiştir. Teftişler boyunca cezalandırmaktan 
çok iş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenleri ve çalışanları bilinçlendirmek, 6331 Sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna bağlı mevzuatın işyerlerinde uygulanmasına rehberlik etmek ön 
planda tutulmuştur.

Yapılan teftişler neticesinde işyerlerinde toplam 5.081 adet noksan husus tespit edilmiş olup bu 
noksan hususlardan 4.681 sinin (% 92 oranında) giderilmesi sağlanmıştır. Giderilemeyen 400 noksan 
husus için 83 işyerine toplam 431.538 TL idari para cezası uygulanmıştır.

1.Teftişlerde öne çıkan hususlar

Yapılan teftişler neticesinde sektörde aşağıdaki hususların öne çıktığı görülmüştür. 

• Koruyucular (Fotosel-Çift El Sistemleri-Siviçler-PLC- Eş Zaman Röleleri vb.) 

• Acil Çıkış Yolları ve Kapıları

• Risk Değerlendirmesi

• Kaçak Akım Rölesi

• Uyarı ve İkaz Levhaları

• Lokal Havalandırma

• Kaldırma Araçlarının Periyodik Kontrolü

• Yangın vb. acil durum Tatbikatı

Bu hususlar değerlendirildiğinde sektörün en önemli iş güvenliği riskinin, hareketli parçalara temas 
riskini önleyen koruyucuların olmaması,  koruyucuların uygun olmaması ve devre dışı bırakılması 
olduğu ortaya çıkmıştır. Bu konu ile ilgili olarak tespit edilen hususlar teftişler ile önemli derecede (ilk 
tespit 980, son tespit 90) giderilse de işyeri yetkililerince düzenli olarak kontrol edilmeleri ve devre dışı 
bırakılmamalarının sağlanması çok önemlidir. 

Sektörde kaynak vb. işlemler yoğun olarak yapıldığından lokal havalandırmada sektöre özgü 
önemli bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. İşverenlerde zararlı gaz ve tozların kaynağında çekilmesi 
yönünde yeterince bilinç oluşmadığı görülmektedir. Yapılan teftişler ile 166 olan tespit sayısı yaptırılan 
lokal havalandırmalarla 30’ a düşmüştür. Bu lokal havalandırmalar aynı meslek hastalığına yakalanma 
riskini de önemli ölçüde azalmaktadır. 
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Ayrıca işletme genelinde çalışanların ihtiyacı olan temiz havanın sağlanması için gerek görülen 

işletmelerde genel havalandırma sisteminin kurulması, iyileştirilmesi ve mevcut havalandırma 

sistemlerinin de periyodik kontrollerinin yaptırılması sağlanmıştır.

Yapılan teftişlerde ergonomiye de ayrı bir önem verilerek teftiş kapsamında işyerlerinde; ağır 

yüklerin manipülatör vb. yardımcı araçlar ile taşınması, sıkma vb. işlemlerin havalı iş ekipmanları ile 

çalışanın yorulmadan yapması, malzemelerin kasalardan işçiler tarafından daha rahat alınması için 

eğimli masaların yapılması, çalışma yapılırken işçilerin oturabileceği veya yaslanabileceği oturak vb. 

sistemlerin yapılması, yapılan işin gerektirmesi durumunda rotasyon planlamasının yapılması ve 

uygulanması vb. ergonomik iyileştirmelerin yapılması sağlanmıştır. 

Sektörde genellikle metal ve ağır parçalar ile çalışıldığından kaldırma araçlarının zamanında 

ve uygun bir şekilde kontrolü çok önemlidir. Özellikle testi yapan kişilerin de bu konularda yeterli 

bilgiye sahip olmadıkları, kaldırma araçlarını 1,25 yerine 1 katı yük ile test ettikleri görülmüştür. Ayrıca 

raporlarda belirtilen eksikliklerin giderilmeden ekipmanların kullanıldığı da görülmüştür. Teftişlerle 

işyerinde ilgililere bu konuda bilgiler verilerek bu eksikliklerin büyük oranda giderilmesi sağlanmıştır.

(İlk tespit 144, son tespit 17)

Burada sıralanan diğer 5 hususta görülen eksiklikler sektöre özgü olmayıp diğer bütün işyerlerinde 

görülen eksikliklerdir.  

Yangın, deprem vs. acil durumlarda büyük önem kazanan acil çıkış yolları ve kapılarında da önemli 

eksikliler tespit edilerek, özellikle çıkış kapısı yetersiz olan işyerlerine yeni kapıların açılması, içeri açılan 

mevcut kapıların dışarıya doğru kolay bir şekilde açılması ve kapalı bulunan acil çıkış yollarının açılarak 

uygun şekilde işaretlenmesi sağlanmıştır.

Teftiş kapsamında gidilen işyerlerinde, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenli Kanunu’yla büyük önem 

kazanan risk analizleri ve acil durum eylem planları incelenmiş, özellikle risk analizlerinin mevzuata 

uygun kişilerce ve işyerinde bulunan bütün riskleri içerecek şekilde, acil durum eylem planlarının da 

işyerlerindeki bütün acil durumları kapsayacak şekilde yapılması sağlanarak her işyeri için aynı standart 

bilgileri içeren matbu bir evrak olarak görülmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır. 

İşyerlerinde yangına karşı gerekli bir takım önlemler alınsa da bazı işletmelerde önlemlerin 

işyerinin niteliğine göre belirlenmediği, yangın ekipmanlarının önlerine malzeme istifi yapıldığı, bu 

ekipmanlarının periyodik kontrolünün zamanında yapılmadığı, söndürme ve tahliye tatbikatlarının 

yapılmadığı görülmüştür. Teftiş yapılan işyerlerinde bu noksanlıkların önemli ölçüde giderilmesi 

sağlanmıştır. 

Kimyasalların zararlı etkilerine karşı kullanılan kişisel koruyucu donanımların standartlara uygun olup 

olmadığı kontrol edilerek standartlara uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılması sağlanmıştır. 

Acil durumlarda kullanılacak göz ve boy duşları eksik olan işletmelerde yeni göz ve boy duşlarının 

alınarak takılması sağlanmıştır.
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 2. Sektörün iş sağlığı ve güvenliği açısından özellikleri ve SWOT analizi     

Yapılan teftişlerde ana sanayi işletmelerin iş güvenliği düzeylerinin yan sanayi işletmelere göre çok 

daha iyi seviyede olduğu görülmüştür.  Bunun nedenleri araştırıldığında;

• Güvenlik kültür ve bilincinin yerleşmiş olması

• Ana sanayi işletmelerin riskli ve ağır proseslerin ( pres gibi ) bir kısmını yan sanayi işletmelere 

kaydırması, 

• Ana sanayi işletmelerin tamamında bir iş güvenliği kalite ve denetim sisteminin bulunması,

• Tam zamanlı iş güvenliği uzman ve hekimlerinin çalıştırılması,

• İş güvenliği faaliyetleri için yapılacak harcamaları bütçeleyip kaynak ayrılması hususları öne 

çıkmaktadır. Yan sanayi işletmeleri büyük oranda bunlardan yoksun durumdadır.  

Sektörün iş sağlığı ve güvenliği yönünden genel özellikleri SWOT analizi şeklinde aşağıdaki tabloda 

verilmiştir.

MOTORLU KARA TAŞITLARIN İMALATI SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARINI AZALTMA İŞİ ANALİZİ
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1- Çalışanların eğitim düzeyi ; Özellikle ana sanayide üretimde çalışanların meslek lisesi ya da 
lisans eğitimi almış oldukları gözlenmiştir. Bu eğitim aşamalarından geçmeyen çalışanların ise bu 
sektörde uzun yıllardır çalışanı oldukları tecrübe düzeylerinin yüksek olduğu ve iş güvenliği kural 
ve kaidelerine uyum, öğrenme becerilerinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. 
2-İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yarattığı itici etki; 2013 yılında yürürlüğe giren Kanun’ dan 
sonra iş güvenliği faaliyetlerine işveren duyarlılığının ve yönetim desteğinin arttığı gözlenmiştir. 
3-Eğitimli, bilgili işveren/işveren vekilleri; Bu sektördeki işverenlerin çok uzun yıllardır aynı sektörde 
iş yaptıkları ( yüksek bilgi ve uzmanlık gerektiren bir sektör olması nedeniyle) işveren vekillerinin 
de benzer şekilde uzman kişilerden oluştuğu iş güvenliği konusunda geçmişten gelen yurtiçi ve 
yurtdışı tecrübeye sahip oldukları gözlenmiştir. 
 4- İş güvenliği faaliyetlerine ayrılan kaynak; Özellikle kurumsallaşma düzeyinin yüksek olması 
nedeniyle iş güvenliği faaliyetlerine yıllık bütçelerle kaynak ayrıldığı ve bu sektördeki işletme 
yönetimlerinin öncelikli iyileştirme alanları üzerinde çalıştıkları gözlenmiştir.
 5- Mevzuata uyumluluğun yüksekliği; Bu sektördeki işveren vekilleri ve uzmanların iş güvenliği 
mevzuatındaki değişiklikleri yakından takip ederek herhangi bir denetim geçirmeden önce bu 
değişiklikleri işletmelerinde uygulamaya çalıştıkları gözlenmiştir.
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1- Henüz reaktif yaklaşım aşamasında olunması; Teftiş gören yan sanayi işletmelerin büyük bir 
kısmının iş güvenliği yönünden proaktif yaklaşıma geçemedikleri gözlenmiştir. Pek çok işletme 
mevcut veya daha önceki yıllarda meydana gelmiş iş kazalarına neden olan faktörlerin ortadan 
kaldırılması aşamasındadır.
2- Risk unsurlarının fazlalığı; Sektörde yapılan işlerin pek çoğunda kimyasal, mekanik ve elektrik 
gibi pek çok büyük iş güvenliği riski bir arada bulunmaktadır.
3- Modifiye ekipman kullanımı; Sektörün metal, plastik vb. sektörler için üretilmiş ekipmanları 
kullandıkları bu ekipmanlarda kendi işleri için düzenlemeler yaptıkları ve bu düzenlemeler sonrası 
iş güvenliği uygunluklarının denetlenmemesi nedeniyle ilave bir risk söz konusudur.
 4-Meslek hastalığı risklerine gereken önemin verilmemesi; Sektörün iş kazasının önlenmesi 
konusuna özel bir önem göstermesine rağmen giderek büyüyen oranda açığa çıkan meslek 
hastalığı risklerine duyarsız olması ya da bu konuda çalışmalara yeni başlanmış olmasıdır.



92

O

FI
RS

AT
LA

R

       1-Kayıtlı çalışmanın yüksekliği; Sektördeki ana sanayi politikaları ve çalışanların uzmanlıkları 
gibi nedenlerle kayıt dışı istihdamın düşük olduğu sektörlerden biridir.
      2-Yabancı sermaye ve ihracat oranının yüksekliği; Ana sanayi ve yan sanayi işletmelerdeki artan 
yabancı sermaye oranı ve ürünlerinin ihracat oranlarının artışına bağlı olarak bu işletmelerin iş 
güvenliği yönünden de dışarıdan olumlu yönde etki altına alındıkları gözlenmiştir.
       3-Toplumdaki bilinç düzeyi artışı; Son yıllarda meydana gelen büyük ve vahim sonuçları olan 
iş kazaları ile çalışanların iş güvenliği konusundaki bilinç düzeyinin artışı nedeniyle otomotiv 
sektörü çalışanlarınca iş güvenliği tedbirlerinin talep edildiği öğrenilmiştir.
       4-Ekipman yenileme zorunluluğu; Sektördeki rekabet nedeniyle işletmelerin kullandıkları 
makine ve ekipmanları ile yenileri değiştirme zorunda kaldıkları eski güvenliksiz ekipmanları yeni 
daha güvenli ekipmanlarla değiştirdikleri tespit edilmiştir.
       5-Sıklıkla iş güvenliği incelemelerine uğramaları (Müşteri denetimleri); İhracat odaklı ve bir 
kısmı yabancı sermayeli taşıt üretim sektörünün müşterilerinin kalite ve iş güvenliği denetimleri 
görüyor olmaları bu işletmelerin iş güvenliği konusundaki duyarlılığını arttırmaktadır.  
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         1-Düşük karlılık, yüksek rekabet; Sektördeki işletmelerin düşen karlarına karşılık artan sektör 
içi rekabet nedeniyle iş güvenliği harcamalarına kaynak ayırma konusunda isteksiz olabilecekleri 
değerlendirilmektedir.
        2-JIT(Just in time) gibi sistemlerin üretim baskısı yaratması; Tam zamanında ürünleri ana 
sanayiye teslim etme zorunluluğu bu sektördeki işletmelerde çalışanlar ve işveren vekilleri üretim 
baskısı yaratmaktadır. Üretim baskısının iş kazalarının artışında bir neden olduğu bilinmektedir.
         3-Alt işverenlik uygulamaları; Bu sektördeki üretim proseslerinin bir kısmının bazı 
işletmelerde üretim destek adı altında alt işverenlere devredildiği ve bu alt işverenlerdeki iş 
güvenliği düzeyinin ve çalışanlarının iş güvenliğini sağlanması konusunda isteksiz ve duyarsız 
oldukları gözlenmiştir.  
         4- Sektörel dayanışma olmaması; Ülkemizde bazı sektörlerde bir işletmede meydana gelen 
bir iş kazasının benzerinin aynı sektördeki işletmelerde oluşmaması için sektörel dayanışma 
içinde olduğu gözlenmiştir. Çimento sektöründe olduğu gibi. Oysa kara taşıtları sektörünün 
yan sanayilerinin iş kazaları tecrübelerini ve iyileştirme çalışmalarını sektör içinde daha seyrek 
paylaştıkları gözlenmiştir.

II. Bölüm’ ün Gerekçe kısmında verilen sektöre ait standardize iş kazası oranları aşağıdaki grafikte 

irdelenmiştir.

Şekil 5.1-Sektöre ait standardize iş kazası oranları 
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Programlı teftişlerin her Grup Başkanlığı’nda metal sektörü faaliyetlerini içerir bir biçimde aynı 

dönemde başladığı değerlendirildiğinde ve bu sektördeki işletmelerin büyük bir kısmının doğrudan 

ya da dolaylı olarak motorlu kara taşıtları imalatı sektörünün tedarikçisi olduğu değerlendirilerek 

yayınlanan son 3 yıla ait iş kazası istatistiklerindeki iyileşmede programlı teftiş faaliyetlerinin de az veya 

çok katkısı olduğu tespiti isabetsiz olmayacaktır. Bu sektörde meydana gelen iş kazası sayısı her yıl 

artmış olsa da standardize iş kazası oranında her yıl bir iyileşme olduğu görülmektedir. 

Standardize İş Kazası Oranı (%) = 2012 yılında faaliyet kolundaki iş kazası sayısı
            Beklenen iş kazası sayısı

Standardize iş kazası oranı iş kazalarının seyrinin izlenmesi açısından önemli bir veridir. Şöyle ki tüm 
sigortalı kollarındaki iş kazası hızı bulunarak hesaplanan bu değerin 100 olması halinde sektörün diğer 
sektörlerden iş kazaları yönüyle negatif yönde ayrışması önlenmiş demektir. Son üç yılın verilerindeki 
iyileşmenin sonraki yıllarda devam ettirilmesi ( Teftiş faaliyetleri ve diğer faktörler,  sektördeki iş 
güvenliği yaklaşımının iyileştirilmesi vb. ) halinde bu sektördeki standardize iş kazası oranı değerinin 
yaklaşık 12 yıl sonra 100 olarak tespit edilmesi mümkün olabilecektir. Yukarıdaki grafikte bu iyileşme 
trendi yansıtılmış olup kırmızı çizgi ile işaretli veriler bu sektördeki iş kazalarındaki iyileşmenin devam 
ettirilmesi halinde standardize iş kazası oranındaki azalışı göstermektedir. Elbette 12 yıl süreli uzun 
vadeli hedefe daha kısa zamanda ulaşmanın yolları aranmalıdır. 

 3.Öneriler

Toplumdaki güvenlik kültürünün arttırılması

Genellikle yabancı ortağa sahip yada tamamen yabancı sermayeye sahip işletmelerde iş sağlığı 
ve güvenliğinin çok daha üst düzeyde olduğu görülmüştür. Bu farkın, toplumumuzdaki güvenlik 
kültürün eksikliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu nedenle radyo, televizyon vb. medyada yer 
alan kamu spotlarında iş sağlığı ve güvenliğine daha fazla yer ayırılması, devlete ait kanallarda iş sağlığı 
ve güvenliği ile ilgili belgesel vb. bilinçlendirici programların yapılması, iş güvenliği ile ilgili örnek 
işyerleri ve uygulamaların tanıtılması uygun olacaktır. Ayrıca bu kültürün erken yaşlarda kazanılması 
açısından ilköğretimden başlanarak Milli Eğitim müfredatında iş sağlığı ve güvenliğine yer verilmelidir. 
Almanya vb. ülkelerde olduğu gibi belli şehirlerde iş sağlığı ve güvenliği müzeleri kurularak, buralarda 
öğrencilere iş güvenliği ekipmanlarının ve önlemlerinin önemi ve nasıl işe yaradığı eğlenceli bir şekilde 
aktarılabilir. 

İşyeri hekimleri

İşyeri hekimleri ile ilgili en önemli sorun ise hekimlerin, işyeri hekimliğini, genel olarak sağlık raporu 
ve poliklinik hizmeti verilmesi gibi görmeleridir. Yapılan teftişlerde hekimlerin gerek ergonomi gerekse 
kimyasallar ve çalışma ortamı gözetimi konuların da üzerlerine düşen görevi yapmadıkları, işletme 
ortamından uzak oldukları gözlemlenmiştir.
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Fabrikaların yapılış aşamasında acil çıkışlar ve yangın ile ilgili hususların planlanması

Fabrikaların önemli bir bölümü OSB’ler bünyesinde olduğu halde ve bu binalara itfaiye raporu 

verildiği halde acil çıkışlar ve yangın ile ilgili çok husus tespit edilmesi tezat teşkil etmektedir. 

Bakanlığımız ile OSB Müdürlükleri, belediyeler ve İtfaiye teşkilatı ile yapılacak görüşmeler ile acil çıkışlar 

ve yangın ile ilgili hususların özellikle kuruluş ve itfaiye raporu aşamalarında tamamlatılması uygun 

olacaktır. 

Bunun yanında kazan dairelerinin ve kompresör hava tankı gibi basınçlı tankların patlamaya 

dayanıklı ortamda olacak şekilde tesis edildikleri de kuruluş ve rapor alma aşamalarında kontrol 

edilerek ileride olabilecek patlamaların etkisinin büyük olmasının önüne geçilmelidir.

Exproof ekipmanların kontrolü

Ülkemizde exproof ekipmanların kullanımından belli bir süre sonra veya tamir ve bakımından sonra 

hala exproof özelliğini koruyup korumadığını kontrol edecek kuruluşlar yok denecek kadar azdır. Bu 

husus hayati öneme sahip olduğundan ülkemizde sanayinin gelişmiş olduğu büyükşehirlerde hızlı bir 

şekilde bu ekipmanları kontrol edecek kuruluşların ve laboratuvarların kurulması sağlanmalıdır.

Meslek hastalıkları

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğine gerektiği kadar önem verilmediği halde çok az sayıda meslek 

hastalığı tespit edilmektedir. Meslek hastalığı yeterince tespit edilemediğinden Bakanlığımız ve Sağlık 

Bakanlığı’nın ortak çalışmaları ile işyeri hekimlerinin ve diğer hekimlerin bu konuda bilinçlendirilmesi 

gerekmektedir. 
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EK- OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ÜRETİM SÜRECİNDE KULLANILAN VE ORTAYA 
ÇIKAN KİMYASALLAR

Boyahane Prosesleri 

Bir otomotiv boyahanesinde operasyonlar sırasında hangi kimyasalların ne şekilde kullanıldığının 

anlaşılması için bir otomobil fabrikasının boyahanesinde uygulanan prosesleri incelemek gerekir. 

1. Gövde Fosfatlama Prosesi

Gövde fosfatlama prosesi; yağ alma, sanayi su ile durulama, aktivasyon, çinko fosfatlama, D.I. su ile 
durulama ve pasivasyon olmak üzere çeşitli aşamalarda gerçekleşir. 

• Koruma yağı ile kaplı sac gövdeler yağ alma banyosunda iki tip kimyasal malzeme kullanılarak 
yağ moleküllerinin sacdan ayrılmasını sağlar. Bunlardan birincisi ana kimyasal olan inorganik 
yapıdaki sanayi tipi bir deterjandır. Bu alkali (bazik) bir kimyasaldır. KOH, NaOH ve Si oluşan bazik 
ve aşındırıcı bir yapıya sahiptir. İkinci kimyasal organik yapıda olup yüzey aktif malzemesi olarak 
geçer. 

• Banyo sonrası durulamanın esas prensibi yüzeyde taşınmakta olan yağ alma çözeltisinin 
seyreltilerek yüzeyden alınmasıdır.

• Aktivasyon banyosuna gelen gövdelerin, yağdan arındırılmış çıplak haldeki sac yüzeylerinin 
üzerine Titanyum partiküller, metal yüzeyinde aktif noktacıklar oluşturarak fosfat kristalinin 
çevrelerinde çekirdeklenmesine ve oluşmasına yardımcı olurlar. Aktivasyon solüsyonu sac 
yüzeyini aşındırarak tutunurlar.

• Gövdeler aktivasyon işleminden sonra Fosfatlama banyosuna gelirler. Fosfat banyosunda 
kullanılan kimyasalda; Zn (Çinko), Mn (Mangan), Ni (Nikel) metallerinin fosforik asit içindeki 
çözeltisi kullanılır. Asidik fosfatlama çözeltisinin metal yüzeyine etkisi ile hidrojen oluşur. 
Hızlandırıcı adını verdiğimiz (Hidroksil Amonyum Sülfat) kimyasal devreye girerek yüzeyi 
kaplayan ve düzgün bir fosfat tabaka oluşumuna engel olan gaz şeklinde hidrojenin oluşmasına 
engel olur.

• Fosfatlama sonrası durulama, fosfatlama kimyasallarının kalıntıların uzaklaştırılmasını sağlar.

• Pasivasyon zonunun fonksiyonu, fosfat tabakasının yalıtılması ve metal yüzey kalitesine bağlı 
olarak fosfat tabakasıyla örtülemeyen bazı noktacıkların korunmasıdır. Bu banyoda kullanılan 
kimyasalın içeriğinde Zirkonyum metali vardır.

2. Kataforez Kaplama Prosesi

Kataforez Kaplama Elektrokimya prensiplerine dayanarak metal yüzeylere yapılan su bazlı astar 

kaplamadır. Bu işlem, Asitli bir ortamda çözünmüş bazik reçinenin elektrik akımı altında katot olarak 

kullanılan parça üzerine kaplanarak olur. Kaplama esnasında katotta, yani gövdenin sac yüzeyinde 

hidrojen çıkışı olur. 
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• Kataforez banyosunda temelde 6 farklı malzeme kullanılır:

• D.I. Su 

• Reçine karışımı

• Pigment pasta

• Asetik asit

• Fenoksi propanol

• Butil glikol

3. Kataforez Revizyon, Macun, İzolatör Prosesleri

Gövde proseslerinden gelen kaynak cürufları, zımpara tozları, kenet macun artıkları veya kataforez 
prosesinden gelen kontaminasyonlar kataforez boya içinde veya üzerinde yapışarak kalırlar. Bu 
işlemlerde zımpara kağıtları kullanılır. Zımpara kağıtlarının yüzeyinde değişik boyutlarda Alüminyum 
veya Silisyum parçacıkları vardır. Boya tozu oluşur.

Bu işlem sonrası, punta işlemiyle iki sacın birleştirilmesinde kesişim bölgelerinde fosfat/kataforez 
kaplama zayıf hale gelir. Birleşim yerlerine sızdırmazlık Epoksi bazlı gövde macunu ve PVC plastisol 
bazlı sıcakta polimerize olan (140 oC 30 dk.) macunlar bu amaç için kullanılmaktadır.

İzolatör sonrası;

• Macun bulaşıklarını almak için, IPA (izopropilalkol) ile lokal silme işlemi.

• Revizyon işlemlerinden ve ortamdan gelen tozları almak için, Tag-Rack bez (içine reçine 
emdirilmiş yarı yapışkan bez) ile gövdenin bütün yüzeyini silme işlemi.

• Revizyon işlemlerinden ve ortamdan gelen tozları almak için, manuel ve otomatik olarak hava 
tutulması yapılır.

4. Astar Boyama ve Revizyon Prosesleri

• Astar boyama prosesi solvent bazlı olarak havalı ve elektrostatik sistemlerle yapılan ilk püskürtme 
sistem boya uygulamasıdır. (Polyester reçine)

• Boya filminin oluşturması için, içindeki solvent kimyasalları bünyesinden atması gerekmektedir. 
(Fırınlama)

• Astar Revizyon Hatlarında zımpara kağıtları kullanılır. Zımpara kağıtlarının yüzeyinde değişik 
boyutlarda Alüminyum parçacıkları vardır.

5. Son Kat Boyama Prosesi

Son kat boyadan önce silme işlemi vardır. Sonraki adım Blow-Off işlemidir. En son deve kuşu tüyleri 
ile gövdenin yüzeyinin silinmesi gerçekleşir. Boya temel olarak iki fazdan oluşur.

a) Taşıyıcı (Sürekli Faz)

Polimer veya Reçine: Sürekli bir film oluşturarak kapladığı yüzeyi korur. Sıvı bağlayıcı dediğimiz 
reçinelerden ve çözücülerden oluşmuştur.
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• Astar boya için: Polyester – Melamin – Epoksi reçineler

• Beyaz son kat boya için: Polyester – Melamin reçineler

• Baz kat boyalar için: Polyester – Melanim – CAB reçineler

• Vernik boya için: Akrilik – Melamin reçineler

• 2K sistem boyalar için: Alkid- Akrilik reçineler

• Sertleştiriciler için: Alifatik ve Aromatik hidrokarbonlu İzosiyanat reçineler.

Solvent:

• Aromatik Hidrokarbonlar: Ksilen, Toluen, Solvent Nafta

• Alifatik Hidrokarbonlar: Hekzan, Heptan, Kerosen, White Spirit

• Oksijenli Solventler: Eter, Ester, Keton, Alkol  

b) Pigment (Kesikli Faz)

Katkılar: Antikorozif pigment yardımcıları, köpük kesiciler, çökme önleyiciler, kabuk önleyiciler, 
korozyon inhibitörleri, dispersiyon yardımcıları, ıslatıcılar, antistatikler, iletkenlik arttırıcılar, yüzme 
önleyiciler, UV absorbanları, viskozite stabilizörleri.

Pigmentler: Örtücülük ve renk gibi optik ve görsel etkileri oluşturan malzemelerdir.

Dolgu: kalsiyum karbonat, silikatlar, baryum sülfat, kil, mika vb.

Boya Çeşitleri

a)  Fiziksel Film Oluşturan Boyalar (Nitroselluloz Boyalar): Nitroselluloz ve sentetik reçinelerin 
karışımıdır. Bu boyalarda Asetat ve Keton gibi çabuk uçucu solventler kullanılır.

b)  Kimyasal Film Oluşturan Boyalar (Sentetik Boyalar): Boya filminin kuruması ve sertleşmesi, 
ihtiva ettikleri reçinelere göre 3 şekilde oluşur:

1) Buharlaşarak Kuruma: Nitroselüloz ve kauçuk reçineli boyalar bu tip kurumaya örnek 
verilebilir.

2) Oksidasyon Kuruması: Yağlı boya, alkid reçineli boyalar buna örnek verilebilir.

3) Polimerizasyon Kuruması: Epoksi ve poliüretan reçineli boyalar bu tip kurumaya örnek 
verilebilirler.

Kullanılan Kimyasallar ve Özellikleri

1. Ağır Metaller: 

Kurşun: Kurşunun havadaki 1 μg /m3 konsantrasyonunun kanda 0.01-0.02 μg/ml lik konsantrasyonu 

oluşturduğu tespit edilmiştir. Kan kurşun konsantrasyonu; 0.2 μg/ml limitini aşması ile kan sentezinin 

inhibisyonu, 0.3-0.8 μg/ml limitlerinde duyu ve motor sinir iletişim hızında azalma, 1.2 μg/ml limitinin 

aşılmasından sonra ise yetişkinlerde geri dönüşü mümkün olmayan beyin hasarları meydana geldiği 
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belirlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, 0.1 μg/ml kan kurşun konsantrasyon limitinin aşılmaması amacı 
ile; havadaki kurşun konsantrasyonunun 0.5-1 μg/m3 olarak hedeflenmesini önermektedir.

Otomotiv boyahanelerinde kurşun içerikli boyalar ve macun kullanımı sırasında çalışanlar kurşun 
maruziyeti yaşamaktadır. Kurşun zehirlenmesinin başlıca belirtileri şunlardır: Ağız mukozası yangılanır, 
ağızda madeni bir tat, ağız mukozasında hafif kırmızılık, dişetleri kenarlarında özellikle kesici dişler 
kısmında mavimtırak bir çizgi görülür. Kafatasındaki basınç arttığından baygınlık, sara, uykusuzluk ve 
çok ağır durumlarda koma görülebilir. Kaslara inme iner. 

Nikel: Nikel, atom numarası 28 olan ve simgesi Ni olan kimyasal bir elementtir. Deri absorbsiyonu 
sonucunda alerjik deri hastalıkları ortaya çıkar. Havada bulunan nikele uzun süreli maruziyetin insan 
sağlığına etkileri hakkında güvenilir kanıtlar tespit edilememişse de; nikel işinde çalışanlarda astım 
gibi olumsuz sağlık etkilerinin yanı sıra, burun ve gırtlak kanserlerine neden olduğu kanıtlanmıştır. 
Kanserojen etkisi nedeni ile güvenilirlik limitinin belirtilmesi mümkün değildir.

Çinko: Deri yoluyla toksik değildir. Göz ve cilt teması için hafif tahriş edicidir. Çok miktarda teneffüs 
edilmesi metal-duman ateşi rahatsızlığına neden olmaktadır.

Mangan: Mangan fosfat en çok metaller arası aşınmaya dayanıklı olması sebebiyle tercih 
edilmektedir. Mangan fosfat boya ve kaplama öncesinde uygulanabilir.

2. Aromatik ve Alifatik Hidrokarbon Çözücüler:

a) Alifatik Hidrokarbon, Otomotiv boyalarında inceltici olarak en sık kullanılan alifatik 
hidrokarbonlar, hekzan, heptan ve kerosendir.

Hekzan: Berrak, tortusuz, renksiz, yüksek mertebeden yanıcı havadan ağır bir hidrokarbondur. 
Solunum için zararlı, sindirim yoluyla alımı toksik ve deri için tahriş edicidir. Kan, karaciğer ve böbrek 
rahatsızlığı olan kimselerin bu madde ile çalışmamaları gerekir.

Heptan: Formülü C7H16 olan, suda çözünmeyen, kolaylıkla alevlenebilen doymuş sıvı bir 
hidrokarbon. Kullanımı esnasında su ortamında uzun sureli olumsuz etkilere, yutulduğunda akciğerde 
hasara, buharı bas dönmesi ve rehavete neden olabilir.

Kerosen: bir petrol türevidir. Kerosen halk dilinde gaz yağı diye bilinir. Parlama derecesi 40°C’dir. 
Yutulması zararlıdır. Kaza ile göze temas ederse geçici körlüğe neden olur. Sis veya buharı solunursa 
göz, burun ve boğazı tahriş eder.

b) Aromatik bileşikler Otomotiv boyahanelerinde en sık kullanılan aromatik hidrokarbonlar; 
ksilen, toluen ve solvent naftadır. Tiner genellikle yağ bazlı boyaların inceltilmesinde kullanılan aromatik 
organik çözücülerden oluşur.

Ksilen: Ksilen kuvvetli oksitleyicilerle şiddetli reaksiyona girerek yangın ve patlamaya sebep 

olabilen, buharı havadan ağır olduğundan zeminde yayılan bir kimyasaldır. Solunum yolu ile alınırsa 

toksik etkilere neden olabilir. Cilde uzun süreli maruz kalma durumunda dermatite neden olur. Cildi 

kurutur. Göz dokularında tahriş ve yanma yapar. Sindirim yoluyla az miktarda toksiktir.
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Benzen: Alevlenebilen, kaynama noktası 80,1 °C, erime noktası 5,5 °C olan bir sıvıdır.  Kan hücrelerini 

öldürme etkisi olduğundan kanser yapan bileşikler arasına girer. Boyahanelerde temizleyici olarak, 

yapıştırıcılarda çözücü olarak, boya, cila, vernik gibi maddelerde çözücü ve inceltici olarak ve metal 

parçaların temizliği, aşındırılma ve yağsızlaştırılması işlemlerinde kullanılır. Akut zehirlenmede narkotik 

etki ön plandadır. Karaciğer ve böbrek zararları ortaya çıkabilir. Yüksek konsantrasyonlardan etkilenmiş 

olgularda miyeloid lösemi oluşabilir.

Toluen: Toluen kolay alevlenen uçucu bir kimyasaldır. Maruziyette cildi tahriş eder. Uzun süreli 

solunması halinde sağlığa ciddi hasar verir.  Doğmamış çocuğa zarar verme olası riskleri arasındadır. 

Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. 

Toluen Di-İzosiyanat: Otomotiv sektöründe boya, sünger, yapıştırıcı ve kaplama işlerinde 

kullanılmaktadır. Farklı poliüretan köpük ve reçine sistem prepolimerlerinin ana izosiyanat malzemesidir.

Solvent Nafta: Alifatik ve aromatik hidrokarbonların bir karışımıdır. Nafta’nın gaz fazı, sıvı fazından 

daha tehlikelidir. Sıvı fazdan gaz faza geçiş çok hızlı olmaktadır. Buharı havadan ağırdır. Patlaması için 

havanın oksijeni ve ateş kaynağı yeterlidir. Aşırı derecede yanabilen bir maddedir. Buharı teneffüs 

edildiğinde, kan kanseri, anemi ve diğer kan hastalıklarına neden olabilir. Kısa süre dahi olsa, yüksek 

konsantrasyonlu buharını teneffüs etmek, bilinç kaybına neden olabildiği gibi ölümcül de olabilir.

3. Reçineler:

Bitkisel kaynaklı veya sentetik olarak üretilebilen organik çözücülerde çözünen, sakız benzeri 

organik maddeler olarak tanımlanabilir. Otomotiv boyahane proseslerinin ana maddesi olan boyaların 

özünde reçineler vardır. Vinilik, üre, epoksi, akrilik, fenolik, polyester ve melamin reçineler sentetik 

boyalarda kullanılan diğer önemli bileşenlerdir. Esas olarak polyester-melamin-epoksi reçine astar 

boya ve koruyucu kaplama olarak kullanılır.

Otomotiv boyahanelerinde kullanılan reçineler su veya solventler içinde çözünmüş şekilde 

kullanılır. Bileşen solvent buharlarına kullanım maruziyet sınırlarını aşacak şekilde maruz kalınması, 

sağlık üzerinde mukoza ve solunum yolları tahrişi gibi ve böbrek, karaciğer ve merkezi sinir sistemi 

üstünde yan etkilerin oluşumuna neden olabilir.

4. Mineral Asitler

Otomotiv boyahanelerinde kullanılan yaygın inorganik asitler arasında, fosforik asit, asetik asit, 

hidroklorik asit ve nitrik asit yer alır. 

5. Alkoller

Su ile her oranda karışırlar. Otomotiv boyahanelerinde de bazı operasyonlar sırasında alkoller 

kullanılmaktadır. Boyahanelerde sıklıkla kullanılan alkoller butil glikol, fenoksi propanol ve izopropil 

alkoldür. 






