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ÖNSÖZ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 49. maddesi ve çalışma hayatı ile 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 yükümlüdür. Bu yükümlülük devletin çalışma hayatına 

müdahalesini gerekli kılmaktadır.

Anayasa ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 3146 sayılı Kanun ile verilen görevlerin temel 

olarak denetimle ilgili kısımları; 5690 Sayılı Kanun ile onanan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Sanayi 

ve Ticarette İş Teftişi hakkındaki 81 Sayılı Sözleşmesi gereğince Bakanlık İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’na 

verilmiştir. Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi” başlıklı yedinci 

bölümünün 91. maddesinde yer alan “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 bu görevin iş 

müfettişlerince yerine getirileceği belirlenmiştir. Yine aynı şekilde çalışma hayatının önemli bir parçası 

olan İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “Teftiş ve İdari 

Yaptırımlar” başlıklı dördüncü bölümünün 24. maddesinde “Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının 

izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince 

yapılır.” hükmü gereği iş müfettişleri yetkilendirilmektedir.

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. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, çalışma hayatının öncelikli şartı 

ve tüm sosyal tarafların ortak sorumluluğudur.

Hulusi AY

İş Teftiş Kurulu Başkanı
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1. BÖLÜM 

GENEL BİLGİLER

1.1. Teftişin Adı
Elektrik Dağıtım Şirketlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi

1.2. Teftişin Amacı
Elektrik dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde işverenlerin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin, gerekli önlemleri 
alıp almadıklarının teftiş edilmesi; bu işletmelerin ve dolaylı olarak alt işverenlerinin iş sağlığı ve güvenliği 
yapılanmalarının da tespit edilerek belirlenen riskler için etkinliğinin değerlendirilmesi, işletmelerin iş sağlığı 
ve güvenliği yapılarının ve çalışmalarının güçlenmesine katkıda bulunarak işletmelerin iş kazalarıyla mücadele 
yeteneklerinin arttırılmasına katkıda bulunulması ve ayrıca sonraki yıllarda yapılacak benzeri denetimlere veri ve 
kaynak hazırlanması amaçlanmıştır.

1.3. Teftişte Görev Alan Müfettişler
“Elektrik Dağıtım Şirketlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi”  İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı 

tarafından yürütülmüştür. Teftiş kapsamında; 6 adet heyet halinde 4 iş başmüfettişi ve 8 iş müfettişi yardımcısı 
görev almıştır.

1.4. Çalışma Takvimi
Elektrik dağıtım sektöründe büyük ölçekli şirketlerin faaliyet gösterdiği ve bu şirketlere bağlı çok sayıda bölge 

ve alt işveren bulunduğu değerlendirilerek, programlı teftişe ait uygulama süreci; teftişe hazırlık, müfettişler 
için düzenlenecek eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri, teftişler, rapor yazımı, yıllık izin kullanımı ve genel 
değerlendirme raporu yazımı da dikkate alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde planlanmıştır.

Ay Faaliyet Planlama

Ocak-Şubat Teftişe Hazırlık, Müfettişler İçin Düzenlenecek Eğitim 
ve Bilgilendirme Faaliyetleri -

Mart-Nisan-Mayıs-Haziran Teftişler ve Rapor Yazımı 6 Heyet (12 Müfettiş)

Temmuz-Ağustos-Eylül-
Ekim-Kasım Teftişler ve Rapor Yazımı 6 Heyet (12 Müfettiş)

Aralık Genel Değerlendirme Raporu Verilerinin Hazırlanması 
ve Genel Değerlendirme Raporunun Yazımı

Grup Emrinde 
Görevlendirmeler

(2 Müfettiş)

Tablo 1.1- 2016 Yılı çalışma takvimi
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Mart-Kasım ayları arasında programlı teftiş kapsamında teftişler yapılmış, işyeri çalışma sahalarının büyüklüğü 
ve işverenlerin taleplerinin müfettişler tarafından değerlendirilmesi neticesinde işverenlere ek süreler verilmiştir. 
Verilen ek sürelerden dolayı programlı teftişler planlandığı gibi kasım ayında değil aralık ayında tamamlanabilmiştir. 
Teftişlere ait son raporların yazımı 2017 yılı ocak ayında, genel değerlendirme raporu ise 2017 yılı şubat ayında 
yazılarak tamamlanmıştır.

1.5. Görev Yapılan İller
Programlı teftişler kapsamında Sakarya, Bolu, Kocaeli, Hatay, Mersin, Adana, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Ankara, 

Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Isparta, Antalya, 
Burdur, Trabzon, Rize, Giresun, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Samsun, Sinop, Çorum, Konya, Nevşehir, Niğde, İstanbul, 
Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa olmak üzere toplam 41 ilde teftiş yapılmıştır.
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2. BÖLÜM

TEFTİŞİN TANIMI

2.1. Gerekçe
Yerel elektrik dağıtım işletmelerinin özelleşmesinden sonra Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 

(TEDAŞ)’nin sorumluluk alanından çıkan 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 15. maddesi ile elektrik dağıtım 
şirketlerinin ve alt işverenlerinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden denetlenmesi ve bu sektörde çalışan personelin 
iş kazalarından korunması gereği; bu işletmelerde çalışanların, elektrik akımına maruz kalma, yangın, patlama, 
yüksekten düşme veya yeraltı kablo çalışmalarında göçük şeklinde meydana gelebilecek iş kazalarının kontrol 
altına alınabilmesi için iş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlenebilmesi; bu risklerin çalışanların yaralanması, 
uzuv kaybına uğraması veya hayatını kaybetmesine ve işyerinde ciddi moral, motivasyon bozukluklarına neden 
olması ve ayrıca tablo 2.1’de belirtilen 2013, 2014 ve 2015 yılları iş kazaları ve işgünü kaybı istatistikleri birlikte 
değerlendirildiğinde, elektrik dağıtım şirketlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişinin hazırlanması gereği 
doğmuştur. 

Yıllar
Geçici iş göremezlik nedeniyle 

(ayakta ve yatarak) oluşan işgünü 
kaybı (gün)

İş göremezlikle 
sonuçlanan iş kazası 

geçiren sigortalı sayısı

İş kazaları sonucu ölümle 
sonuçlanan sigortalı sayısı

2013 9.902 795 10

2014 10.832 1.274 15

2015 18.054 1.815 30

Tablo 2.1- 2013-2014-2015 yılları iş kazaları ve işgünü kaybı istatistikleri

2.2. Yöntem
“Elektrik Dağıtım Şirketlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi”, 2016 yılı mart ayında başlayacak şekilde 

9 ay saha denetimi ve rapor yazımı ile her heyette aksi bir durum söz konusu olmadığı sürece 2 iş müfettişi görev 
alması planlanmıştır. Heyetler tarafından gerçekleştirilen teftişlerde;

• İşyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında yerine yükümlülüklerin yerine getirilip 
getirilmediği, yerine getirilenlerin uygunluğu ve yeterliliği değerlendirilerek, mevzuata aykırı hareket ettiği 
tespit edilen işyerlerinde, 2015/4 sayılı Genelge ve ILO 81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi 13. maddesine uygun 
olarak, noksan hususların giderilmesi için süre talep edilen işyerlerine bildirim bırakılarak müfettişlerin 
uygun gördüğü süreler verilmiş, bu hususların teftiş süresi içerisinde giderilmesi sağlanmaya çalışılmış, 
talep edilen ek sürelerde değerlendirilerek yıl içerisinde teftişler sonuçlandırılmıştır.

• Yapılan teftişlerin tamamlanması sonrasında, mevzuata aykırı durumun devam ettiği tespit edilen 
işyerlerine 6331 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine muhalefetten idari yaptırım (idari para cezası) 
uygulanılması istenmiştir.
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2.3. İşyerlerinin Seçim Kriterleri
Programlı teftiş kapsamında teftişe alınacak işyerleri, işyeri tehlike sınıfları listesinde (NACE Rev.2) bulunan;

• 35.13: Elektrik enerjisinin dağıtımı,

• 35.13.01: Elektrik enerjisinin dağıtımı (üretim kaynağından veya iletim sisteminden son kullanıcıya iletim 
sistemiyle taşınan elektrik enerjisi dağıtım sisteminin işletilmesi),

• 35.13.02: Elektrik sayaçlarının bakım ve onarımı

olarak tanımlanmış olan ve Türkiye’de 21 bölgede faaliyet gösteren 13 elektrik dağıtımı şirketine bağlı 
işyerlerinden seçilmiştir.
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3. BÖLÜM

TEFTİŞ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

3.1. Hazırlık Aşaması 
İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı tarafından 2016 yılında yürütülmesi planlanan elektrik dağıtım şirketlerinde 

iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişinin hazırlık aşamasında öncelikle 2015 yılı aralık ayında “Elektrik Dağıtım 
Şirketlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Programlı Araştırma Faaliyetleri” kapsamında iki iş müfettişi 
yardımcısı tarafından araştırma teftişi gerçekleştirilmiş, sonrasında; teftiş programı teklif formu hazırlanmış, 
hazırlanan teklifte programlı teftişin gerekçesi, amacı ve hedeflerinin yanı sıra programlı teftişte görevlendirilecek 
müfettiş ve heyet sayısı, programa alınacak işyerleri, uygulama alanı ve süresi hakkında bilgiler sunulmuştur.

2016 yılı şubat ayında teftişlere başlamadan önce, programda görev alacak tüm müfettişlerin katılımıyla 
İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı tarafından programlı teftiş kapsamında yapılacak teftişlerin yöntem ve 
uygulamaları, teftişlerde dikkat edilmesi gerekli hususlar, göreve gidilecek iller ve bölgeler hakkında eğitim 
ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantılar sonucunda işyerlerinde karşılaşılması 
muhtemel durumlar değerlendirilmiş, teftişlerin yürütülmesine yardımcı olması açısından iş sağlığı ve güvenliği 
kapsamında işyerlerinde sorgulanması öncelikli olan hususlar belirlenerek mevzuat hakkında görüş alışverişinde 
bulunulmuştur.

3.2. Teftiş Aşaması
Programlı teftişin uygulamasında 4 iş başmüfettişi ve 8 iş müfettişi yardımcısının görev aldığı 6 heyet 

oluşturulmuş, bu heyetler hazırlanan teftiş programlarını uygulamaya 2016 yılı mart ayında başlamışlardır. 
Programlı teftişlerde teftişe başlamadan önce işyerlerinin bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ndeki 
dosyaları incelenerek mevzuatın öngördüğü bilgiler ile işyerlerinde meydana gelmiş olan iş kazası bilgileri başta 
olmak üzere müfettişin gerekli gördüğü diğer bilgiler alınmıştır.

Teftişlere başlarken işyeri yetkilileri (genel müdür, genel müdür yardımcıları, insan kaynakları sorumlusu, 
iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu çalışanlar ile iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri) ile görüşülmüş, 
yürütülecek programlı teftişin amacı, iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, yapılacak denetim ve mevzuat hakkında 
bilgiler verilmiştir. Ayrıca yapılan görüşmeler ile işyeri organizasyonu, iş sağlığı ve güvenliği biriminin bu 
organizasyondaki konumu, çalışan sayıları, daha önce meydana gelmiş olan iş kazaları, çalışma yapılan alanlar 
gibi konular hakkında bilgi alınmış, denetimin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gidilecek bölgeler (iller, ilçeler, 
koordinatörlükler, şeflikler vb.) belirlenmiştir. 

Teftiş sırasında, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen faaliyetler konusunda ifadelerine 
başvurmak suretiyle çalışan temsilcileri ve varsa sendika temsilcileriyle de görüşülmüştür.

Programlı teftişler, Bakanlığımız 2015/4 sayılı genelgesi eki Teftiş Rehberi’nin 1. Kitap 1. Kısım 2. Bölüm “Teftişe 
Ara Verme Uygulaması” başlıklı 4.4. 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.” hükmü dikkate alınarak yapılmıştır. 
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Yapılan denetimlerde tespit edilen mevzuata aykırı hususlar ile ilgili olarak işveren ve ilgililer bilgilendirilmiştir. 
Tespit edilen bu hususların giderilebilmesi için verilen sürelerin sonunda ve belirlenen tarihlerde işyerlerine tekrar 
gidilerek kontrol amacıyla ikinci teftişler gerçekleştirilmiştir. İkinci teftişler sonunda devam ettiği tespit edilen 
mevzuata aykırılıklar ile ilgili ek süre talebinde bulunan işverenlerin talepleri de İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca 
değerlendirilmiş, uygun görülenler için teftiş programını aşmayacak şekilde süre verilmiştir. Verilen süreler 
sonunda yapılan teftişler neticesinde devam ettiği tespit edilen mevzuata aykırılıklar ile ilgili olarak, düzenlenen 
raporlarla mevzuatın öngördüğü idari yaptırımlar(idari para cezası) uygulanması istenmiştir.

3. İstatistikler
2016 yılında yürütülen “Elektrik Dağıtım Şirketlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” ile Türkiye 

genelinde bulunan 21 elektrik dağıtım şirketinden 13’ü teftiş edilerek toplam şirketlerin %62’si denetlenmiştir. 
Programlı teftiş kapsamında; Sakarya, Bolu, Kocaeli, Hatay, Mersin, Adana, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Ankara, 
Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Isparta, Antalya, 
Burdur, Trabzon, Rize, Giresun, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Samsun, Sinop, Çorum, Konya, Nevşehir, Niğde, İstanbul, 
Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa olmak üzere toplam 41 ilde teftiş yapılarak Türkiye genelinde bulunan 
illerin %51’ine gidilmiştir.

Elektrik dağıtım sektöründe meydana gelen iş kazalarının büyük oranda elektrik akımına maruz kalma, 
yüksekten düşme, yeraltı kablo çalışmalarında göçük olması, yangın ve ark patlamaları, trafik kazası kaynaklı 
olduğu görülmüş; 2013, 2014 ve 2015 yılları iş kazaları ve işgünü kaybı istatistikleri II. Bölüm tablo 2.1’de 
belirtilmiştir.

2016 yılı Mart-Aralık ayları arasında teftişi yapılan 13 elektrik dağıtım şirketinde, işverenliğe bağlı diğer 
illerde bulunan koordinatörlükleri şeflikler, işletmeler ve alt işverenlerde dahil olmak üzere toplam 113 işyerinde 
denetim yapılmış, yapılan bu denetimlerde 10.932 erkek ve 1014 kadın olmak üzere toplam 11.946 çalışan ve 
190 stajyere ulaşılmıştır. Ortalama bir işyerinde ulaşılan çalışan sayısı 105,7 olmuştur. Çalışan sayısının 50 ve üzeri 
olduğu işyeri sayısı 53’tür. 

Şekil 3.1- Teftiş kapsamında ulaşılan çalışan sayısı

Teftişe gidilen işyerlerinden 102’si çok tehlikeli, 5’i tehlikeli ve 6’sı az tehlikeli sınıfta yer alırken, işyerlerinin 
tamamında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulunduğu tespit edilmiştir.



25

Şekil 3.2- Teftiş kapsamında gidilen işyerleri tehlike sınıfları

Teftiş programı iki aşamalı olarak yürütülmüş; genel olarak ilk teftişte belirlenen mevzuata aykırı hususlar 
için süre talebinde bulunan işverene müfettişlerin kanaati ile uygun bir dönem içerisinde süre verilmiştir. Bu 
süre sonunda noksanlıklarının tamamını gidermeyen işyerlerine idari yaptırımlar uygulanması istenmiş, ek süre 
talebinde bulunan işverenlerin taleplerinden İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca uygun görülen işyerlerine tekrar 
gidilerek teftişler tamamlanmıştır. Teftişler kapsamında denetim görmüş olan işyerlerinde çalışanlar için hayati 
tehlike içeren mevzuata aykırı hususların tespit edilmemiş olması nedeniyle işin durdurulması idari yaptırımı 
uygulanması istenmiştir.

Programlı teftişler kapsamında denetimi yapılan toplam 113 işyerinde uygulama şu şekilde olmuştur. Teftişin 
ilk aşamasında işyerlerinin;

• %68’inde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş, işverenliğin talebi üzerine mevzuata aykırılıkların giderilmesi 
için süre verilmiştir, 

• %32’unda tespit edilen mevzuata aykırılıkların ilk teftiş sırasında giderilmesi sağlanmıştır.

Şekil 3.3- Süre verilen işyerleri oranı
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Teftişin son aşamasında işyerlerinin;

• %50’sinde mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir,

• %50’sinde devam ettiği tespit edilen mevzuata aykırılıklar için idari para cezası uygulanılması istenmiştir.

Şekil 3.4- Teftiş sonunda işyerlerinde mevzuata aykırılık bulunma durumu

Teftişi yapılan 113 işyerinde 1.327 adet mevzuata aykırı husus tespit edilmiş, bu hususlardan 1.114 tanesinin 
teftiş sürecinde giderilmesi sağlanmış ve 56 işyerine giderilmeyen 213 adet mevzuata aykırı husus için toplam 
1.138.694 TL idari para cezası uygulanılması istenmiştir. Teftişler sonucunda tespit edilen iyileştirme oranı %85 
olmuştur.

Şekil 3.5- Teftiş sırasında giderilen mevzuata aykırılık sayısı
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Şekil 3.6- Teftiş sırasında tespit edilen noksanlıkların oranı
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4. BÖLÜM

SONUÇ

“Elektrik Dağıtım Şirketlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” ile, 2016 yılında, Türkiye genelinde 
bulunan 21 elektrik dağıtım şirketinden 13’ü teftiş edilmiş olup elektrik dağıtım alanında faaliyet gösteren 
şirketlerin %62’si denetlenmiştir. 

Programlı teftiş kapsamında; Sakarya, Bolu, Kocaeli, Hatay, Mersin, Adana, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Ankara, 
Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Isparta, Antalya, 
Burdur, Trabzon, Rize, Giresun, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Samsun, Sinop, Çorum, Konya, Nevşehir, Niğde, İstanbul, 
Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa illerinde teftiş yapılmıştır. 41 ili kapsayan teftişlerde Türkiye genelinde 
bulunan illerin %51’ine gidilmiştir.

“Elektrik Dağıtım Şirketlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” ile elektrik dağıtım sektöründe elektrik 
akımına maruz kalma, yüksekten düşme, yeraltı kablo çalışmalarında göçük olması, yangın ve ark patlamaları, 
trafik kazası gibi sektörde iş kazalarının önemli sebepleri olan riskler öncelikli olarak ele alınmıştır. 

2016 yılı Mart-Aralık ayları arasında 13 elektrik dağıtım şirketinde, işverenliğe bağlı diğer illerde bulunan 
koordinatörlükleri şeflikler, işletmeler ve alt işverenlerde dahil olmak üzere toplam 113 işyerinde denetim 
yapılmıştır. 

Yapılan teftişlerde; 

• İşyerlerinde elektrik akımına maruz kalma, yüksekten düşme, yeraltı kablo çalışmalarında göçük olması, 
yangın ve ark patlamaları, trafik kazası gibi elektrik dağıtım sektöründe iş kazalarına sebep olan risklerin 
değerlendirilmesi ve bu risklerin ortadan kaldırılması için tedbirler belirlenmiştir. 

• İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak ve artırmak amacı ile iş sağlığı ve güvenliği kavramı 
ve genel prensipleri, iş kazaları, mesleki riskler ve iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hakkında bilgilendirme 
yapılmıştır.

4.1. Giderilemeyen Mevzuat İhlalleri ve Yapılan İdari İşlemler
Programlı teftişler kapsamında 13 elektrik dağıtım şirketinde, işverenliğe bağlı diğer illerde bulunan 

koordinatörlükleri şeflikler, işletmeler ve alt işverenlerde dahil olmak üzere toplam 113 işyerinde denetim 
yapılmıştır. 70 işyerinde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş, işverenliğin talebi üzerine mevzuata aykırılıkların 
giderilmesi için süre verilmiştir.  43 işyerinde ise tespit edilen mevzuata aykırılıkların ilk teftiş sırasında giderilmesi 
sağlanmıştır. Teftişin son aşamasında işyerlerinin; %50’sinde mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir. Mevzuata 
aykırılıkların devam ettiği işyerlerine ise idari para cezası uygulanılması istenmiştir.

4.1.1. Giderilemeyen Mevzuat İhlalleri

Elektrik dağıtım şirketlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi kapsamında elektrik dağıtım sektöründe 
elektrik akımına maruz kalma, yüksekten düşme, yeraltı kablo çalışmalarında göçük olması, yangın ve ark 
patlamaları, trafik kazası gibi riskler öncelikli olarak belirlenmiş ve işyerlerinde bu risklerin en aza indirilmesi için 
çalışmalar yapılmıştır. 
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Programlı teftişler kapsamında denetlenen işyerlerinde 1327 adet noksan husus tespit edilmiştir. Bu noksan 
hususlardan 1114 tanesi denetimler süresince giderilmiş olup, 213 noksan husus giderilmemiştir.  Giderilmeyen 
noksan hususlar işyerleri bazında incelendiğinde şunlar olduğu görülmüştür;

• Çalışanlar arası iletişim ve çalışanların merkezlerle olan iletişim sorunları, 

• Arıza kayıtlarının tutulmaması, 

• Arıza onarım bakım çalışanlarının saha takibi ve koordinasyon problemleri,

• Trafo merkezleri ve pano benzeri yerlerde etiketleme kilitleme sistemlerinin oluşturulmaması, 

• Arıza onarım bakım çalışmaları sırasında uyarı ve ikaz sistemlerinin kullanılmaması veya uygun hale 
getirilmemesi, 

• Kar yükü temizleme işi için uygun iş ekipmanının sağlanmaması, 

• Ağaç direklerde çalışma sırasında lenteleme halatlarının kullanılması ve çürük kontrolünün yapılmaması, 

• Enerji altında çalışanların manevra yapması, 

• Çalışanlara etkin kişisel koruyucu donanımların verilmemesi ve/veya kullanımının sağlanamaması, 

• Arıza bakım ve onarım için güvenli çalışma prosedürlerinin oluşturulmaması,

• İşyeri bina ve eklentilerinin uygun hale getirilmemesi(acil çıkış yol ve kapıları, yangın söndürme tüpleri 
vb.). 

4.1.2. Uygulanması İstenilen İdari Para Cezaları

İşyerlerinde yapılan teftişlerde verilen süre sonunda 56 işyerinde toplam 213 noksan hususun giderilmediği 
tespit edilmiştir. Giderilmediği tespit edilen noksan hususlar için 1.138.694,00 TL idari para cezası uygulanılması 
istenmiştir.

4.1.3. Suç Duyurusu ve İhbarlar

113 işyerinde yapılan teftişler sonucunda herhangi bir suç duyurusu veya ihbar yapılmamıştır.

4.2. Teftişin Sonuçları İle İlgili Genel Değerlendirme 
Elektrik dağıtım işyerlerinde çalışanların, elektrik akımına maruz kalma, yangın, patlama, yüksekten düşme 

veya yeraltı kablo çalışmalarında göçük şeklinde meydana gelen iş kazalarının kontrol altına alınabilmesi, elektrik 
dağıtım sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir bilinç oluşturulabilmesi 
amacıyla “Elektrik Dağıtım Şirketlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” planlanmıştır. Bu doğrultuda 
programlı teftiş hazırlık aşamasında belirlenen işyerlerinden 12 adet asıl 1 adet yedek elektrik dağıtım işyeri 
olmak üzere 13 adet işyeri ve işverenliğe bağlı diğer illerde bulunan koordinatörlükleri şeflikler, işletmeler ve alt 
işverenlerde dahil olmak üzere toplam 113 işyerinde teftiş yapılmıştır. 

Teftişler iki aşamalı olarak planlanmıştır. Teftişlerin ilk aşamasında işyeri bazında noksan hususlar belirlenmiştir. 
İşyerlerinin %32’sinde tespit edilen noksan hususlar teftiş sırasında giderilmiş ve teftişler sonuçlanmıştır. Diğer 
işyerlerinde ise ilk teftişte tespit edilen noksan hususlar için süre verilerek teftişlere ara verilmiştir. İkinci teftişlerde 
ise süre verilen işyerlerinin %50’sinde noksan hususların tamamının giderildiği tespit edilmiştir. Giderilmeyen 
noksan hususlar için idari para cezası uygulanmıştır.

Yapılan teftişlerde toplam 1327 adet noksan husus tespit edilmiştir. Bu noksan hususlardan 1114 tanesi 
denetimler süresince giderilmiştir. Teftişler sonucunda tespit edilen iyileştirme oranı %85 olmuştur.





KISIM II.

KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLERİN İMALATINDA İŞ SAĞLIĞI      
VE GÜVENLİĞİ PROGRAMLI TEFTİŞ ÖZETİ
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1. BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

1.1. Teftişin Adı 
Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftiş

1.2. Teftişin Amacı
Yapılacak olan programlı teftişler ile; 

• 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 dokümanların ciddiyetle ele alınmasının sağlanması, 

• İşyerinde bulunan riskler ve bu riskler sonucu meydana gelebilecek iş kazaları hakkında işverenlerin 
bilgilendirilmesi, 

• Kauçuk ve plastik ürünleri imalatında kullanılan presler, karıştırıcılar, silindir çiftleri, enjeksiyon presleri, 
kaldırma araçları vb. gibi iş ekipmanlarında kazalara sebep olabilecek risklerin tespit edilmesi,

• Yangın ve patlama riskinin bulunduğu ortamlarda yangına ve patlamaya karşı yeterli önlem alınmasına 
katkıda bulunmak, 

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

• Kullanılan kimyasallar ve iş akışına bağlı olarak zararlı gaz ve tozların ortaya çıktığı yerlerde uygun lokal 
ve genel havalandırma sistemlerinin bulunmasına, gereken durumlarda uygun kişisel koruyucuların 
kullanılmasına ve meslek hastalıklarının önlenmesine katkıda bulunmak,

amaçlanmıştır.

1.3. Teftişte Görev Alan Müfettişler
Programlı teftişlerde, 6 heyet halinde; 2 iş başmüfettişi, 3 iş müfettişi ve 7 yetkili iş müfettişi yardımcısı görev 

almıştır. 

1.4. Çalışma Takvimi
Çalışma takvimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Aylar Faaliyet

Ocak-Şubat Teftişe Hazırlık (Bilgilendirme toplantıları, Eğitimler)

Mart-Nisan

Teftişlerin Gerçekleştirilmesi ve Raporların Yazılması

Mayıs-Haziran

Temmuz-Ağustos

Eylül-Ekim

Kasım Değerlendirme Raporunun Yazılması

Tablo 1.1- Çalışma takvimi

1.5. Görev Yapılan İller 
Teftişler; Bursa, İzmir, Konya, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik olmak 

üzere toplam 11 ilde gerçekleştirilmiştir. 
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2. BÖLÜM

TEFTİŞİN TANIMI

2.1. Gerekçe
Ülkemizde kauçuk ve plastik imalatı sektöründe kullanılan başta kauçuk hamur makinaları, presler, karıştırma 

silindirleri ve kaldırma araçları gibi iş ekipmanlarında yeterli iş güvenliği önlemleri alınmaması ve iş güvenliği 
eğitimlerinin yetersiz olması gibi çeşitli nedenlerle çok sayıda yaralanmalı, uzuv kayıplı ve ölümlü iş kazaları 
meydana gelmektedir. Ayrıca kauçukla çalışılan işletmelerde çok sayıda kimyasal madde kullanılması sonucu 
işlemler sırasında ortaya çıkan zararlı toz, duman ve gazlara çalışanların maruz kalması nedeniyle meslek hastalığı 
oluşma riski de bulunmaktadır.

Yıllar İş Kazası Sayısı Ölüm Sayısı Meslek Hastalığı

2015 8.176 8 5

2014 6.895 10 11

2013 6.016 12 7

2012 2.311 2 2

2011 2.124 7 2

Tablo 2.1- Sektöre ait iş kazası istatistikleri

Bu kazaların sektörün hangi alt dallarında meydana geldiği aşağıdaki 2015 yılı için tabloda detaylı olarak 
verilmiştir.  

İş Kazası Ölüm Meslek 
Hastalıkları

22
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1-Kauçuk 
ürünlerin imalatı

1-İç ve dış lastik imalatı, lastiğe sırt 
geçirilmesi ve yeniden işlenmesi 987 2 5

9-Diğer kauçuk ürünleri imalatı 913 1 0

2-Plastik 
ürünlerin imalatı

1-Plastik tabaka. levha. tüp ve profil imalatı 1.885 3 0

2-Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, 
damacana, şişe, makara vb. paketleme 

malzemelerinin imalatı
2.037 2 0

3-Plastik inşaat malzemesi imalatı 813 0 0

9-Diğer plastik ürünlerin imalatı 1.541 0 0

Toplam 8.176 8 5

Tablo 2.2- Sektöre ait 2015 yılı iş kazası istatistikleri

Bu istatistikler incelendiğinde her geçen sene sektörde yaşanan iş kazası sayılarının artmakta olduğu açıktır. 
2013 yılından sonra kazalarda yaşanan ani artış kaza sayısındaki gerçek ve anormal bir artıştan ziyade Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından istatistik yönteminin değişmesinden kaynaklanmaktadır.
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2.2. Yöntem
Programlı teftiş kapsamında Bakanlığımızın 2015 /4 Sayılı Genelgesi eki İş Teftiş Rehberi 1. Kitap 1. Kısım 

2. Bölüm 4.4. Maddesinde yer alan “ İş teftişine ilişkin gerek uluslararası mevzuatta gerekse ulusal mevzuatta, 
teftiş süresi içinde tamamlanabilecek ve düzeltilebilecek mevzuata aykırılıklarla ilgili olarak öncelik verilme 
uygulaması getirilmiş olduğundan, hem programlı hem de program dışı teftişlerde, işverence noksanlık ve 
aykırılıkların giderilmesine yönelik talepler ile ilgili olarak teftişe ara verilmesi yoluna gidilmesi, önleme odaklı iş 
teftişi anlayışının bir parçası olacağından; 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. “ hükümleri dikkate alınarak teftişler yapılmıştır.

Görevler 2 aylık programlar şeklinde düzenlenmiş ve iki aşamalı şekilde gerçekleştirilmiştir. Teftişin birinci 
aşamasında eksiklikler tespit edilmiş, işverenlerin talepleri ve müfettişlerin kanaati sonucunda bildirim 
düzenlenerek işverenlere süre verilmiş, verilen süre sonunda işyerine tekrar gidilerek eksikliklerin giderilip 
giderilmediği kontrol edilerek teftişler tamamlanmıştır.  

2.3. İşyerlerinin Seçim Kriterleri 
İşyerlerini seçerken kauçuk ve plastik ürünleri imalatını belirten 22 nolu NACE- Kauçuk ve plastik ürünlerin 

imalatı kodu dikkate alınmıştır.  İşyeri seçiminde daha önce hiç teftiş görmemiş veya uzun yıllardır teftiş 
görmeyen işyerlerine öncelik verilmiştir. Bu nedenle İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı tarafından 2013 yılında  
“Kauçuk ve Plastik Ürünler İmalatı İş Kolunda Risk Esaslı Programlı Teftiş” başlıklı programlı teftiş kapsamında teftiş 
edilen işyerleri programa alınmamıştır. Daha çok çalışana ulaşılabilmesi açısından işyerleri çalışan sayılarına göre 
sıralanmış ve çalışan sayısı çok olan işyerlerine öncelik verilmiştir.
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3. BÖLÜM

TEFTİŞ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

3.1. Hazırlık Aşaması
Programlı teftişlerin hazırlık aşamasında ilk olarak teftişlerde görev alacak müfettişler belirlenerek heyetler 

oluşturulmuştur. Bu kapsamda sene başında belirlenen 12 iş müfettişi ve yetkili iş müfettişi yardımcısından 6 
heyet oluşturulmuştur. 

Programlı teftiş konuları ve teftiş edilecek kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı hakkında daha detaylı bilgi 
sahibi olunması amacıyla, ocak ayı içerisinde programlı teftişte görevli müfettişlerce araştırma yapılarak, Bursa 
Grup Başkanlığı tarafından düzenlenen çalıştayda bu konular diğer müfettişlerle paylaşılmıştır. 

3.2. Teftiş Aşaması
Yukarıda belirtilen hazırlık çalışmalarının akabinde mart ayında teftişlere başlanmış ve ekim ayı sonunda 

tamamlanmıştır. Teftiş kapsamına alınan 11 ilde 283 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 2 aylık programlar şeklinde düzenlenmiştir. Teftişin birinci aşamasında eksiklikler tespit 
edilmiş, işverenlerin talepleri ve müfettişlerin kanaati sonucunda 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 uygulanması istenmiştir.

Tespit edilen noksanlıklarla ilgili ayrıntılı bilgi teftiş sırasında yapılan görüşmelerde işverenlere ve çalışanlara 
aktarılmıştır. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hakkında işyeri yetkilileri bilgilendirilmiştir. 

3.3. İstatistikler
Yapılan programlı teftişler kapsamında 283 işyeri teftiş edilmiştir. Bu işyerlerinin illere göre dağılımı aşağıdaki 

grafikte verilmiştir. Teftişler otomotiv sanayisinin yoğun olduğu Bursa ve Kocaeli illerinde yoğunlaşmıştır. Kocaeli 
ilinde bu sektörde yer alan işletmelerin bir kısmı daha önce Ankara Grup Başkanlığı tarafından benzer programlı 
teftişe alındığından Bursa’daki teftiş sayısı daha yüksek olmuştur.
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Şekil 3.1- İllere göre yapılan teftiş sayıları

Yapılan teftişlerde 12.860 erkek, 4.334 kadın olmak üzere toplamda 17.194 çalışana ulaşılmıştır. Çalışanların 
yaklaşık dörtte birini kadın çalışanlar oluşturmaktadır. Ayrıca sektör içerisinde plastik ürünleri üreten işletmelerde 
kadın sayısının daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Çalışan sayılarına ilişkin grafik aşağıda verilmiştir. 

Şekil 3.2- Cinsiyete göre çalışanların dağılımı

Teftiş edilen işyerlerinin önemli bir kısmının (%59) çalışan sayısı 10-49 aralığındadır. Çalışan sayılarına göre 
işyerlerinin dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Grafikte teftiş edilen işyerlerinin çok büyük bir kısmının kobi 
sayılan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler olduğu dikkat çekmektedir.

Şekil 3.3- Çalışan sayısına göre işyerlerinin dağılımı
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Teftiş edilen 283 işyerinde toplam 4.739 noksanlık/mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. Bu noksanlıkların 
giderilmesi için verilen sürenin sonunda bunlardan 4.502’nin ( % 95 oranında) giderilmesi sağlanmıştır. 237 
noksanlık ise (% 5) işverenler tarafından teftiş süresi içerisinde giderilmemiştir. Bu verilere göre bir işyerinde 
ortalama olarak yaklaşık 17 noksan tespit edilmiştir.

Şekil 3.4- Tespit edilen ve giderilen noksanlıklar

Giderilmeyen 237 noksanlık için bu noksanlıkları gidermeyen 83 işyerine toplam 712.024 TL idari para cezası 
uygulanması istenmiştir.

Şekil 3.5- Teftiş sonucuna göre işyerleri sayısı

3.3.1. Teftişin birinci aşamasında tespit edilen noksanlıklara ilişkin bilgiler

Teftişlerde tespit edilen noksanlıkların sınıflandırılması ve kaç işyerinde tespit edildiğine dair bilgiler tablo 3.1’ 
te verilmiştir. 

Noksanlık İşyeri Sayısı Noksan Sayısı

Koruyucu- Fotosel-Çift el-Switchler-PLC- Göğüs barı olmaması 259 512

Tesisat kontrolü yapılmaması 199 273

Risk değerlendirmesinin olmaması/uygun olmaması 201 211

Yüksekten düşmeye karşı korkuluk vb. yapılmaması 186 208

Yangın ekipmanları ile ilgili eksiklikler ve uygunsuzluklar 188 202
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Noksanlık İşyeri Sayısı Noksan Sayısı

Acil çıkış kapıları eksiği/ Acil durum aydınlatması olmaması 158 178

Kaçak akım rölesi eksikliği 169 170

Elektrik ile ilgili diğer tedbirlerin eksikliği 98 148

Lokal havalandırma uygunsuzluğu 128 147

Basınçlı kap kontrolü yapılmaması 128 138

Kaldırma araçlarının kontrolünün olmaması 116 136

Acil durum ve tahliye tatbikatı yapılmaması 130 130

Periyodik kontrol raporundaki giderilmeyen hususlar 93 128

Acil çıkış kapı ve yollarının işaretlenmemesi 116 122

Kişisel koruyucu donanımın uygun olmaması/verilmemesi 97 116

Mesleki eğitim, operatör belgesi vb. olmaması 99 101

Ortam ölçümleri ile ilgili noksanlıklar 68 98

Acil durum planında eksiklikler 66 69

Kimyasal maddelerin uygun depolanmaması 52 67

Patlamadan korunma dokümanı olmaması/uygun olmaması 59 66

İlk yardımcının bulunmaması/yetersizliği 65 65

Alev geri tepme ventili, boya tabancası topr. yapılmaması 59 63

Çalışan temsilcisi bulunmaması/yetersizliği 60 60

Periyodik sağlık raporlarında eksiklikler 59 60

İSG eğitimi verilmemesi 54 59

Genel uyarı ve ikaz işaretlemeleri eksiklikleri 40 59

İş ekipmanı çalışma talimatı olmaması/eksikliği 45 50

Malzeme güvenlik bilgi formu ile ilgili eksiklikler 43 50

Gaz (doğal gaz, lpg vb.) detektörü bulunmaması 46 48

Acil durdurma sistemi olmaması 44 47

Genel havalandırma uygunsuzlukları 45 46

İş ekipmanı ile ilgili uyarı ve ikaz eksiklikleri 37 45

İSG eğitim saatleri yetersizliği/yenilenmemesi 41 42

Kimyasalların uygun işaretlenmemesi 41 42

Acil durum ekipleri görevlendirilmemesi/eksikliği 40 41

Taşma havuzu olmaması 36 38
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Noksanlık İşyeri Sayısı Noksan Sayısı

İş ekipmanından parça fırlaması (Torna siperlik vb.) 32 35

Kaldırma araçlarında tespit edilen uygunsuzluklar 29 30

İş ekipmanın sesli ve ışıklı uyarı ikazı olmaması 28 29

İş ekipmanın dağılması (Zımpara yan kapak vb.) 27 29

6331 Sayılı Kanun Madde 4.1.a eksiklikleri 25 28

İş ekipmanının sabitlenmemesi 25 26

Basınçlı tüplerin uygunsuz depolanması. 22 26

Göz ve vücut duşu olmaması 21 25

İSG Uzmanı-İşyeri Hekim- Diğer sağlık personeli olmaması/yetersizliği 15 25

Tehlikeli alanları işaretlenmemesi/girişin engellenmemesi 21 22

İş ekipmanının periyodik kontrol raporunda gerekli hususların eksikliği 13 19

Exproof olmaması/Bölgeye uygun olmaması 13 17

Düşmeyi, kaymayı engelleyici önlemlerin alınmaması 12 16

İSG kurul toplantıları zamanında yapılmaması 15 16

Günlük kullanımdan fazla kimyasalın bulunması 9 11

Paratoner olmaması 2 4

DİĞER 195 346

Tablo 3.1- Teftişin ilk aşamasında tespit edilen noksanlıklar ve işyerleri sayıları

MEVZUAT ADI 1. AŞAMA 2. AŞAMA

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 1.766 87

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin 
Yönetmelik 1.106 71

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 502 25

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 280 18

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik 243 5

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 230 3

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 178 6

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında 
Yönetmelik 152 10

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında 
Yönetmelik 101 1
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MEVZUAT ADI 1. AŞAMA 2. AŞAMA

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik 42 0

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve 
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 30 2

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 24 1

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 19 0

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 15 3

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 15 3

Tozla Mücadele Yönetmeliği 15 1

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik 5 0

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 
Yönetmelik 3 0

Diğer Yönetmelikler 13 1

Tablo 3.2- Mevzuat maddesine göre tespit edilen eksikliklerin sınıflandırılması

3.2. Teftişin ikinci aşamasında tespit edilen noksanlıklara ilişkin bilgiler

Birinci aşamada tespit edilen bu noksanlıkların % 95 oranında teftişin ikinci aşamasında giderilmesi 

sağlanmıştır. Teftişin ikinci aşamasında tespit edilen noksanlıklara ilişkin bilgiler tablo 3.3’te verilmiştir. 

NOKSANLIK İşyeri Sayısı Noksan Sayısı

Koruyucu- Fotosel-Çift el-Switchler-PLC- Göğüs barı olmaması 32 36

Tesisat kontrolü yapılmaması 16 21

Kaçak akım rölesi olmaması 11 14

İlk yardımcı olmaması/eksikliği 12 16

Yangın ekipmanları ile ilgili eksiklikler ve uygunsuzluklar 9 10

Lokal havalandırma uygunsuzluğu 7 9

Genel havalandırma uygunsuzlukları 3 6

Mesleki eğitim, operatör belgesi vb. olmaması 5 6

Periyodik kontrol raporundaki giderilmeyen hususlar 7 9

Acil çıkış kapıları eksikliği/ Acil durum aydınlatması olmaması 6 7

Kaldırma araçlarının kontrolünün yapılmaması 4 6

Ortam ölçümleri ile ilgili noksanlıklar 5 6

Elektrik ile ilgili diğer tedbirler 2 6

Yüksekten düşmeye karşı korkuluk vb. olmaması 5 6
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NOKSANLIK İşyeri Sayısı Noksan Sayısı

Gaz (doğal gaz, LPG vb.) detektörü bulunmaması 4 5

Acil durdurma sistemi yapılmaması 3 4

Basınçlı kap kontrolünün olmaması 3 4

Kaldırma araçlarında tespit edilen uygunsuzluklar 3 4

Exproof olmaması/bölgeye uygun olmaması 3 4

Acil çıkış kapı ve yollarının işaretlenmemesi 3 3

Patlamadan korunma dokümanın uygun olmaması 2 3

Risk değerlendirmesi yapılmaması/uygun olmaması/ekibin uygun olmaması 2 3

İş ekipmanın sesli ve ışıklı uyarı ikazı bulunmaması 2 2

İş ekipmanı çalışma talimatı bulunmaması/uygun olmaması 2 2

Acil durum ve tahliye tatbikatı yapılmaması 2 2

Düşmeyi, kaymayı engelleyici önlemler alınmaması 1 2

Periyodik sağlık raporları olmaması 2 2

Madde 4.1.a 1 2

Kimyasalların doğru işaretlenmemesi 1 2

DİĞER 26 35

Tablo 3.3- Teftişin ikinci aşamasında tespit edilen noksanlıklar ve işyeri sayıları

Her iki tablo incelendiğinde yapılan teftişler ile işyerlerinde önemli oranda iyileşme sağlandığı açıktır. 
Toplamda tespit edilen eksikliklerin % 95’inin giderilmesi sağlanmıştır. 

İşyerlerinde giderilemeyen noksan hususlar incelendiğinde koruyucular ve tesisat kontrollerinin yapılmaması 
yine ön plana çıkmaktadır. İki tablo incelendiğinde kaçak akım rölesi, ilk yardımcı, yangın ekipmanları ile ilgili 
eksiklikler, lokal ve genel havalandırma gibi hususların giderilme oranının diğer hususlara göre daha düşük 
olduğu ve bu nedenle ikinci listede daha üst sıralarda görüldüğü ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni işverenlerin 
bu konulara gereken önemi vermemeleri ve aynı zamanda bu hususların giderilmesinin daha uzun zaman alması 
ve bazen de yatırım gerektirmesidir. Özellikle tesisat uygun olmadığı zaman kaçak akım rölelerinin takılması, 
yangın tesisatlarının çekilmesi, havalandırma sistemlerinin kurulması gibi hususlar uzun vakit alan eksikliklerdir. 
Aslında bu hususların işletme kurulurken çözülmesi en uygun olanıdır. Sonradan bu tür ilavelerin ve tesisatların 
yapılması hem zaman almakta hem de yapılan işi etkilemektedir. 
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4. BÖLÜM

SONUÇ

İş Teftiş Kurulu Bursa Grup Başkanlığımızca, Bursa, İzmir, Kocaeli, Konya, Sakarya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale, 
Kütahya ve Bilecik olmak üzere 11 ilde, kauçuk ve plastik ürünleri imal eden 283 işyerinde, “Kauçuk ve Plastik 
Ürünlerin İmalatında İSG Programlı Teftiş” başlığı altında iş sağlığı ve güvenliğine yönelik risk esaslı programlı 
teftişler gerçekleştirilmiştir.

4.1. Giderilemeyen Mevzuat İhlalleri ve Yapılan İdari İşlemler

4.1.1. Giderilemeyen Mevzuat İhlalleri

Teftiş edilen 283 işyerinde toplam 4.739 noksanlık/mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. Bu noksanlıkların 
giderilmesi için işverenlere süre verilmiş ve verilen sürenin sonunda bunlardan 4.502’sinin (%95 oranında) 
giderilmesi sağlanmıştır. 237 noksanlık ise (%5) işverenler tarafından teftiş süresi içerisinde giderilmemiştir. Teftiş 
kapsamında en sık rastlanan noksanlıklar şu şekilde sıralanabilir;

Koruyucular ile ilgili eksiklikler

Tespit edilen noksanlıklar değerlendirildiğinde öne çıkan en önemli unsur; koruyucular olarak sınıflandırılan 
sabit koruyucu, karıştırma silindirlerine göğüs barı, fotosel, ışın bariyeri, çift el kumanda sistemleri, güvenlik 
PLC sistemleri, eş zaman röleleri ve alan tarayıcı vb. koruyucuların uygunsuzluğu/eksikliği 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 259 işyerinde 594 noksan tespit edilmiştir. 
Koruyucular ile ilgili bu kadar noksan hususun tespit edilmesi iş güvenliğinin öneminin yeterince anlaşılmadığını, 
işe ekipmanlarının hareketli parçalarına karşı yeterli teknik tedbirlerin alınmadığını 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 teftişlerde çalışanların koruyucuların önemi 
hakkında bilgilendirilmesi ve işverenlerin denetim gözetim yükümlülükleri üzerinde durulmuştur.  

Tesisatların periyodik kontrollerinin yapılmaması

İşyerlerinde elektrik, topraklama, paratoner, yangın uyarı ve söndürme, havalandırma gibi tesisatlar 
bulunmakta olup mevzuat gereği periyodik olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Tesisatların periyodik 
kontrollerinin yapılmamasının en fazla tespit edilen ikinci noksan olmasından bu hususun öneminin işyerlerinde 
tam olarak yerleşmediği anlaşılmaktadır. İşyerlerinde genel anlamda sadece topraklama tesisatının kontrollerinin 
yapıldığı, havalandırma ve yangın tesisatı gibi diğer tesisat kontrollerin ise önemsenmediği görülmüştür. Bu 
nedenle teftişlerde işyerinde bir periyodik kontrol planı oluşturulması ve bu plana göre takibinin yapılarak ve 
mevzuata uygun süre aralıklarında kontrolünün sağlanması üzerinde durulmuştur. 

Risk değerlendirmesinin yapılmaması veya mevzuata uygun olmaması 

Risk değerlendirmesi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun temel taşlarından biridir. Buna paralel 
olarak işletmelerin çok büyük kısmında risk değerlendirmelerin yapıldığı görülmüştür. Ancak teftişlerde incelenen 
risk analizlerinin genellikle işyerindeki tüm riskleri kapsamadığı, çok yüzeysel olduğu, risk değerlendirmesi 
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ekibinin uygun kişilerden oluşturulmadığı ve dokümantasyonunun mevzuata uygun yapılmadığı gibi hususlar 
tespit edilmiştir. Ayrıca risk analizleri hazırlandıktan sonra bir kenara koyulup yapılan işlerde bu analizlere dikkat 
edilmemekte veya alınan tedbirler bu analizlere işlenmemektedir.  Bu hususlar proaktif yaklaşımın en önemli 
unsuru olan risk analizlerin öneminin yeterince anlaşılmadığını göstermektedir. Bunun yanında teftişlerde detaylı 
ve ayrıntılı risk analizleri ile de karşılaşılmıştır.

Yüksekten düşmeye karşı korkuluk yapılmaması

En basit ve kolay çözülebilecek bir husus olmasına rağmen işverenler ve çalışanlarca işletme körlüğü, 
alışkanlık gibi nedenlerle bir iş kazası oluşuncaya kadar bu hususlar göz ardı edilmektedir. Bazı durumlarda da 
işverenler malzeme alış verişine engel olduğu gibi gerekçelerle korkuluk yapmak istemedikleri anlaşılmış olup 
bu işyerlerine gerektiğinde sökülüp takılabilen korkulukların takılması sağlanmıştır. 

Yangına karşı alınan tedbirler ile ilgili eksiklikler

İşyerlerinde özellikle yeterli miktarda ve uygun yangın söndürme sistemlerinin bulunmaması, yangın dedektör 
ve/veya alarm sistemlerinin bulunmaması, yangınla mücadele ekipmanları işaretlemelerinin yetersiz olması ve 
yangın ekipmanlarının önüne malzeme istifi yapılması gibi eksiklikler ön plana çıkmaktadır. Bu eksiklikler genel 
olarak işletmelerin yangına hazır olmadıklarını göstermektedir. Yapılan teftişlerde bu eksikliklerin giderilmesine 
çalışılmış ve özellikle yangının ilk aşamada fark edilmesini sağlayacak alarm ve dedektör sistemleri ile otomatik 
olarak devreye girecek söndürme sistemleri üzerinde durulmuştur. 

Acil çıkış yolları ve kapıları ile ilgili uygunsuzluklar

Yangın deprem gibi acil durumlarda çok önem arz eden acil çıkış kapı ve yollarında da önemli eksiklikler 
tespit edilmiştir. Bu konuda en çok karşılaşılan uygunsuzluk acil çıkış kapılarının içeriye doğru açılması, önlerinde 
engel olması ve yetersiz olmasıdır. Bu konudaki genel sıkıntı acil çıkış yollarının ve kapılarının binanın inşaat 
aşamasında planlanmaması ve işyerine sonradan yapılan eklemeler ile dışarı çıkışın labirente benzemesi 
nedeniyle yaşanmaktadır. Ayrıca teftişlerde acil çıkış yollarının aydınlatılmasına da özel önem verilmiştir.

Kaçak akım rölesinin takılmaması

Çok basit ve ucuz bir önlem olmasına rağmen elektrik çarpmalarında çalışanların hayatını kurtarabilmektedir. 
Ucuzluğuna ve basitliğine rağmen işyerlerinde bu kadar çok tespit edilmesinin nedeni işlevinin bilinmemesi ve 
bazı işyerlerinde elektrik tesisatının eski ve uygunsuz olması nedeniyle kaçak akım rölesinin sürekli atmasıdır. 
Bu nedenle bazı işyerlerinde kaçak akım rölelerinin takılabilmesi için elektrik tesisatının uygun hale getirilmesi 
gerekmektedir. Teftişlerde elektrik çarpmalarını önlemeye yönelik 30 mA ve elektrik kaynaklı yangınları önlemeye 
yönelik 300 mA kaçak akım röleleri hakkında rehberlik edilerek bu konudaki eksikliklerin giderilmesi sağlanmaya 
çalışılmıştır.

Lokal ve genel havalandırma sistemi ile ilgili eksiklikler

Diğer önemli bir husus işyerlerinde lokal havalandırmaların eksikliğidir. Lokal havalandırma sistemlerinin 
bulunmadığı durumlarda çalışanların meslek hastalığına yakalanma riski artmakta ortamın hava kalitesi de 
düşmektedir. 

Bazı işyerlerinde zararlı gaz, duman, 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 tedbir olarak maske kullanımından önce lokal havalandırmaların yapılması gerekmektedir. Bu 
havalandırmalar zararlı gaz ve tozları çalışanın solunum bölgesine ulaşmadan çekebilmelidir.  

Bu nedenle yapılan teftişlerde işverenlere lokal havalandırmanın önemi ile ortaya çıkan zararlı gaz, duman, toz 
vb. etkin bir şekilde çekebilecek şekilde olması konusunda rehberlik edilmiş ve bu konuda önemli iyileştirmeler 
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sağlanmıştır.  Ayrıca lokal havalandırma ile beraber genel havalandırma konusuna da önem verilmiştir. İşletme 
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. 

Basınçlı kapların ve kaldırma araçlarının kontrollerinin yapılmaması

Teftiş sonuçlarına bakıldığında önemli sayıda işyerinde basınçlı kapların ve kaldırma araçlarının kontrolünün 
yapılmadığı görülmektedir. Bu sonuçlar bize, işyerlerinde periyodik kontrollerin öneminin anlaşılmadığını 
göstermektedir. Oysa ki kaldırma araçları ile yapılan çalışmalar çok sayıda iş kazası meydana gelmekte, basınçlı 
kaplarda yaşanabilecek bir patlamada ise çoklu ölümler yaşanabilmekte ve işyerleri tahrip olmaktadır.  Yapılan 
teftişlerde bu kazaların yaşanmaması için işyerlerinde bir periyodik kontrol planı oluşturularak mevzuata uygun 
aralıklarla bu ekipmanların kontrol edilmesi üzerinde durulmuştur.

Acil durum tatbikatlarının yapılamaması

İşyerlerinin yaklaşık olarak yarısında yangın vb. acil durum tatbikatı yapılmamıştır. Bu tür durumlar işletmelerin 
her gün başına gelen durumlardan değildir. Yangın gibi olumsuz durumlarda işletmelerin soğukkanlı ve hızlı 
bir şekilde olaya müdahale etmeleri ancak periyodik olarak bu tatbikatların yapılması ile mümkündür. Aksi 
durumlarda panik ve yapılan yanlış müdahaleler olayın boyutunu daha da arttırmaktadır. İşletmelerde bu 
tatbikatların öneminden bahsedilmiş ve tatbikatların yapılması sağlanmıştır. 

Periyodik kontrol raporlarında belirtilen eksikliklerin giderilmemesi

İncelenen bazı kontrol raporlarında kontrolden sonra kontrolü yapan kişilerce tespit edilen eksikliklerin 
giderilmediği veya giderildiğine dair ikinci raporun alınmadığı görülmüştür. Bu eksikliklerin giderilmeden iş 
ekipmanlarının kullanılmasının uygun olmadığı belirtilmiş ve eksiklikler giderilerek ikinci raporların alınması 
sağlanmaya çalışılmıştır. 

Kişisel koruyucu donanımların verilmemesi/uygun olmaması ile ilgili eksiklikler 

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.

4.1.2. Uygulanması İstenilen İdari Para Cezaları

Giderilemeyen 237 noksan husus için bu noksanlıkları gidermeyen 83 işyerine toplam 712.024 TL idari para 
cezası uygulanması istenmiştir.

4.1.3. Suç Duyurusu ve İhbarlar

Programlı teftişler kapsamında herhangi bir suç duyusu ve ihbar yapılmamıştır. 

4.2. Teftişin Sonuçları ile İlgili Genel Değerlendirme 
Yapılan teftişler genel olarak değerlendirildiğinde; sektörün en önemli iş güvenliği eksikliklerinin bu bölümün 

1.1. bölümünde belirtilen eksiklikler olduğu ortaya çıkmıştır. İşyerlerinde tespit edilen eksikliklerin 1 ay gibi 
kısa bir süre içerisinde %95 oranında işverenlerce giderilmiş olması eksikliklerin istenildiği zaman kısa sürede 
giderilebildiğini fakat dışarıdan bir etki beklendiğini göstermektedir. İşyerlerinin çoğunun, müfettişler gelmeden 
kendiliğinden bu eksiklikleri gidermedikleri görülmüştür. Bu durumda,  işverenlerde ve işyerlerinde iş sağlığı 
ve güvenliği kültürünün yerleşmediğini göstermektedir. Her ne kadar teftiş edilen işyerlerinde çok önemli 
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iyileştirmeler sağlansa da işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmediği sürece bu iyileşmelerin 
kalıcı ve sürdürülebilir olması ve iş kazalarının azaltılabilmesi mümkün değildir.

4.3. Sektör/Alan Temsilcilerinin Önerileri

4.3.1. İş Teftişi İle İlgili Önerileri

Teftiş edilen işyerlerinde işverenlerin teftişten ve teftiş yönteminden (doğrudan idari para cezası uygulamak 
yerine süre verilmesi) memnun oldukları gözlenmiştir. Genel olarak belirtilen öneri, teftişlerin sektörde 
yaygınlaştırılarak haksız rekabetin önlenmesidir. 

4.3.2. Sektör/Alana İlişkin Sorunlara Yönelik Önerileri

Yapılan teftişlerde işverenlerce; sektörde çalışacak eleman sıkıntısı olduğu belirtilmiş bunun için meslek 
liselerinin teşvik edilmesi gerektiğini ve her sektöre yeterli işgücü sağlayacak şekilde planlama yapılması gerektiği 
önerisi işverenlerce beyan edilmiştir. 

İşverenlerce belirtilen diğer husus ise aldıkları iş ekipmanlarının CE belgesi olduğu halde müfettişlerce iş 
ekipmanlarında koruyucu vb. eksiklikler tespit edilmesidir. İşverenlerce; koruyucusu olmayan veya eksik olan 
makinanın üretimine engel olunması, asıl sorunun makine üretiminden kaynaklandığı ve bu makineleri üreten 
işletmelerin (üretilen ürüne yönelik) teftiş edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

4.3.3. İş Müfettişlerinin Değerlendirme ve Görüşleri

4.3.3.1 Mevzuatla İlgili Öneriler

Presler, karıştırma silindirleri gibi belirlenecek bazı iş ekipmanlarının güvenlik donanımları ile standart olarak 
üretilmelerinin sağlanması (güvenlik donanımlarının opsiyonel olmaması):

Sektörde kullanılan karıştırma silindirleri, presler gibi makineler çok tehlikeli olduğu halde bazı durumlarda 
göğüs barı ya da koruyucu fotosel gibi güvenlik donanımları opsiyonel olarak sunulmakta ve güvenlik donanımı 
olmayan ürünler az da olsa daha ucuza satılmaktadır. Bu nedenle gerek yerli üretim makinalarda gerekse yurt 
dışından ithal edilecek ürünler bu hususu dikkat edilmeli güvenlik donanımı olmayan makinelerin piyasaya 
sürülmesine izin verilmemelidir. 

İş ekipmanlarına CE verilmesi sürecindeki eksiklikler:

Makine ve ekipmanlardan kaynaklanan güvenlik problemlerinin başında makine ve ekipmanların standartlara 
uygun olmaması veya gerekli koruyucu donanımlarının bulunmaması gelmektedir. CE işareti, ürünlerin, insan, can 
ve mal güvenliği ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren 
bir işarettir. Teftişler sırasında işverenler, işletmelerinde sahip oldukları makine ve ekipmanlarında CE işaretinin 
mevcut olmasına rağmen gerekli güvenlik önlemlerini taşımadığı gerekçesiyle problem yaşamaktadır. İthal 
edilen CE sertifikalı makine ve ekipmanların iş güvenliği donanımlarının kontrolü de yapılamamaktadır. Ayrıca 
güvenlik PLC sistemine sahip olmayan yani çalışmaya başlamadan önce ekipmanın güvenlik donanımlarının 
devre dışı bırakıldığını tespit edemeyen ürünlere CE sertifikası verilmemelidir. Bu konu ile ilgili olarak tespit edilen 
sorunlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilmiştir.

Periyodik kontroller ile ilgili formların oluşturulması;

Yapılan teftişlerde işyerlerinde bulunan periyodik kontrol formları ile ilgili önemli sayıda eksiklik tespit 
edilmiştir. Özellikle yangın tesisatı, havalandırma tesisatı gibi tesisat kontrolleri ile ilgili olarak piyasada standart 
bir form ya da kontrol kriterleri yerleşmediğinden farklı farklı türde raporlar ile karşılaşılmış ve bu raporlarda 
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eksiklikler tespit edilmiştir. Bu nedenle periyodik kontrole tabi her ekipman ve tesisat için mevzuattaki kriterleri 
kapsayan formlar kullanılmalıdır.

4.3.3.2. Diğer kurum/kuruluşlarla ile ilgili öneriler

Güvenlik donanımlarının ülkemizde üretiminin yaygınlaştırılması;

Bazı işyerlerinde fotosel, alan tarayıcı, switch, dedektör vb. çok yaygın kullanımı olan güvenlik donanımlarının 
yurt dışından getirilmesi uzun bir süre alması nedeniyle bazı eksiklikler teftiş süresi içerisinde giderilememiştir. 
Fotosel, alan tarayıcı, switch, eş zaman rölesi, vb. sistemlerin verilecek olan teşviklerle ülkemizde de üretiminin 
sağlanmasının ve yaygınlaşmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Tehlikeli ve eski ekipmanların daha güvenli olanlarla değiştirilmesi için teşvik; 

Sektörde kullanılan eski banburiler (hamur makinalarının) zamanla meydana gelen deformasyonlar nedeniyle 
işyeri ortamının daha çok tozlu olmasına neden olmaktadır. Benzer şekilde bazı eski karıştırma silindirlerinin 
ise motor-fren grubu herhangi bir el –kol sıkışması durumunda silindirleri hemen durdurup silindirlerin arasını 
açarak geri dönmesini sağlayacak şekilde değildir. Bu nedenle sektörde tehlikeli ve eski ekipmanların daha 
güvenli olanları ile değiştirilmesi için bir vergi indirimi, hurdaya ayırma vb. bir teşvik planının oluşturulması faydalı 
olacaktır.  

Toplumdaki güvenlik kültürünün arttırılması;

Genellikle yabancı ortağa sahip ya da 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. 

Fabrikaların acil çıkışlar ve yangın ile ilgili hususların planlanması;

Fabrikaların önemli bir bölümü OSB’ler bünyesinde olduğu halde ve bu binalara itfaiye tarafından uygunluk 
raporu verildiği halde acil çıkışlar ve yangın ile ilgili pek çok eksik husus tespit edilmesi tezat teşkil etmektedir. 
OSB Müdürlükleri, belediyeler ve itfaiye teşkilatının kontrolleri ile acil çıkışlar ve yangın ile ilgili eksik hususların 
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. 

İş güvenliğine önem veren işletmelere avantajlar sağlanması;

İş sağlığı ve güvenliğine önem veren ve kaza sıklık hızı ile kaza ağırlık hızı düşük olan işletmelere teşvik ve 
vergi prim indirimi vb. avantajlar sağlanarak iş güvenliği uygulamalarının yaygınlaşması sağlanmalıdır.

Exproof ekipmanların kontrolü;

Ülkemizde exproof ekipmanların kullanımından belli bir süre sonra veya tamir ve bakımından sonra hala 
exproof özelliğini koruyup korumadığını kontrol edecek kuruluşlar oldukça azdır. Bu husus hayati öneme sahip 
olduğundan ülkemizde sanayinin gelişmiş olduğu büyükşehirlerde ve maden bölgelerinde hızlı bir şekilde bu 
ekipmanları kontrol edecek kuruluşların ve laboratuvarların kurulması sağlanmalıdır.
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Meslek hastalıkları;

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğine gerektiği kadar önem verilmediği halde çok az sayıda meslek hastalığı 
tespit edilmektedir. Meslek hastalığı yeterince tespit edilemediğinden işyeri hekimlerinin ve diğer hekimlerin bu 
konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.





KISIM III.

MADEN İŞYERLERİ VE MADENCİLİĞE DAYALI SANAYİ 
İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMLI       

TEFTİŞ ÖZETİ
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1. BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

1.1. Teftişin Adı
Maden İşyerleri ve Madenciliğe Dayalı Sanayi İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi

1.2. Teftişin Amacı
Ülkemizde meydana gelen iş kazalarının işyerlerindeki oranı için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 

yayınlanan son üç yıla (2013-2015) ait istatistikler incelendiğinde; ülkemizde meydana gelen iş kazalarının 2013 
yılında %8,38’inin, 2014 yılında %6,79’unun ve 2015 yılında %4,98’inin maden işyerleri (kömür ve linyit çıkarılması, 
diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği, diğer madencilik ve taş ocakçılığı) ile taş ve mermer işleme iş 
kolunda meydana geldiği görülmektedir.

YIL
İş Kazası Ölüm Meslek Hastalığı

Tüm İş 
Kolları 

Maden 
Sektörü

Oran 
(%)

Tüm İş 
Kolları

Maden 
Sektörü

Oran 
(%)

Tüm İş 
Kolları

Maden 
Sektörü

Oran 
(%)

2013 191.389 14.304 7,47 1.360 87 6,4 351 44 12,54

2014 221.366 13.049 5,89 1.626 382 23,5 494 21 4,25

2015 241.547 10.420 4,31 1.252 79 6,31 510 87 17,06

Tablo 1.1- 2013 ile 2015 yılları iş kazası istatistikleri

Programlı teftiş ile maden işyerleri ve madenciliğe dayalı sanayi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği risklerine 
yönelik önleyici ve koruyucu teftişlerin yapılması ve bu kapsamda;

• Tarafların iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının yeni yaklaşımı ve uygulamaları konusunda bilgilendirilmesi,

• Uygulanacak “programlı teftişler” ile maden işyerleri ve madenciliğe dayalı sanayi işyerlerinde, hedeflenen 
iyileştirmelerin sağlanması,

• Maden işyerleri ve madenciliğe dayalı sanayi işyerlerinde çalışma ortamı risklerine karşı önleyici ve 
koruyucu önlemlerin alınmasına sağlanarak iş kazaları ve meslek hastalıklarında azalma sağlanmasına 
katkıda bulunulması,

• İş kazalarına ait istatistikler hakkında veri toplayıp değerlendirerek sonraki teftiş programlarının 
hazırlanmasında ve şekillendirilmesinde kaynak oluşturulması,

• Bakanlıkça bu alanda yapılan denetimlerde uygulama birliğinin sağlanması, 

amaçlanmıştır.
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1.3. Teftişte Görev Alan Müfettişler
2016 yılı maden işyerleri ve madenciliğe dayalı sanayi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi, 

Türkiye genelinde; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa Grup Başkanlıklarınca yürütülmüştür. Programlı 
teftişlerde 15 iş başmüfettişi, 3 iş müfettişi ve 46 iş müfettişi yardımcısı olmak üzere toplam 64 müfettiş görev 
almıştır.

1.4. Çalışma Takvimi
Teftiş programı için uygulama süresi, ön hazırlık ve genel değerlendirme raporunun hazırlanması da dahil 

olmak üzere toplam 12 ay olarak belirlenmiştir. Maden işyerleri ve madenciliğe dayalı sanayi işyerlerinde iş sağlığı 
ve güvenliği programlı teftişleri kapsamında programlı teftişlere mart ayında başlanılmış olup, kasım ayına 
kadar denetimler yapılmıştır. Aralık ayında grup başkanlıklarınca görevlendirilen müfettişler tarafından genel 
değerlendirme raporu yazılmıştır.

1.5. Görev Yapılan İller
“Maden İşyerleri ve Madenciliğe Dayalı Sanayi İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2016 Yılı Programlı Teftişleri” 

kapsamında Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, 
Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, 
İzmir, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, 
Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak illerinde olmak üzere 
toplam 49 ilde programlı teftişler gerçekleştirilmiştir.
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2. BÖLÜM

TEFTİŞİN TANIMI

2.1. Gerekçe
Madencilik çalışma ortamının, çalışma şartlarının ve doğa koşullarının sürekli değişkenlik göstermesi 

nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği açısından risklerin yoğun olduğu iş kollarından birisidir. 

Yerüstü maden işletmelerinde, madenciliğe dayalı sanayi işyerlerinde ve özellikle emek yoğun bir şekilde 
üretim yapılan yeraltı maden işyerlerinde, çalışanların eğitim seviyesi, iş güvenliğine verilen önem, gerekli 
mühendislik faaliyetlerinin yapılmaması, yoğun üretim hedefleriyle çalışma vb. gibi daha birçok neden iş 
kazalarının meydana gelmesinde rol oynamaktadır.

Ülkemizde özellikle madencilik sektöründe yaşanan iş kazası sayıları ve bu kazaların doğurduğu sonuçlar 
birlikte değerlendirildiğinde, sayının dünya ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. İşyerlerinde iş sağlığı 
ve güvenliği kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi, mevcut güvenlik şartlarının iyileştirilmesi, işveren ve 
çalışanların yenilenen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları hakkında bilgilendirilmesi, gelişen teknoloji ve değişen 
çalışma tekniklerini çalışma ortamlarında yerinde gözlemleyerek ortaya çıkabilecek yeni riskler hakkında bilgi 
edinilmesi, çalışanların ve işverenlerin istek ve görüşlerinin dinlenilmesi amaçlarıyla yeraltı, yerüstü maden 
işyerlerinde ve madenciliğe dayalı sanayi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftiş gerçekleştirilmiştir.

Bu nedenler birlikte değerlendirildiğinde iş kazası riski taşıyan madencilik iş kolunda, işyerlerindeki sağlık ve 
güvenliğe ilişkin sorunların belirlenip bu sorunların giderilmesine katkıda bulunulması amacıyla maden işyerleri 
ve madenciliğe dayalı sanayi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi düzenlenmiştir.

2.2. Yöntem
2016 yılında yeraltı kömür ve yeraltı metal madenciliği iş kolunda yürütülen teftişler, programlı ve program 

dışı teftişler şeklinde gerçekleştirilmiş, uygulamada işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat bütünüyle 
uygulama esasları temel alınarak teftiş edilmiştir. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gerektirdiği 
yükümlülüklerin varlığı, uygunluğu ve yeterliliği değerlendirilerek, uygun olmayan durumlardan çalışanların 
yaşamı için yakın tehlike oluşturanlar var ise 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca 
işin durdurulması idari tedbiri uygulanmış, oluşturmayanlar için teftiş süresi içerisinde giderilmesi sağlanmaya 
çalışılmıştır. Teftiş sonunda mevzuata aykırı hususların tespit edilmesi durumunda, tespit edilen husus ya da 
hususlar için idari para cezası uygulanması istenmiştir.

2.3. İşyerlerinin Seçim Kriterleri
Maden işyerleri ve madenciliğe dayalı sanayi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi konulu 

programlı teftişlerin Türkiye genelinde 49 ilde teftişler yürütülmesi öngörülmüştür.

Yeraltı işletmelerinin, yerüstü işletmelere kıyasla daha yoğun sağlık ve güvenlik riskleri barındırması nedeniyle 
yer altı kömür işletmeleri, yer altı krom işletmeleri ve diğer yer altı metal madeni işletmelerine öncelik verilmesini 
gerektirmiştir. Bu nedenle yeraltı kömür madenlerinin tamamı teftiş edilmiştir. Ayrıca çalışan sayısı fazlalığı ve 
risk yoğunluğu bakımından önemli olan yer üstü kömür, yer üstü krom, yer üstü altın, yer üstü nikel-kobalt, 
mermer, endüstriyel hammaddeler (feldspat, kaolin, kuvars ), taş ve kum ocakları işletmeleri, mermer fabrikaları 
da programlı teftiş kapsamına alınmıştır.
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3. BÖLÜM

TEFTİŞ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

3.1. Hazırlık Aşaması
Maden işyerleri ve madenciliğe dayalı sanayi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişlerinde 15 iş 

başmüfettişi, 3 iş müfettişi ve 46 iş müfettişi yardımcısı olmak üzere toplam 64 müfettiş görev almıştır. Teftişler, 
programlı teftiş kapsamında görev alan müfettişler arasında grup başkanlıklarınca oluşturulan heyetler tarafından 
yürütülmüştür. Teftişlere başlamadan önce programda görev alacak tüm müfettişlerin katılımıyla teftiş uygulama 
esaslarına yönelik toplantı yapılmıştır. İşyeri çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi ile 
işyerinde çalışanlar açısından yakın hayati tehlike oluşturan koşulların belirlenmesi hedeflenmiştir.

3.2. Teftiş Aşaması
Programlı teftişlerde teftişe başlamadan önce işyerlerinin bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ndeki 

dosyaları incelenerek mevzuatın öngördüğü ve müfettişin gerekli gördüğü diğer bilgiler alınmıştır. İşyerlerinin 
teftişi sürecinde şu şekilde uygulama yapılmıştır;

• Tespit edilen mevzuata aykırı hususlardan çalışanların yaşamı için yakın tehlike oluşturanlar var ise 
hususun niteliğine göre işyerinde iş kısmen ya da tamamen durdurulmuştur.

• Tespit edilen mevzuata aykırı hususların çalışanların yaşamı için yakın tehlike oluşturmaması durumunda, 
işverenin müfettiş tarafından tespit edilen mevzuata aykırı hususlardan kısa sürede giderebileceğini 
belirttiği hususlar müfettiş tarafından değerlendirilerek uygun görülenlere süre verilme suretiyle teftişe 
ara verilmesi, söz konusu sürenin bitiminde teftişin tamamlanarak önceden tespit edilen mevzuata 
aykırılıklar kontrol edilmesi ve gerekli görülen diğer hususların hazırlanan tutanakla kayıt altına alınması 
suretiyle teftişler yürütülmüştür.

• Teftişi yapılan her işyeri için, teftişin tamamlandığı ay içerisinde iş müfettişleri tarafından ilgili programlı 
teftiş raporları yazılarak görevler tamamlanmıştır. 

• Program kapsamında teftişi yapılan işyerlerinde iş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerine ilişkin 
veriler sorgulanmıştır. Ayrıca teftişler sırasında işverenler iş kazası istatistiği tutmanın önemi hakkında 
bilgilendirilmişlerdir.

• Teftişler sırasında işveren, mühendisler ve teknik elemanlar ile diğer çalışanlar aşağıda belirtilen konularda 
bilgilendirilmişlerdir;

 - İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ve faaliyetlerini tanıtılması,

 - İş sağlığı ve güvenliğinin gerek işyeri gerekse ülke açısından anlamı ve önemi,

 - Teftişin amacı, hedefleri, uygulama esasları. 

Ayrıca işveren, mühendis ve diğer çalışanların teftişler ile ilgili görüşlerinin alınmasına özen gösterilmiş, her 
işyerinde çalışan temsilcilerinin ifadelerine başvurulmuştur.

Program kapsamında teftiş için gidilen mahallin mülki amirliği ile gerekli görüldüğü durumlarda görüşülerek 
teftişlerin konusu, kapsamı, amacı ve uygulaması anlatılmış, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 25. 
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ve 30. maddelerine dayanılarak çıkarılan “İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik” kapsamında acil 
durdurma uygulanması gereken işyerlerinde mülki amirlikçe yapılacak işler konusunda bilgi verilmiştir.

3.3. İstatistikler

3.3.1. İş kazası ve meslek hastalıkları istatistikleri

2015 Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre  “Kömür ve Linyit Çıkarılması” faaliyet gruplarında 7429 
çalışan iş kazası geçirmiş, 26 çalışan geçirmiş olduğu iş kazası sonucu hayatını kaybetmiştir.

Şekil 3.1- 5510 Sayılı Kanunun 4-1/a maddesi kapsamındaki sigortalılardan iş kazası geçiren sigortalı sayılarının 
faaliyet sınıflamasına göre dağılımı, 2015

Şekil 3.2 - 5510 Sayılı Kanunun 4-1/a maddesi kapsamındaki sigortalılardan meslek hastalığı olan sigortalı 
sayılarının faaliyet sınıflamasına göre dağılımı, 2015
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Şekil 3.3 - 5510 Sayılı Kanunun 4-1/a maddesi kapsamındaki sigortalılardan yıl içinde iş kazası sonucu ölenlerin 
faaliyet sınıflamasına göre dağılımı 2015

2015 Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre “Diğer Madencilik ve Taş Ocakçılığı” faaliyet gruplarında 40 
çalışan, geçirmiş olduğu iş kazası sonucu hayatını kaybetmiştir.

3.3.2. Teftişi gerçekleştirilen işyerlerine ait istatistikler

Maden işyerleri ve madenciliğe dayalı sanayi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi kapsamında 
toplam 826 teftiş gerçekleştirilmiştir. Grup başkanlıkları tarafından teftişleri gerçekleştirilen işyeri sayıları şekil 
3.4’te verilmiştir.

Şekil 3.4 - Grup Başkanlıkları tarafında teftişleri gerçekleştirilen işyeri sayıları

Maden işyerleri ve madenciliğe dayalı sanayi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi yeraltı, yerüstü 
ve madenciliğe dayalı sanayi iş kollarında çalışan işyerlerinde yürütülmüştür. Teftişi gerçekleştirilen işyerlerinin 
yeraltı, yerüstü ve madenciliğe dayalı sanayi işyerlerinin faaliyet gruplarına göre dağılımı şekil 3.5’te verilmiştir.
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Şekil 3.5 - Teftişi gerçekleştirilen işyerlerinin iş kollarına göre dağılımı

Maden işyerleri ve madenciliğe dayalı sanayi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi kapsamında 
3.249 kadın,72.906 erkek ve 3 genç çalışan olmak üzere toplam 76.158 çalışana, ayrıca 6 çırak ve 143 stajyere 
ulaşılmıştır. Maden işyerleri ve madenciliğe dayalı sanayi işyerlerinde kadın, erkek ve genç çalışan sayıları şekil 
3.6’da gösterilmektedir.

Şekil 3.6- Çalışan sayıları

3.3.3. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

Maden işyerleri ve madenciliğe dayalı sanayi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi kapsamında 
826 işyerinde teftiş gerçekleştirilmiştir. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurulması gereken 826 
işyerinden 2 işyerinde işyeri hekimi, 3 işyerinde iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi yapılmamış olduğu tespit 
edilmiş ve idari yaptırım uygulanması istenmiştir. Gerçekleştirilen teftişlerde 263 işyerinde iş güvenliği kurulu 
oluşturma zorunluluğu olduğu fakat 2 işyerinde kurulmadığı tespit edilmiş ve söz konusu aykırılık için idari 
yaptırım uygulanması istenmiştir.

3.3.4. Teftiş sonuçlarına ait istatistikler

Maden işyerleri ve madenciliğe dayalı sanayi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi kapsamında 
49 ilde toplam 826 işyerinde gerçekleştirilen teftişlerde 76.158 çalışana ulaşılmıştır. 
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İşyerlerinde gerçekleştirilen teftişlerde tespit edilen mevzuata aykırılıklar değerlendirildiğinde, işyerlerinde 
19.043 mevzuata aykırılık müfettişler tarafından tespit edilmiştir. 17.299 mevzuata aykırılığın işverenlerin talebi ve 
teftişi gerçekleştiren müfettişin uygun gördüğü süre zarfında işveren tarafından giderilmiş, işverenler tarafından 
giderilmeyen 1.744 mevzuata aykırılık için idari yaptırım uygulanması istenmiştir.  

Şekil 3.7 – Tespit edilen mevzuata aykırılıklardan işveren tarafından giderilen ve giderilmeyenlerin dağılımı

Programlı teftişler kapsamında denetim gören işyerlerinden 492 tanesinin, tüm mevzuata aykırılıklarını 
giderdiği ve teftiş süreci içerisinde yeni bir mevzuata aykırı husus oluşturmadan çalışmalarına devam ettiği 
gözlenmiştir. Teftişler kapsamındaki 330 işyerinde tespit edilen mevzuata aykırılıklar giderilmemiş ve/veya 
teftiş süreci içerisinde yeni mevzuata aykırılıklar ortaya çıkmış olup bu işyerlerinin işverenlerine idari para cezası 
uygulanması istenmiştir. İdari para cezası uygulanan 47 işyerinde aynı zamanda hayati tehlike içeren mevzuata 
aykırı hususların bulunması nedeniyle işin durdurulması idari yaptırımı uygulanmıştır. Teftişler kapsamında 
denetim görmüş 4 işyerinde ise hayati tehlike içeren mevzuata aykırı hususların bulunması nedeniyle yalnızca 
işin durdurulması idari yaptırımı uygulanmıştır. Şekil 3.8’de noksansız işyerlerinin ve idari yaptırım uygulanan 
işyerlerinin sayıları verilmektedir.

Şekil 3.8 Noksansız işyerlerinin ve idari yaptırım uygulanması istenen işyerlerinin sayıları

Maden işyerleri ve madenciliğe dayalı sanayi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişleri sonucunda 
330 işyerinde tespit edilen 1.744 mevzuata aykırılık için toplam 6.520.423 Türk Lirası idari para cezası uygulanması 
istenmiştir.
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4. BÖLÜM

SONUÇ

Ülkemizde madencilik, 2016 yılı programlı teftişleri kapsamında tespit edilen mevzuata aykırılıklar açısından 
değerlendirildiğinde; modern üretim teknolojilerinin kullanılmaması, gerekli izleme sistemlerinin işyerlerinde 
bulunmaması ya da devre dışı kalması,  çalışanların yeterli eğitime sahip olmaması, acil durum önlemlerinin 
alınmasına gerektiği kadar önem verilmemesi gibi hususlar iş kazaların önünü açan nedenler olarak sıralanabilir. 
Bu noktada modern üretim teknikleriyle birlikte, modern iş güvenliği önlemlerinin ülkemiz madencilik 
sektöründe uygulanmaya başlanması, iş güvenliğinin ciddi bir kültür meselesi olduğunun altının bir kez daha 
çizilmesi gerekmektedir.

“Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde yapılan önemli değişiklikler ile, maden ocaklarında 
iş sağlığı ve güvenliği konusunda, günümüzde mevcut olan teknolojik gelişmelere uyum sağlanması hususu 
gündeme gelmiştir.  

“Maden İşyerleri ve Madenciliğe Dayalı Sanayi İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2016 Yılı Programlı Teftişleri” 
kapsamında 49 ilde, 64 iş müfettişi tarafından, 826 işyerinde teftişler gerçekleştirilmiştir.

4.1. Teftişin Sonuçları İle İlgili Genel Değerlendirme
“Maden İşyerleri ve Madenciliğe Dayalı Sanayi İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2016 Yılı Programlı Teftişleri” 

kapsamında gerçekleştirilen teftişlerde 3.249 kadın, 72.906 erkek ve 3 genç çalışan olmak üzere toplam 76.158 
çalışana ulaşılmıştır. İşyerlerinde çalışan kadın, erkek ve genç çalışan oranları şekil 4.1’de verilmiştir.

Şekil 4.1- Maden işyerleri ve madenciliğe dayalı sanayi işyerlerinde kadın ve erkek çalışan oranları

2016 yılında gerçekleştirilen programlı teftişler sonucu 19.043 mevzuata aykırılık tespit edilmiş, 17.299 
mevzuata aykırılık işverenler tarafından teftişi gerçekleştiren müfettişin uygun gördüğü süre içinde giderilmiştir. 
Bu veriler değerlendirildiğinde 2016 yılında gerçekleştirilen programlı teftişler sonucunda işyerlerinde %90,8 
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oranında bir iyileştirme sağlandığı görülmektedir. İşverenler tarafından giderilen ve giderilmeyen mevzuata 
aykırılıkların oranı şekil 4.2’de verilmiştir.

Şekil 4.2 - İşverenler tarafından giderilen ve giderilmeyen mevzuata aykırılıkların oranı

Gerçekleştirilen programlı teftişler sonucunda 492 işyerinde, tespit edilen mevzuata aykırılıkların teftiş 
sürecinde bütünüyle giderildiği ve yeni bir aykırılık oluşturmadan çalışmalara devam ettiği gözlenmiştir. 330 
işyerinde, müfettişler tarafından tespit edilen mevzuata aykırılıkların teftiş sürecinde giderilmediği veya yeni 
mevzuata aykırı hususların ortaya çıkması nedeniyle idari para cezası uygulanması istenmiştir.

2016 yılında yürütülen teftişlerde toplam 51 işyerinde işin durdurulması yaptırımı uygulanmıştır. Bu işyerleri 
arasından 4 işyerinde çalışanlar için hayati tehlike içeren mevzuata aykırı hususların varlığı sebebiyle yalnızca işin 
durdurulması yaptırımı uygulanmışken, 47 işyerinde idari para cezası uygulanması istenmiş ve aynı zamanda 
çalışanlar için hayati tehlike içeren mevzuata aykırılıklar bulunması nedeniyle bu işyerlerinde işin kısmen ya da 
tamamen durdurulmasına karar verilmiştir. Noksansız işyerleri ve idari yaptırım uygulanan işyerlerinin oranları 
şekil 4.3’te verilmiştir.

Şekil 4.3 – Noksansız işyerlerinin ve idari yaptırım uygulanması istenen işyerlerinin oranları

“Maden İşyerleri ve Madenciliğe Dayalı Sanayi İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2016 Yılı Programlı Teftişleri” 
kapsamında 330 işyerinde tespit edilen mevzuata aykırılıklardan işveren tarafından giderilmeyen 1744 aykırılık 
için 6.520.423 Türk Lirası idari para cezası uygulanması istenmiştir.

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurulması gereken 2 işyerinde işyeri hekimi, 3 işyerinde iş güvenliği 
uzmanı görevlendirilmesi yapılmamış olduğu tespit edilmiş ve idari yaptırım uygulanması istenmiştir. 263 
işyerinde iş güvenliği kurulu oluşturma zorunluluğu olduğu fakat 2 işyerinde kurul oluşturulmadığı tespit edilmiş 
ve söz konusu aykırılık için idari yaptırım uygulanması istenmiştir. 
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Gerçekleştirilen teftişlerden elde edilen veriler değerlendirildiğinde;

• Teftişlerde 826 işyerinde, müfettişler tarafından toplam 19.043 adet mevzuata aykırılık tespit edilmiş 
ve 51 işyerinde işin durdurulması uygulanmış olması maden işyerlerinde görev alan iç denetim 
organizasyonunun işverence etkin çalıştırılmadığı tespit edilmiştir.

• Yapılan programlı teftişler sonucu yeraltı maden işyerlerinde ağırlıklı olarak tespit edilen hususların, 
havalandırma, yangın ve patlama, zararlı ortam havasına karşı korunma, insan nakliyesi problemleri,  iş 
sağlığı ve güvenliği organizasyon ve dokümanlarındaki uygunsuzluklar ve eksiklikler (risk değerlendirmesi, 
sağlık güvenlik dokümanı, yönergeler, çalışma talimatları, acil durum planı, acil durum tatbikatları gibi), iş 
ekipmanları ve tahkimatta tehlikeli hususlar konularında yoğunlaştığı görülmüş, ilkel üretim tekniklerinin 
kullanıldığı sektörde modern üretim yöntemlerinin kullanılmamasının, havalandırma, patlama konularına 
işyerlerinde gerekli önemin verilmemesinin ve işyerlerinde sürekli iyileştirme yapılmamasının iş güvenliği 
açısından ciddi riskler barındırdığı gözlemlenmiştir.

• Yeraltı maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından ciddi tehlikeler barındıran ilkel, kör çalışma, 
küldesak, kara tumba gibi yöntemlerin de kullanıldığı gözlemlenmiştir.

• Yeraltı kömür maden işletmelerinin çoğunda mostralardan girilerek ana galerilerin yaygın olarak ilk maliyeti 
azaltacak bir anlayış çerçevesinde kömür içinde sürüldüğü, rezerv durumu ve üretim planlamasının 
başlangıç safhasında değil de arama ve üretimin birlikte yapıldığı görülmüştür. Bu durumun gerek üretim 
randımanı, gerek iş güvenliği açısından şartları zorlaştırdığı görülmektedir.

• Teftişi yapılan yeraltı kömür maden işletmelerinin çoğunda, özellikle damarın ince, üretimin az ve 
işletmenin küçük çaplı olduğu ocaklarda kömür damarı içinden kılavuz bacalar sürülerek oldukça ilkel 
metotlarla üretim yapıldığı görülmüştür. 

• Yeraltı ve yerüstü maden işletmelerinde arama kurtarma istasyonlarının kurulmasında işletmelerin 
küçük olması, ortak istasyon kurma da işletmelerin anlaşamaması, istasyonlarda bulunacak ekipman ve 
cihazlarla ilgili hükümlerin mevzuatta olmaması, vd. sorunlar yaşandığı anlaşılmaktadır.

• Bazı bölgelerde tek ruhsat sahasında birden fazla kömür ocağının bulunduğu görülmüş, bu ocakların 
zaman zaman birbirinin koşullarını etkileyebildiği gözlenmiştir. Ayrıca kısa vadeli sözleşmelerin 
yapılmasının, işletmelerde uzun vadeli planlamaların yapılmasını engelleyerek, hem üretim verimini hem 
de iş güvenliği koşullarını olumsuz etkilediği düşünülmektedir.

• Yerüstü maden işletmelerinin küçük ve orta ölçekli işyerlerinin yoğun olarak karşılaşıldığı bir faaliyet 
grubu olduğu görülmüştür. 

• Yerüstü maden işyerleri genellikle mühendislik hesapları yapılmadan tasarlanmış açık ocaklar şeklindedir. 
Şev eğimleri, basamak yükseklikleri gelişi güzel şekilde belirlenmektedir. Ayrıca üretim kapasitelerini 
artırmak için kontrolsüz şekilde patlatma yapılmaktadır.

• İşverenlerin çoğunluğunun iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının belgelendirme ve dokümantasyon 
konularına eğildikleri halde, işletmelerinin fiziksel şartlarında yapılması gereken iyileştirmeleri ihmal 
ettikleri görülmüştür. Teftiş esnasında, ihmal edilen fiziksel şartların iyileştirilmesi çalışmalarına ağırlık 
verilmesi sağlanmıştır.

• Madencilik sektöründe istihdam edilen işçilere mesleki eğitimin verilmediği, bu doğrultuda gerekli 
altyapının oluşturulmadığı gözlenmektedir. İş sağlığı ve güvenliği bakımından en riskli sektörler arasında 
yer alan madencilikte, işbaşı eğitimi ve hizmet içi eğitim şartının mevzuatta öngörüldüğü ölçüde yerine 
getirilmediği, işverenlerce eğitimin zaman kaybı ve gereksiz yere katlanılan bir maliyet olarak algılandığı 
gözlenmiştir.

• Teftişler sırasında işyerlerinden iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin istatiksel veriler alınmak istenmiş 
fakat bazı işyerlerinde gelişmiş sayısal veriler tutulurken bazı işyerlerinde hiç tutulmaması nedeniyle 
sağlıklı verilere ulaşılamamıştır. 
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• Maden işyerlerinde karşılaşılabilecek bütün riskleri değerlendirerek sistematik tedbirler alınmasını 
sağlamaya yönelik iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurulmasında ve dolayısıyla risklerin önceden 
değerlendirilerek önlenmesinde ciddi eksiklikler bulunmaktadır.

4.2. Öneriler
• Teftişlerde tespit edilen ve giderilen hususların gelecekte tekrar ortaya çıkmasını önleyebilmek amacıyla 

bütün taraflarda bir sağlık ve güvenlik kültürünün oluşturulması için bir madencilik politikasının 
geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

• Ülkemizde uygulanan ilkel üretim yöntemlerinin yerine mühendislik hesaplarına dayalı teknolojik 
işletmeler kurulması teşvik edilmelidir. Bu durum iş sağlığı ve güvenliği kültür ve bilincinin artmasını 
sağlayacaktır.

• Madencilik konusunda mesleki eğitim veren kurumların niteliğinin artırılması sağlanmalıdır.

• İş sağlığı ve güvenliği açısından acil durum önlemlerine ilişkin tedbirler artırılmalı, tahlisiye, ilk yardım gibi 
konulara yönelik eğitim ve tatbikatların artırılması sağlanmalıdır.

• İşyerlerinin, iş kazası ve meslek hastalığı istatistiklerini de gözeterek gerçekleşmiş olan vakaların analizini 
yapmaları ve tedbirleri gözden geçirmek üzere bu olayları değerlendirmeleri gerekmektedir. Bunun için 
iş kazalarının ve ramak kala olaylarının kayıtlarının sistematik bir biçimde düzenli olarak tutulması ve işyeri 
çalışma faaliyetlerinde gerekli düzenlemelere gidilmesi gerekmektedir.

• Şeffaflığın sağlanması ve araştırma yapmak isteyenlere güvenilir veri kaynağı olması için, ilgili bakanlığın 
internet sitesinde, maden işyerlerine ait üretim, iş kazaları, meslek hastalıkları, ramak kalalar, iş kazaları 
sonucu müfettişlerin hazırladığı raporlar gibi sektörün performansını gösteren verilerin aktarıldığı 
kamuoyuna açık bir portal kurulmalıdır.

• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili farklı bakanlıkların ilgili birimleri ve sosyal taraflar arasında araştırma ve 
inceleme sonuçları, işyerleri ile ilgili yapılan işlemler gibi bilgilerin akışının sağlanması gerekmektedir. Bu 
bilgi akışının koşulları ve prosedürleri ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmalıdır.



KISIM IV.

YAPI İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ               
PROGRAMLI TEFTİŞ ÖZETİ
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1. BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

1.1. Teftişin Adı
Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi

1.2. Teftişin Amacı
Yapı işyerlerinde işverenlerin, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yasal 

yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini, gerekli önlemleri alıp almadıklarını teftiş etmektir.

1.3. Teftişte Görev Alan Müfettişler
Yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftiş kapsamında 7 iş başmüfettişi, 19 iş müfettişi ve 96 

yetkili iş müfettişi yardımcısı olmak üzere toplam 122 müfettiş görev almıştır.

1.4. Çalışma Takvimi
Yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişinde uygulanan çalışma takvimi tablo 1.1’de verilmiştir.

Ay Eylem

Ocak-Şubat • Programlı teftişlerin hazırlık aşaması

Mart- Nisan

• Programlı teftişler kapsamında planlanan teftişlerin yapılması
Mayıs-Haziran

Temmuz-Ağustos

Eylül-Ekim

Kasım-Aralık • Programlı teftişlerin genel değerlendirme raporunun hazırlanması

Tablo 1.1- Programlı teftiş çalışma takvimi

1.5. Görev Yapılan İller
Yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi kapsamında; 2016 yılı Mart – Ekim ayları arasında 

Ankara, İstanbul, Antalya, Kocaeli, Sakarya, Konya, Kayseri, Eskişehir, Adana, Mersin, Hatay, Bursa, Balıkesir, 
Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Yalova, Manisa, Muğla, Aydın, Isparta, Kastamonu, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Kırklareli, 
Edirne, Ordu, Samsun, Erzurum, Düzce, Zonguldak, Trabzon, Sivas, Karabük, İzmir, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, 
Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Şanlıurfa, Çorum, Yozgat ve Bolu illerinde olmak üzere toplam 45 ilde programlı 
teftişler gerçekleştirilmiştir. 
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2. BÖLÜM

TEFTİŞİN TANIMI

2.1. Gerekçe
Ülkemizde meydana gelen iş kazalarının yapı işyerlerindeki oranı için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

(SGK) tarafından yayınlanan son sekiz yıla (2008-2015) ait istatistikler incelendiğinde; ülkemizde meydana gelen 
iş kazalarının 2008 yılında % 7,64’ünün, 2009 yılında % 10,69’unun, 2010 yılında % 10,23’ünün, 2011 yılında 
%11.20’sinin, 2012 yılında %12.30’unun, 2013 yılında %14,09’unun, 2014 yılında %13,42’sinin ve 2015 yılında 
%13,82’sinin inşaat iş kolunda meydana geldiği görülmektedir.

Yıl

İş Kazası Ölüm

Tüm İş 
Kolları

İnşaat 
Sektörü Oran (%) Tüm İş 

Kolları
İnşaat 

Sektörü Oran (%)

2008 72.963 5.574 7,64 865 297 34,34

2009 64.316 6.877 10,69 1.147 156 13,32

2010 62.903 6.437 10,23 1.444 475 32,89

2011 69.227 7.749 11,20 1.710 570 33,33

2012 74.871 9.209 12,30 745 256 34,36

2013 191.389 26.967 14,09 1.360 521 38,31

2014 221.366 29.699 13,42 1.626 501 30,81

2015 241.547 33.361 13,82 1.252 473 37,77

Tablo 2.1- 2008 ile 2015 yılları iş kazası istatistikleri

Tablo 2.1’de yer alan istatistikler, ölümle sonuçlanan iş kazalarının yaklaşık üçte birinin inşaat iş kolunda 
gerçekleştiğini göstermektedir. Bu bilgiler; inşaat iş kolunun çalışma şartları bakımından en riskli sektörlerden 
olduğunu, iş kazası sayısı ve kaza sonucu meydana gelen ölüm sayısı bakımından tüm sektörler arasında ilk 
sıralarda yer aldığını ortaya koymaktadır.

Ülkemizde son yıllarda meydana gelen iş kazası sayısı, sürekli iş göremezlik ve ölümle sonuçlanan kaza sayıları 
tablo 2.1, 2.2 ve 2.3’de yer almaktadır. Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarındaki son iki yıla ait istatistikler 
incelendiğinde, iş kazası sonrası iş göremez gün sayısı ve ölümlü iş kazaları bakımından inşaat sektörü tüm 
sektörler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bu durumun başlıca sebepleri; sektörün yüksek istihdam sağlayan 
emek yoğun yapısı, çalışanların eğitim düzeyinin düşüklüğü, çalışan sirkülasyonunun fazla olması, çalışma 
şartlarının geçici ve değişken olması ve sektörde güvenlik kültürünün yeterince gelişmemiş olmasıdır.



69

Ekonomik Faaliyet 
Sınıflaması (NACE Rev. 2)

Kaza günü 
(Çalışır)

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

41-Bina inşaatı 8.248 124 255 447 118 4.316 13.508

42-Bina dışı yapıların inşaatı 4.879 107 209 267 66 2.147 7.675

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

İnşaat Sektörü Toplamı 18.224 343 687 1.024 255 9.166 29.699

Tüm Sektörler Toplamı 117.892 5.233 8.639 11.855 3.446 74.301 221.366

Tablo 2.2- 2014 yılı iş göremezlik sürelerine (gün) göre iş kazası geçiren sigortalı sayıları1

Ekonomik Faaliyet 
Sınıflaması (NACE Rev. 2)

Kaza günü 
(Çalışır)

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

41-Bina inşaatı 7.548 170 407 695 144 6.101 15.065

42-Bina dışı yapıların inşaatı 4.184 113 272 383 91 2.860 7.903

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

İnşaat Sektörü Toplamı 16.999 416 1.013 1.588 349 12.996 33.361

Tüm Sektörler Toplamı 117.892 18.086 21.261 24.228 16.346 80.931 241.547

Tablo 2.3- 2015 yılı iş göremezlik sürelerine (gün) göre iş kazası geçiren sigortalı sayıları

Yukarıda belirtilen Sosyal Güvenlik Kurumu verileri incelendiğinde hem Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 
81 sayılı sözleşme hem de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca çalışanları korumak ve çalışma 
yaşamı ile ilgili mevzuatın uygulanıp, uygulanmadığını izlemek ve denetlemek, çalışma barışını sağlamak, 
ülkemizdeki iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleme yükümlülüğü yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği 
programlı teftişin gerekçesini oluşturmaktadır.

1-  İş kazası vaka sayıları: 2012 ve öncesi yıllarda iş kazası geçiren sigortalı sayılarına ait istatistikler verilirken ödemesi yapılıp kapatılan iş kazası vaka sayıları 
esas alınmaktaydı. 2013 yılından itibaren iş kazası bildirim formunun elektronik ortamda alınmaya başlanması ile iş kazası geçiren tüm sigortalı sayılarına ait 
veriler Avrupa Birliği standartları da (ESAW) dikkate alınarak verilmeye başlanılmıştır. ESAW metodolojisine göre iş kazası sonrası işe başlama kazadan sonraki 
5. günde meydana gelmiş ise bu iş kazası istatistiklere yansıtılmaktadır.

*  5+1 : “3 günden fazla raporlu olunan (işten uzak kalınan) iş kazaları” kavramı ESAW metodolojisinde aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır. İş kazası geçiren 
sigortalının raporlu olduğu tam çalışma günleri, kaza gününü dışarıda bırakacak şekilde düşünülmelidir. Sonuç olarak, “3 günden fazla”, “en az 4 gün” 
demektir ve bu da sadece işe başlamanın kazanın beşinci günü veya daha sonraki raporlu olunan günlerin dahil edileceğini gösterir. Buna dayalı olarak, 
“raporlu olunan (kaybedilen) gün sayısı” kaza sonrası işe başlama kazayı takip eden beşinci günde gerçekleşirse 4 kayıp gün, altıncı günde gerçekleşirse 5 
kayıp gün, vb. olarak sayılmalıdır.
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Bu programlı teftişte; ölümlü iş kazalarının sıklıkla meydana geldiği, yüksekten düşme konusu başta olmak 
üzere belirlenen risklerin giderilmesi amacıyla teftişlerde gözlemlenecek mevzuata aykırılıkların tespit edilmesi 
ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesine katkı sağlamak amacıyla düşünülerek planlanmış, hazırlanmış 
ve onaya sunulmuştur. 

2.2. Yöntem
Yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi kapsamında yapılan teftişlerde aşağıdaki aşamalar 

uygulanmıştır; 

• İşyerinde işveren ve çalışanların çalışma hayatı ile ilgili mevzuat ve özellikle 6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu’nda belirtilen yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmesi,

• İşyerinde yapılan teftişte belirlenen riskler doğrultusunda mevzuata ayrılıkların belirlenmesi ve teftiş 
sırasında giderilebilecek mevzuata aykırılıkların giderilmesi, 

• İşyerinde çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edilmesi durumunda işin durdurulması,

• İşyerinde belirlenen işin durdurulmasına gerekçe olan mevzuata aykırılıkların dışında kalan diğer 
mevzuata aykırılıkların tebliğ edilmesi, işverenin talebi ve müfettişlerin kanaati sonucunda mevzuata 
aykırılıkların giderilmesi için uygun süre verilmesi,

• Verilen süre sonunda tebliğ edilen mevzuata aykırılıkların kontrol edilmesi, giderilmeyen aykırılıklar için 
idari para cezası uygulanması,

• Durdurulan işyerinde daha önce belirlenen ve durdurmaya neden olan mevzuata aykırılıkların kontrol 
edilmesi,

• Yıl içerisinde yapılan tüm teftişlerinin raporlarının incelenerek genel değerlendirme raporu yazılması.

2.3. İşyerlerinin Seçim Kriterleri 
Yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi kapsamında; çok sayıda çalışana ulaşılması, iş sağlığı 

ve güvenliği koşullarının niteliğinin ölçülmesi, olumsuz koşulların kabul edilebilir seviyeye getirilebilmesi, 
öncelikli olarak yüksekte güvenli çalışma ile hayati tehlike içeren diğer unsurların hızlı bir şekilde takibe alınması,  
etkin ve caydırıcı idari yaptırımlar uygulanarak denetim sürecinin sonunda iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerinin 
işverenlerce ivedilikle yapılmasının sağlanması amacıyla; yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi 
kapsamına alınan illerde, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı verileri kullanılarak, ağırlıklı olarak 4120 NACE 
kodunda, son yıllarda tescili yapılmış ve faal olduğu değerlendirilen işyerlerinin güncel listeleri temin edilmiş, 
programların hazırlık aşamasında işyerinin adresi, büyüklüğü, çalışan sayısı ve alt işveren sayısı göz önüne alınarak 
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından uygun görülen işyerleri seçilerek teftiş programları hazırlanmıştır. 
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3. BÖLÜM

TEFTİŞ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

2016 yılı için planlanan Yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi kapsamında çalışmalar üç 
aşamada gerçekleştirilmiştir;

• Hazırlık Aşaması

• Teftiş Aşaması 

• İstatistikler

3.1. Hazırlık Aşaması
İş Teftiş Grup Başkanlıkları (Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa ve Adana) tarafından yürütülen “Yapı İşyerlerinde 

İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” kapsamında çalışmaların gerçekleştirilmesi için 7 iş başmüfettişi, 19 iş 
müfettişi ve 96 yetkili iş müfettişi yardımcısı olmak üzere toplam 122 müfettişten oluşan heyetler oluşturulmuştur.  
Bu kapsamda, inşaat iş kolunda faaliyet gösteren işyerlerinde gerçekleşecek olan programlı teftişler ile ilgili 
grup başkanlıklarında, yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişlerinde görevli iş başmüfettişi, iş 
müfettişi ve iş müfettişi yardımcıları ile toplantılar yapılmıştır. Grup toplantılarında programlı teftişlerde görevli 
müfettişlere; yapılacak olan programlı teftişlerin amacı, kapsamı, hedefi, işyerlerinin durumu, teftiş programları, 
programlı teftişlerin aylık ve yıllık planlaması, yapılacak teftişlerin yöntemi ve uygulamalarından bahsedilmiştir. 
Ayrıca önceki yıllarda uygulanan programlı teftişlerde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara getirilecek çözümlerle 
programlı teftişin uygulama usul ve esasları konuları değerlendirilmiştir. 

3.2. Teftiş Aşaması 
Yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi kapsamında gerçekleştirilen denetimler; 24.11.2015 

tarih ve 13 sayılı Bakan Oluru ve 21.01.2016 tarihli grup başkanları toplantısı kararlarına istinaden belirlenen 
‘2016 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişleri Uygulama Esasları’nda belirtilen hususlara uygun olarak planlanmış 
olup, teftiş süreci boyunca (Mart – Ekim 2016), 122 müfettiş tarafından uygulamaya konulmuştur. Programlı teftiş 
kapsamında belirlenen illerde teftişler gerçekleştirilmiştir. Teftişlerin başlangıcında, gidilen yapı işyerlerinde asıl 
ve alt işverenlere öncelikle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun hükümleri, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetmeliği başta olmak üzere diğer ilgili yönetmelikler hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftiş görevleri ikişer aylık görevler şeklinde ve risk esaslı 
olarak düzenlenmiştir. 2016 yılı yapı işleri ile ilgili programlı teftişlerde tehlike kaynaklarının etkileşimi göz 
önünde bulundurulup öncelikle olarak aşağıdaki başlıklar ve işyerlerindeki fiziksel unsurlar dikkate alınarak 
teftişler gerçekleştirilmiştir;

• Yüksekten düşme ile ilgili riskler, 

• Malzeme düşmesi ile ilgili riskler,

• Elektrikle temas ile ilgili riskler,

• İş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili riskler,

• Kazı çalışmaları ile ilgili riskler,

• Yangın, parlama, patlama ile ilgili riskler,
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• Teftiş Rehberi I. Kitap I. Kısım IV. Bölüm Madde 3.6’da yer alan hükümler,

 a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin ad ve soyadları, mesleki 
formasyon ve belge numaraları,

 b) İşyerinin risk değerlendirmesi ile ilgili olarak belge düzenlenme tarihi, belge sayfa sayısı ve imza 
sahiplerinin ad ve soyadları,

 c) Çalışan temsilcisi/temsilcilerinin adı soyadı, işyerindeki görevi,

 d) İş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin ad ve soyadları, görevleri, son toplantı tarihi,

 e) İşyerinin özelliğine göre müfettişçe tutanakta değinilmesi gerekli görülen diğer hususlar.

•  Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü.

Yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi kapsamında yapılan ilk teftişlerde bilgilendirme 
yapıldıktan sonra inşaat sahası programlı teftiş kapsamındaki risk esasları bakımından denetlenmiştir. İşyerlerinde 
tespit edilen ve hayati tehlike içermeyen mevzuata aykırılıklar için; işverenin talebi üzerine, uygun görülen 
işyerlerinde noksanlıkların giderilmesi için 2013/4 Sayılı İş Teftişi Rehberi Birinci Kısım Dördüncü Bölüm Madde 
1.14’te belirtilen Ek İSG-16’ya göre bildirim düzenlenerek görev ve rapor devrine neden olmayacak şekilde 
müfettişçe uygun görülen bir tarihe kadar teftişe ara verilerek işverenlere süre verilmiştir. Verilen süre sonunda, 
işyerine tekrar gidilerek gerekli tespitler yapılmış, giderilmeyen noksan hususlar için işyerleri hakkında mevzuatta 
belirtilen miktarlarda idari para cezaları uygulanması istenmiştir.

Yapılan teftişler sırasında işyerlerinde çalışanlar için hayati tehlike oluşturan mevzuata aykırılıkların 
tespiti halinde; işyerlerinde, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 25. maddesi ve İşyerlerinde İşin 
Durdurulmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi gereği durdurma kararı uygulanmıştır. Durdurulan işyerlerinde 
belirlenen işin durdurulmasına gerekçe olan mevzuata aykırılıkların dışında kalan diğer mevzuata aykırılıklar, 
işverenliğe tebliğ edilerek bu aykırılıkların giderilmesi için teftişe ara verilmiştir. Verilen süre sonunda tebliğ edilen 
mevzuata aykırılıklar kontrol edilerek; giderilmeyen aykırılıklar için idari para cezası uygulanması istenmiştir. 
Durdurulan işyerinde daha önce belirlenen ve durdurmaya neden olan mevzuata aykırılıkların kontrol edilmesi 
aşamaları ile teftişler tamamlanmıştır.

3.3. İstatistikler
2016 yılı yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişlerinin tamamlanmasının ardından görevli 

müfettişlerin yıl boyunca yaptıkları programlı teftişler sonucunda elde edilen veriler toplanarak aşağıdaki 
istatistiklere ulaşılmıştır.

3.3.1. İşyeri ve çalışan sayısı ile ilgili istatistikler

2016 yılı yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişleri toplam 45 ilde gerçekleşmiştir. Bu iller; 
Ankara, İstanbul, Antalya, Kocaeli, Sakarya, Konya, Kayseri, Eskişehir, Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Aydın, Denizli, 
Manisa, Uşak, Muğla, Afyonkarahisar, Bursa, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Ordu, Samsun, Erzurum, 
Düzce, Zonguldak, Trabzon, Sivas, Karabük, Bilecik, Çanakkale, Kastamonu, Isparta, Balıkesir, Kütahya, Yalova, 
Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Şanlıurfa, Çorum, Yozgat ve Bolu’dur. 

Programlı teftiş kapsamında; 4.351 teftiş yapılmıştır. Teftişi gerçekleştirilen 4.351 işyerinin içerisinde asıl 
işverenler ve alt işverenler birlikte bulunmakta olup, alt işverenlerin de teftişleri ayrıca yapılmıştır. Asıl işveren 
ve alt işverenlere ait teftişlerin sonucunda 94.426 erkek ve 1.933 kadın olmak üzere toplam 96.359 çalışana 
ulaşılmıştır. Teftiş edilen işyerlerinde 2 çırak ve 46 stajyer olmak üzere toplam 48 çırak ve stajyer bulunmaktadır. 
Teftiş edilen işyerlerindeki çalışan sayısının cinsiyete göre dağılımı şekil 3.1’de görülmektedir. 
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Şekil 3.1- Teftiş edilen işyerlerindeki çalışan sayısının cinsiyete göre dağılımı

2016 yılı içerisinde teftiş kapsamına alınmış 4.351 teftişin illere göre yüzde dağılımı şekil 3.2’de gösterilmiştir.

Şekil 3.2- Yapılan teftişlerin görev alanındaki illere oranı

Teftiş kapsamında gidilen işyeri sayısının aylara göre dağılımını şekil 3.3’de gösterilmiştir.

Şekil 3.3- Aylara göre teftiş edilen işyeri sayısı
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3.3.2. Teftişlerde tespit edilen noksanlıklar ve teftiş sonuçları ile ilgili istatistikler

Teftişler iki aşamalı olarak yürütülmüş, genel olarak ilk teftişte belirlenen noksan hususlar için süre 
talebinde bulunan işverene müfettişin kanaati ile uygun bir dönem içerisinde süre verilmiştir. Bu süre sonunda 
noksanlıklarının tamamını gidermeyen veya bu süre içerisinde işyerinde yeni bir noksan hususun oluşumunun 
olduğu işyerlerine idari yaptırımlar uygulanmıştır. Yapılan teftişler sırasında işyerlerinde çalışanlar için hayati 
tehlike oluşturan mevzuata aykırılıkların tespiti halinde; işyerlerinde, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun 25. maddesi ve İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi gereği durdurma 
kararı uygulanmıştır. Durdurulan işyerlerinde belirlenen işin durdurulmasına gerekçe olan mevzuata aykırılıkların 
dışında kalan diğer mevzuata aykırılıklar, işverenliğe tebliğ edilerek bu aykırılıkların giderilmesi için teftişe ara 
verilmiştir. Verilen süre sonunda tebliğ edilen mevzuata aykırılıklar kontrol edilerek; giderilmeyen aykırılıklar için 
idari para cezası uygulanması istenmiştir. Durdurulan işyerinde daha önce belirlenen ve durdurmaya neden olan 
mevzuata aykırılıkların kontrol edilmesi aşamaları ile teftişler tamamlanmıştır.

Teftiş süresince 21.853 adet mevzuata aykırı husus tespit edilmiştir. Şekilde 3.4’te de görüldüğü gibi 19.680 
tanesi teftiş süresince işverenler tarafından giderilmiştir. Teftişler sonucunda tespit edilen iyileştirme oranı; 
%90,05’dir.

Şekil 3.4-Giderilen ve giderilmeyen mevzuata aykırılık sayıları

Teftişler kapsamındaki 953 işyerinde tespit edilen mevzuata aykırılıklar giderilmemiş ve/veya teftiş süreci 
içerisinde yeni mevzuata aykırılıklar ortaya çıkmış olup bu işyerlerinin işverenlerine toplam 10.699.760 TL idari 
para cezası uygulanması istenmiştir. Denetim görmüş işyerlerinden 467 tanesinde hayati tehlike içeren mevzuata 
aykırı hususların bulunması nedeniyle işin durdurulması idari yaptırımı uygulanması istenmiştir.

Şekil 3.5- Teftiş sonucunda işyerlerine uygulanması istenen yaptırımlar
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3.3.3. Teftişin aşamasında tespit edilen noksanlıklara ilişkin bilgiler

Teftişler iki aşamalı olarak yapılmış olup ilk ve ikinci teftişler sırasında işyerinde tespit edilen noksanlıkların 

sınıflandırılmış hali, tespit sayısı ve iyileştirme oranları hakkında bilgi  tablo 3.1’de verilmektedir.

Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Maddesi 1.Tespit 2.Tespit İyileştirme 
Oranı

Risk değerlendirmesi 1201 128 89

Çalışan temsilcisi 557 37 93

İş sağlığı ve güvenliği kurulu 201 27 86,6

İş sağlığı ve güvenliği organizasyonu (iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, 
diğer sağlık personeli, sağlık ve güvenlik koordinatörü, destek elemanı vb.) 1642 123 92,5

Yüksekte çalışma (düşme riskleri kat platform kenarları,asansör boşluğu, 
merdiven kenarları) 2185 223 89,8

Elektrik (enerji dağıtım tesisleri ve elektrikle çalışma, topraklama ölçüm 
raporu vb.) 2309 175 92,4

İskeleler ve iskelelerde genel tedbirler 2291 392 82,9

Asma iskele, cephe platformu ve asılı erişim donanımları şeklindeki 
sistemlerde alınan özel tedbirler 323 37 88,5

Düşen cisimler (yapı alanlarına ve giriş-çıkışlarda malzeme düşmesine 
karşın önlemler) 612 29 95,3

Yaşam hatları 737 128 82,6

Kişisel koruyucu donanım 629 95 84,9

İş ekipmanları (kompresör, demir kesme makinesi vb.) 658 92 86

Vinçler (kule-mobil vinç, gırgır vinç) 436 33 92,4

İş ekipmanları ile ilgili evraklar 829 62 92,5

Uyarı ve ikaz levhaları 358 28 92,2

Geçitlerde güvenlik 250 18 92,8

Düzen temizlik, istif ve depolama 421 22 94,8

Acil çıkış yolları ve kapıları 155 4 97,4

Acil durum ekipleri 93 12 87,1

Yangın algılama ve yangınla mücadele 1029 61 94,1

Parlama-patlama (oksijen tüpleri, emniyet ventilleri vb.) 178 15 91,6

Çalışma yerlerinin, barakaların ve yolların aydınlatılması 295 27 90,9
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Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Maddesi 1.Tespit 2.Tespit İyileştirme 
Oranı

Trafik yolları ve tehlikeli alanlar, yükleme yeri, rampalar, çalışma yerinde 
hareket serbestliği 67 2 97

İlkyardım 174 21 87,9

Soyunma yeri ve elbise dolabı 145 11 92,4

Duşlar - tuvaletler ve lavabolar 76 6 92,1

Dinlenme ve barınma yerleri 221 22 90,1

Yapı alanı etrafı 64 3 95,3

El merdivenleri 423 36 91,5

Kazı işleri(kuyular, yeraltı işleri, tünel ve kanal işleri) 467 51 89,1

Çatı işleri 423 59 86,1

Betonarme kalıp işleri (kalıp statik hesabı, kalıp söküm işleri vb.) 198 13 93,4

Eğitim, talimat, bilgilendirme (isg eğitimi, yüksekte çalışma eğitimi iş 
ekipman kullanımı vb.) 476 30 93,7

Sağlık raporları 404 25 93,8

Güvenlik ağı (mesafe, kurulum belgesi, kılavuz, atık mlz. vb.) 282 20 92,9

Acil durum (acil durum planı, kroki, irtibat no., tatbikat vb.) 356 31 91,3

Operatör belgesi (kule vinç operatör belgesi vb.) 42 0 100

Onaylı defter 169 16 90,5

Sağlık güvenlik planı 125 12 90,4

Ortam ölçümü 10 2 80

Beton döküm işleri 5 0 100

Emniyet mandala 26 1 96,2

Malzeme çekilen yerin saha koruması 123 27 78

Yıllık çalışma planı 7 0 100

Ankraj 1 0 100

Kompresörün korunaklı alana alınması 2 0 100

Azami yük 32 0 100

Emniyet kemeri 100 9 91

Diğer (paratoner, içme suyu vb.) 46 8 82,6

Toplam 21853 2173 90,05

Tablo 3.1- İlk ve ikinci teftişte tespit edilen noksanlıkların sınıflandırılmış hali ve iyileştirme oranları
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4. BÖLÜM

SONUÇ

4.1. Giderilmeyen Mevzuat İhlalleri ve Yapılan İdari İşlemler

4.1.1. Giderilmeyen mevzuat ihlalleri

2016 yılı yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişleri kapsamında teftişi gerçekleştirilen 4.351 
işyerinde yapılan teftişte toplam 21.853 adet mevzuata aykırı noksanlık tespit edilmiştir. Tespit edilen 21.853 
noksanlıktan 19.680 tanesinin ikinci teftişler sonucunda giderildiği, 2.173 adet mevzuata aykırılığın devam 
ettiği tespit edilmiştir. Giderilmeyen mevzuata aykırılıklar tespit edilen toplam noksan hususların %9,95’sini 
oluşturmaktadır.  

4.1.2. Uygulanması istenilen idari para cezaları

Teftişler sonrasında noksanlığın hayati risk içermediği işyerlerine idari para cezaları uygulanmıştır. Yıl içerisinde 
teftiş edilen 4.351 adet işyerinden 953 adedine toplam 10.699.760 TL idari para cezası uygulanması istenmiştir.

4.1.3. Suç duyurusu ve ihbarlar

Yapılan denetimler kapsamında 37 kaymakam hakkında toplam 46 adet durdurma kararının yerine 
getirilmesindeki eksiklik sebebiyle İçişleri Bakanlığı’na bildirimde bulunulmuştur.  

4.2. Teftişin Sonuçları İle İlgili Genel Değerlendirme 
İş Teftiş Kurul Başkanlığı’nın görev alanı kapsamında olan Ankara, İstanbul, Antalya, Kocaeli, Sakarya, Konya, 

Kayseri, Eskişehir, Adana, Mersin, Hatay, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Yalova, Manisa, Muğla, Aydın, 
Isparta, Kastamonu, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Ordu, Samsun, Erzurum, Düzce, Zonguldak, 
Trabzon, Sivas, Karabük, İzmir, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Şanlıurfa, Çorum, 
Yozgat ve Bolu illerinde 2016 yılında “Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Programlı Teftişi” projesi için 
Bakanlık Makamının 24.11.2015 tarih ve 13 sayılı Olurlarında yer alan esaslar çerçevesinde, 2016 yılında iş sağlığı 
ve güvenliği yönünden yürütülecek teftişlere ilişkin uygulama esasları kapsamındaki hususlara ilişkin olarak 
teftişler yapılmıştır. Bu teftişlerde, işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği koşullarının hızla kabul edilebilir seviyeye 
çıkarılması, bunu temin etmek için de proaktif bir yaklaşımla etkin bir teftiş-yaptırım döngüsünün uygulanması 
amaçlanmıştır. 

Bu doğrultuda, teftiş programı kapsamında iş sağlığı ve güvenliği yönünden, 122 müfettiş tarafından 4.351 
işyeri denetlenmiştir. Bu denetimlerde;

• 94.426 erkek, 1.933 kadın çalışan olmak üzere toplam 96.359 çalışana ve 2 çırak 46 stajyere ulaşılmıştır.

• 21.853 adet mevzuata aykırı noksan husus tespit edilmiştir. 19.680 âdeti giderilirken 2.173 adet mevzuata 
aykırılık devam etmektedir.

• Bu işyerlerinden hayati risk oluşturan noksanlıklar doğrultusunda 467 işyerine durdurma kararı verilmiştir. 
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• Teftişler sonrasında 4.351 adet işyerinden 953 adedine toplam 10.699.760,00 TL idari para cezası 
uygulanması istenmiştir. 3.295 işyeri ise mevzuata aykırı noksan hususları verilen süre içinde gidermiştir.

4.3. Sektör/Alan Temsilcilerinin Önerileri

4.3.1. İş teftişi ile ilgili önerileri

Sektör/alan temsilcilerince; yapı işyerlerinde yürütülen teftişlerin daha çok sayıda yapı işyerini kapsayacak 
şekilde sayısının artırılması, teftişler öncesinde teftiş yapılacak bölgedeki işyerlerinin teftişlerin kapsamı ve niteliği 
konusunda bilgilendirilme yapılması talep edilmektedir. 

4.3.2. Sektör/Alana ilişkin sorunlara yönelik önerileri

Sektör/alan temsilcilerince, sektör çalışanlarının eğitim seviyesinin düşüklüğü ve sektörde çalışanların 
dönem dönem farklı işkollarında çalışması sebepleriyle işte uzmanlaşmanın gerçekleşmediği yönünde görüşler 
aktarılmaktadır. Özellikle mesleki eğitim konusuna özel önem verilerek çalışanların yaptığı işte uzmanlaşmalarının 
sağlanmasının, çalışanların işin yapımında iş sağlığı ve güvenliği konusunda da bilinçlenmelerinde etkili olacağı 
değerlendirilmektedir. Sektör temsilcilerince, işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği bakımından daha etkin ve hızlı 
denetlenebilmesi bakımından, yapı denetim kuruluşu ve belediyelerin de bu kapsamda görev almalarının önemli 
olduğu vurgulanmaktadır. Sektör alan temsilcilerince, özelikle küçük çaptaki işyerlerinde işverenlerin iş sağlığı ve 
güvenliği mevzuatı konusunda bilgi ve bilinç eksikliği olduğu belirtilerek, işverenlerin de yapılacak eğitim ve 
bilgilendirme toplantılarıyla bilinç düzeylerinin artırılması ve işverenlere yönelik rehber niteliğinde dokümanlar 
hazırlanması yönünde çalışmalar yapılmasının uygun olacağı yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır.    

Yapı işyerlerine ait kapasite raporu tanzim edilmesi, iş güvenliği hizmetleri için maliyet planlaması yapılması, 
cezai sorumluluklarla alakalı farkındalık toplantılarının yapılması hususları da ayrıca talep edilmektedir.

4.3.3. İş Müfettişlerinin Değerlendirme ve Görüşleri

4.3.3.1. Mevzuatla ilgili öneriler

Yapı denetim şirketleri 4708 Sayılı Kanun gereğince inşaat işyerlerinde yapının denetimi ile görevli olup, 
işlerinin niteliği gereği inşaat sahasında sık sık ve uzun sürelerde bulunmaktadırlar. 4708 Sayılı Kanun’un 2. 
maddesinin f bendi uyarınca, yapı denetim kuruluşları, işyerinde, çalışmaların, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına 
göre düzenlenmesi gereken sağlık güvenlik planına uygun olarak yapıldığını kontrol etmek ve gerekli tedbirlerin 
alınması için yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmak, uyarıya uyulmadığı takdirde durumu ilgili Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. Ancak uygulamada, yapı denetim şirketlerinin iş sağlığı 
ve güvenliği konusunda anılan yükümlülüklerini gereğince yerine getirmedikleri görülmektedir. Yapı denetim 
kuruluşlarının teşkilinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı istihdamı zorunlu olmayıp, iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili kontrol görevinin bu hususta uzman olmayan kişilerce yapılması pek de mümkün görülmemektedir. Yapı 
denetim kuruluşlarında, sahada görev yapmak üzere iş sağlığı ve güvenliği uzmanı istihdamını zorunlu tutacak 
yasal düzenleme yapılmasının ve yapı denetim kuruluşlarının iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kontrol ve gözetim 
görev ve sorumluluğunun genişletilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Yapılan denetimlerde, bir önceki yıla kıyasla yapı işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği uzmanı istihdamının 
% 95’den % 97’ye çıktığı, yine işyeri hekimi istihdamının da % 95’ten % 96 ‘ya çıktığı görülmektedir. Bu noktada 
noksanlıkların işverenlerce teftişe ara verme sürecinde giderilmesinin etkili olduğu değerlendirilmektedir. Ancak 
denetime gidilebilen yapı işyeri sayısı sınırlı olup, denetime gidilmeyen işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı 
ile işyeri hekimi istihdamındaki eksiklik devam etmektedir. Yapı işyerlerinin yapı ruhsatı aşamasında, iş sağlığı ve 
güvenliği ile işyeri hekimi istihdamının zorunlu tutulması ve yapı ruhsatı alınabilmesi için iş sağlığı ve güvenliği 
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ile işyeri hekimi istihdam edilmesinin şart koşulması yönünde mevzuat düzenlemesi yapılmasının bu sorunun 
çözümünde etkili olacağı değerlendirilmektedir.  

4.3.3.2. İş teftişi ve diğer kurum/kuruluşlarla ile ilgili öneriler

İşyerlerinde yapılan denetimlerde, işverenler tarafından hazırlanması veya hazırlatılması gereken risk 
değerlendirme raporları, sağlık ve güvenlik planı gibi belgelerin uygulamaya dönük hususları içermediği, 
işyerinin genel fiziki özellikleri, çalışma usul ve yöntemleriyle bağdaşmadığı ve güncel olmadığı görülmektedir. 
Bu işi yapmaya yetkili iş güvenliği uzmanları bu işi genellikle işyerlerinin fiziki şartlarını gözlemlemeden daha 
önce yapılan bir rapor üzerinden değerlendirerek yapmaktadırlar. Bu doğrultuda iş güvenliği uzmanlarının 
mesleki etik değerleri hakkındaki hassasiyetlerinin arttırılması hususunda eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi 
sağlanmalıdır. Uygulamada, başka işyeri için hazırlanan dokümanların sadece unvan/başlıkları değiştirilmek 
suretiyle farklı işyerlerine verildiği görülmektedir.  

Mesleki eğitimlerin verilmesi amacıyla yapı işleri sektöründeki iş ve işlemlere müdahil olan idareler arasında 
koordinasyon sağlanmalı, konuyla ilgili uygulama birliğine gidilmeli ve her idare tarafından, çerçevesi çizilmiş 
olan tek bir yönetim sistemi uygulanmalıdır. İnşaat sektöründe çalışan vasıfsız (düz) çalışanların, çalışacakları 
ulusal meslek standardında belirtilen meslekle ilgili eğitimi alması sağlanmalıdır. Eğitim programları sonucunda 
çalışanlarda davranış değişikliklerinin meydana gelmesi sağlanmalı ve bu sayede çalışanların güvenliksiz 
çalışmalarının önüne geçilmelidir.

İnşaat sektöründe, iş güvenliği uzmanı olarak görev yapan kişilerin inşaat mühendisi veya mimar olması 
tercih edilmelidir. Sahada, üretim metot ve tekniklerini yeterince bilmeyen, farklı mesleklere mensup iş güvenliği 
uzmanlarının, alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasında yetersiz kaldıkları gözlemlenmektedir. 

Yapılan teftişlerde, bazı inşaat işyerlerinde durdurma kararlarının uygulanmasının etkin bir şekilde sağlanmadığı 
görülmüştür. Ayrıca durdurma kararı sonrası işverenlerin, izleyecekleri yol hakkında yeterli bilgilerinin olmadığı 
gözlemlenmiştir. İşyerleri hakkında verilen durdurma kararlarının ilgili makam yetkililerince etkin bir şekilde 
uygulanması sağlanmalı ve bu doğrultuda bildirimlerin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu doğrultusunda 
çıkartılan “İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik” kapsamında yapılması gerekmektedir. Ayrıca 
durdurma yapılan işyerlerinin işverenlerine, izleyecekleri yol hakkında ilgili makamlarca bilgilendirme yapılması 
gerekmektedir. Yapılan denetimler sonucunda durdurma kararı verilen yapı işyerlerinin bir kısmının işyerinin 
açılması için hiç başvuruda bulunmadığı gözlenmiştir. İşyerlerinde zaman zaman durdurma kararına rağmen 
işin durdurulmadığı veya durdurma kararına rağmen çalışmaya devam edildiği gözlenmektedir. Müfettişlerce 
bu tip işyerlerinin sürekli kontrol altında tutulması ve izlenmesi mümkün değildir. Durdurma yapılan işyerlerinde 
durdurma kararlarının ilgili belediyeye gönderilmesinin ve durdurma kararı kaldırılmayan yapılara yapı kullanma 
izin belgesi verilmesi aşamasında belediye tarafından suç duyurusunda bulunulması yönünde düzenleme 
yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.    

Yapılan denetimlerde, iskelelerle ilgili mevzuat hükümlerine istinaden yaptırımlar uygulanmakla birlikte, 
güvenli iskele kullanımının yaygınlaşmasının henüz sağlanamadığı, H tipi olarak adlandırılan eski tip, korkuluksuz, 
merdivensiz iskelelerin piyasada en yaygın iskele olarak kullanımının devam ettiği görülmektedir. Bu hususa ilişkin 
olarak iskele ruhsatı veren belediyeler ve diğer kuruluşlarla da işbirliği yapılarak Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik 
Yönetmeliği’nin öngördüğü güvenli iskele kullanımının yaygınlaştırılması konusunda çalışma yapılmasının 
yerinde olacağı değerlendirilmektedir. Özellikle küçük ölçekli inşaat firmalarının elinde bulunan kullanıma uygun 
olmayan iskelelerin, güvenlikli iskelelerle değiştirilmesinin teşvik edilmesi yerinde olacaktır. Bahsedilen hususta 
paydaşların (Kamu ve Özel) da katkılarıyla iş kazası sayılarının azaltılmasının sağlanabileceği düşünülmektedir. 
Devletin öncelikli görevlerinden birisi de çalışma barışını sağlamak, çalışma hayatını izlemek, denetlemek ve 
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çalışanlar için sağlıklı ve güvenlikli bir çalışma ortamının işverenlerce yerine getirilmesini sağlamaktır. Devlet 
bu denetim ve yaptırım işlevini ÇSGB’ ye bağlı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTKB) vasıtasıyla yerine getirmektedir. 
Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın görevleri arasında,  piyasa gözetimi ve denetimi, ürünlerin piyasaya arzı veya 
dağıtımı aşamasında, ürün piyasada veya gerektiğinde kullanımda iken, ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak 
üretilip üretilmediğini, güvenli olup olmadığını denetlemek veya denetlettirmek; güvenli olmayan ürünlerin 
güvenli hale getirilmesini temin etmek, gerektiğinde yaptırımlar uygulanmasını sağlamak bulunmaktadır. 
Ç.S.G.B, Ekonomi Bakanlığı ve Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili kurum kuruluşların, güvenlikli iskelelerin 
üretiminin denetlenmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması için teşvik verilmesi hususlarında ortak çalışma 
yapmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Yapı işyerlerinde, sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin proje hazırlık ve uygulama aşamasında atanmadığı 
ve bu kişiler tarafından hazırlanması gereken sağlık ve güvenlik planlarının da mevcut olmadığı denetimlerde 
görülmüştür. Yapı işlerine başlanmadan önce, inşaatlar için bulunduğu belediyelerden yapı ruhsatı alınması 
zorunludur. Söz konusu ruhsatı almak için gerekli evraklar arasında sağlık ve güvenlik koordinatörünün atanma 
yazısı ve bu kişi tarafından hazırlanacak sağlık ve güvenlik planının da yer alması faydalı olacaktır. Ayrıca proje 
hazırlık ve uygulama safhasında atanacak olan sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin nitelikleri, bu görevi 
yürütmelerini sağlayacak yeterlilikte olmalı, koordinatör atamaları kâğıt üzerinde kalmamalı ve mevzuatta 
belirtilen görevleri yerine getirmeleri sağlanmalıdır. 

Yapı işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen kalıcı koruyucu önlemlerin alınması, güvenli 
davranma bilinç ve alışkanlığının yerleştirilmesi için insan odaklı “sağlık ve güvenlik kültürünün” oluşması 
sağlanmalıdır. Bu amaçla Bakanlığımızın yanında diğer tüm tarafların etkin katılımı ile sürekli eğitim, seminer, 
panel vb. çalışmalarla iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişimine katkı sağlanmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği 
bilincinin ve güvenli davranma alışkanlığının geliştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar yapılarak, 
ilkokul çağından başlayarak toplumun bu yöndeki kültür düzeyinin artırılması büyük önem arz etmektedir. İş 
kazası ve meslek hastalıklarının en aza indirilebilmesi için; ilgili kurum, kuruluş, meslek odaları ve diğer sosyal 
taraflarla işbirliğinin sürdürülmesinin ve yukarıda sıralanan önerilerin gerçekleştirilmesinin uygun olacağı 
değerlendirilmektedir. 

İstatistiki verilerde, yapı işyerleriyle alakalı en fazla ölümlü kazanın olduğu risk yüksekten düşme riskidir. Fakat 
Sosyal Güvenlik Kurumu verilerinde kazaya sebep olan etken sadece “yüksekten düşme” başlığıyla istatistiklere 
yansımaktadır. Bu noktada yüksekten düşme başlığının içeriği ve kapsamı genişletilerek, istatistiklere hangi 
konumdan veya hangi işin yapımı sırasında düşüldüğü (cephe iskelesinden düşme, platform kenarından düşme, 
merdivenden düşme vs) şeklinde yansıdığı takdirde, Bakanlığın o riske esas olarak daha kapsamlı proaktif teftiş 
faaliyeti sürdürmesini kolaylaştıracaktır. Bu bağlamda bu istatistiki verilerin daha kapsamlı değerlendirilmesinin; 
hem teftiş sistemi açısından hem de bahsedilen riskin önlenmesi açısından daha etkili olacağı da düşünülmektedir.



KISIM V.

KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATINDA İŞ SAĞLIĞI VE   
GÜVENLİĞİ PROGRAMLI TEFTİŞ ÖZETİ
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1. BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

1.1. Teftişin Adı
Kimyasal Ürünlerin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi

1.2. Teftişin Amacı
İşyerlerinde, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin işverenlerce sağlanması adına, işverenlerin, 6331 sayılı İş 

sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini, 
gerekli önlemleri alıp almadıklarını teftiş etmektir.

1.3. Teftişte Görev Alan Müfettişler
Kimyasal ürünlerin imalatında iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi kapsamında 4 iş başmüfettişi, 5 iş 

müfettişi ve 29 iş müfettişi yardımcısı olmak üzere toplam 38 müfettiş görev almıştır.

1.4. Çalışma Takvimi
Kimyasal ürünlerin imalatında iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi, mart-ekim ayları arasında 8 ay sürecek 

biçimde planlanmıştır. 2016 yılı başında planlanan çalışma takvimi tablo 1.1’de gösterilmiştir.

Ay Faaliyet

Ocak-Şubat Müfettişler için düzenlenecek eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri

Mart-Nisan Teftişlerin yapılması ve programlı teftiş raporlarının yazımı

Mayıs-Haziran Teftişlerin yapılması ve programlı teftiş raporlarının yazımı

Temmuz-Ağustos Teftişlerin yapılması ve programlı teftiş raporlarının yazımı

Eylül-Ekim Teftişlerin yapılması ve programlı teftiş raporlarının yazımı

Kasım-Aralık Genel değerlendirme raporunun yazımı

Tablo 1.1 - 2016 Yılı çalışma takvimi

1.5. Görev Yapılan İller
Kimyasal ürünlerin imalatında iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi kapsamında Ankara, İstanbul, Kocaeli, 

Antalya, Eskişehir, Sakarya, Konya, Tekirdağ, Kayseri, Samsun, Edirne illerinde olmak üzere toplam 11 ilde programlı 
teftişler gerçekleştirilmiştir.
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2. BÖLÜM

TEFTİŞİN TANIMI

2.1. Gerekçe
Kimyasal maddelerden meydana gelen kazalar, önemli sağlık, çevre ve güvenlik problemlerine yol 

açmaktadır. Kimyasalların tehlikeleri genellikle hatalı kullanım, depolama, taşıma, proses hataları, doğal afetler, 
yangın, sabotaj gibi durumlar sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenlerle, kimya sektörünün iş sağlığı ve güvenliği 
yönünden sürekli teftiş altında bulundurulması öncelikli hale gelmektedir.

Kimya sektöründe yer alan, “Kimya ve kimyasal ürünlerin imalatı”, “Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa 
ilişkin malzemelerin imalatı” ve “Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı” yapan işyerlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu 
verilerine göre iş kazası sayısı 2014 yılında 8923’tür. Kimyasal ürünlerin imalatı ülkemizde giderek büyüyen bir 
sektör olması, sektörde olası iş kazası ve meslek hastalığı görülmesi riskinin artması nedeniyle, bakanlığımız 
2015/4 sayılı Genelgesi eki İş Teftişi Rehberi’nin Birinci Kitap Birinci Kısım Birinci Bölüm 2. Maddesi hükmü gereği 
2016 yılı için programlı teftiş faaliyetlerine ilişkin “Kimyasal Ürünlerin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı 
Teftişi” planlanmıştır. 

2.2. Yöntem
Teftiş programları mart-nisan, mayıs-haziran, temmuz-ağustos ve eylül-ekim olacak şekilde iki aylık olarak 

hazırlanmış olup programlı teftiş kapsamında teftişi yapılan işyerleri iş sağlığı ve güvenliği riskleri açısından 
değerlendirilmiş ve teftişler esnasında çalışanlar ile işverenler, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin konularda 
bilgilendirilmiştir. İki aşamalı olarak gerçekleştirilen teftişlerde; teftişin ilk aşaması esnasında programlı teftiş 
kapsamındaki öncelikler dikkate alınarak işyerlerinde bulunan noksan hususlar tespit edilmiş ve işverene 
bildirilmiştir. Tespit edilen noksanlıkları gidereceğini beyan eden işverenlerin talepleri müfettişler tarafından 
değerlendirilerek uygun görülen işverenlere bildirim bırakılma suretiyle teftişlere ara verilmiştir. İşyerlerine ikinci 
kez gidildiğinde işyerinde alınmış önlemlerin uygunluğu ve yeterliliği değerlendirilmiştir.

İkinci aşamada giderilmeyen mevzuata aykırılıklar için idari para cezası uygulanması istenmiştir. Yapılan 
teftişler sırasında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan işyerlerde tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin 
niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir 
bölümünde veya tamamında yapılan iş durdurulmuştur.

2.3. İşyerlerinin Seçim Kriterleri
Kimya sektöründe meydana gelen iş kazası istatistikleri incelendiğinde; 20 NACE kodunda yer alan 

“Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı”, 21 NACE kodunda yer alan “Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa 
ilişkin malzemelerin imalatı” ve 22 NACE kodunda yer alan “Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı” işlerinde faaliyet 
gösteren işyerlerinde kaza yoğunluğunun fazla olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda müfettişlerden oluşan 
heyetlere proje süresine göre işyeri listeleri ve çalışma planı hazırlanmıştır. Kaza yoğunluğunun fazla olduğu 
belirlenen işyerleri, son üç yılda (2013-2014-2015) teftiş görüp görmediği İTOS (İş Teftiş otomasyon Sistemi) 
üzerinden kontrol edilerek seçilmeye çalışılmıştır.
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3. BÖLÜM

TEFTİŞ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

3.1. Hazırlık Aşaması 
“Kimyasal Ürünlerin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” çalışması 4 iş başmüfettişi, 4 iş 

müfettişi ve 8 iş müfettişi yardımcısı olmak üzere toplam 16 müfettiş tarafından oluşturulan heyetler tarafından 
yürütülmüştür. Ocak-Şubat ayları içerisinde gerçekleştirilen eğitimlerde, teftişlerin yürütülmesindeki uygulama 
esasları ve kimya sektöründe karşılaşılabilecek proseslere yönelik tehlike kaynakları, iyi uygulama örnekleri vb. 
unsurları içeren bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 

3.2. Teftiş Aşaması
Programlı teftiş kapsamında işyerlerinde yapılan denetimlerde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 

ilgili mevzuatlar çerçevesinde denetimler yapılmıştır. İşyerlerinde yapılan teftişler sırasında, iş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatı hakkında ve yapılacak denetimin yöntemi hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Bu sırada iş sağlığı ve 
güvenliğine pozitif bir bakış açısı ile güvenlik kültürünün artırılmasına çalışılmıştır. 

İşyerlerinde yapılan programlı teftişler, iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. İşyerlerine yapılan ilk teftiş 
sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ile gerekli görülen hususları içeren tutanaklar tutulmuştur. Tespit 
edilen mevzuata aykırı hususları giderme talebi olan işverenliğin talebi müfettişler tarafından incelenerek uygun 
görülenlere süre verilmiştir. Bu durumu belirten bir bildirim (İş Teftiş Rehberi, Ek İSG-13) ile tespit edilen mevzuata 
aykırılıkları içeren tutanağın bir nüshası işverenliğe bırakılarak teftişe ara verilmiştir. 

İşyerine tanınan sürenin dolmasını müteakip tekrar teftişe gidilerek daha önce tespit edilmiş olan mevzuata 
aykırılıkların giderilip giderilmediği ve işyerinde yeni noksan husus olup olmadığı incelenmiştir. Teftişin ardından 
tespitleri içeren bir tutanak tutularak teftiş neticelendirilmiştir. Yapılan teftişler sırasında çalışanlar için hayati 
tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu 
tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya 
tamamında yapılan işin durdurulması istenmiştir. Teftişler tamamlandıktan sonra yazılan raporlar incelenerek 
genel değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

3.3. İstatistikler

3.3.1. İşyeri istatistikleri

Kimyasal ürünlerin imalatında iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi kapsamında Ankara, İstanbul, Kocaeli, 
Antalya, Eskişehir, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kayseri ve Konya illeri olmak üzere 11 ilde toplam 602 
işyerinde programlı teftişler yürütülmüştür. Ayrıca 176 işyerinde; yapılan işle alakalı NACE kodunun programlı 
teftiş kapsamına alınan NACE kodları ile uyuşmuyor olması, işyerinin belirtilen adreste bulunamaması, gayri 
faal olması vb. nedenlerle tutanak tutulmuş fakat teftiş yapılamamıştır. Genel değerlendirme raporu teftişi 
gerçekleştirilen 602 işyerinin istatistikleri kullanılarak hazırlanmıştır. Şekil 3.1’de illere göre gerçekleştirilen teftiş 
sayılarının yüzde dağılımı gösterilmektedir.
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Şekil 3.1- İllere göre gerçekleştirilen teftiş sayılarının yüzde dağılımı

3.3.2. Çalışan sayısı istatistikleri

Ankara, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Eskişehir, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kayseri ve Konya illerinde yer 
alan 602 işyerinde gerçekleştirilen teftişlerde 18.756 erkek ve 6.768 kadın olmak üzere toplam 25.524 çalışana 
ulaşılmıştır. Şekil 3.2’de teftiş edilen işyerlerindeki çalışan sayısının cinsiyete göre dağılımını göstermektedir.

Şekil 3.2 - Teftiş edilen işyerlerinde toplam çalışan sayılarının cinsiyete göre dağılımı

Yapılan programlı teftişler sırasında teftiş edilen 602 işyerinin 10’u büyük ölçekli (250 ve daha fazla çalışan 
sayısı olan), 122’si orta ölçekli işyeri (50-249 çalışan sayısı olan) 321’i küçük ölçekli işyeri  (10-49 çalışan sayısı olan) 
ve  149‘u ise mikro ölçekli (10 dan az çalışanı olan) işyeri olarak tespit edilmiş işyerlerinin çalışan sayılarına göre 
büyüklükleri şekil 3.3’de görülmektedir.
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Şekil 3.3- Teftiş edilen işyerlerinin çalışan sayılarına göre işyeri büyüklükleri

3.3.3. Programlı Teftişlerde Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık İstatistikleri

Yapılan teftişlerde toplamda 13.987 adet mevzuata aykırılık tespit edilmiş olup, işyeri başına ortalama 
mevzuata aykırılık sayısı 23,23 adettir. 

Yapılan programlı teftişler sırasında teftiş edilen 602 adet işyerinde, teftişlerin ilk aşaması sırasında toplamda 
13.987 noksan hususla karşılaşılmış iken ikinci aşamadaki teftişlerde noksan husus sayısının 1.272’ye kadar 
düştüğü ortaya çıkmıştır. Şekil 3.4’ de teftişlerde karşılaşılan toplam noksan sayılarının 1. ve 2. aşamalar bazında 
dağılımı gösterilmektedir.  

Şekil 3.4- Teftişlerde karşılaşılan toplam noksan sayılarının 1. ve 2. aşamalar bazında dağılımı

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan teftişlerde gerek iş yerinde yürütülen ana üretim süreci 
gerekse de diğer tüm yardımcı üniteler ile sosyal tesislerdeki yapılan işler ve çalışma şartları incelenmiştir. Toplam 
olarak 13.987 mevzuata aykırı husus tespit edilmiş olup, yapılan tespitlerin ana başlıklar halinde dağılımı aşağıdaki 
tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.
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Noksan hususlar Noksan 
Sayısı

Giderilmeyen 
Sayı

İyileştirme 
(%)

Risk değerlendirmesi ile ilgili uygunsuzluklar 1041 51 %95,10

Kimyasal maddelerin kullanılması, taşınması, depolanması vb. ile 
ilgili uygunsuzluklar 212 12 %94,34

Kimyasal maddelerle ilgili çalışma ortamı/ kişisel maruziyet 
ölçümlerinin yapılmaması 239 37 %84,52

Malzeme güvenlik bilgi formlarının (msds) olmaması / 
uygunsuzluğu 142 5 %96,48

Kimyasal maddelerle çalışanlara eğitim verilmemesi 118 7 %94,07

Kimyasal maddelerle ilgili çalışmalarda risk değerlendirmesi 
yapılmaması 11 2 %81,82

Kimyasallar maddelerin uygun şekilde etiketlenmemesi 65 2 %96,92

Tehlikeli kimyasalların sızıntı/yayılma/ dökülme vb. durumlarda 
müdahale ekipmanlarının sağlanmaması 12 - %100,00

Kimyasal tank ve kaplarda seviye göstergesi bulunmaması 9 - %100,00

Göz / vücut duşu olmaması 165 9 %94,55

Taşma havuzunun bulunmaması 32 4 %87,50

Acil durum planının olmaması/uygunsuzluğu 589 23 %96,10

Acil çıkış yolları ve kapıları ile ilgili uygunsuzluklar 338 39 %88,46

Acil durum tatbikatlarının yapılmaması/ tatbikatların 
raporlanmaması 319 18 %94,36

Acil durum ekiplerinin belirlenmemiş olması 90 17 %81,11

Yangın söndürme ekipmanlarının olmaması/ uygunsuzluğu 387 37 %90,44

Yangın söndürme ekipmanlarının periyodik kontrollerinin 
yapılmaması 61 6 %90,16

Yangın alarm sistemlerinin olmaması/ uygunsuzluğu 180 16 %91,11

Yangın tatbikatlarının yapılmaması 33 1 %96,97

Yangınla mücadele ekiplerine eğitim verilmemesi 37 1 %97,30

Acil durum aydınlatma sistemi olmaması 86 13 %84,88

İş Ekipmanlarının Hareketli Parçalarına Temas Riski (Koruyucu, 
Fotosel, Çift El Kumanda Sistemi, Switch, vb.) İle İlgili Uygunsuzluklar 586 66 %88,74

İş ekipmanlarından parça fırlaması (kamçı etkisi) ile ilgili 
uygunsuzluklar 82 4 %95,12

İş ekipmanının çalışma alanı ile ilgili uygunsuzluklar 49 - %100,00

İş ekipmanlarının ehil çalışanlar tarafından kullanılmaması 93 9 %90,32

İş ekipmanlarının sabitlenmemesi 31 2 %93,55

İş ekipmanlarına ait gösterge ekipmanlarının olmaması / 
uygunsuzluğu 7 - %100,00

İş ekipmanlarında sesli/ışıklı ikaz sistemlerinin olmaması / 
uygunsuzluğu 7 - %100,00
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Noksan hususlar Noksan 
Sayısı

Giderilmeyen 
Sayı

İyileştirme 
(%)

İş ekipmanlarına ait kumanda sistemleri ile ilgili uygunsuzluklar 5 - %100,00

İş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yapılmaması/ 
uygunsuzluğu 103 43 %58,25

İş ekipmanlarında lokal havalandırma sisteminin olmaması/ 
uygunsuzluğu 83 8 %90,36

İş ekipmanlarının aydınlatmaları ile ilgili uygunsuzluklar 9 - %100,00

Elektrik/topraklama/paratoner tesisatlarının periyodik kontrollerinin 
yapılmaması 635 119 %81,26

Basınçlı kapların (basınçlı hava tankları, kriyojenik tanklar, sınai gaz 
tüpleri, vb.) periyodik kontrollerinin yapılmaması / uygunsuzluğu 389 31 %92,03

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrollerinin 
yapılmaması / uygunsuzluğu 411 57 %86,13

Periyodik kontrol raporlarının ilgili mevzuata uygun olmaması 84 - %100,00

Makine ve tezgahların periyodik kontrolünün yapılmaması 57 22 %61,40

Elektrik panolarında güvenlik önlemlerinin alınmaması 170 10 %94,12

Elektrik tesisatı ile ilgili uygunsuzluklar 698 80 %88,54

Topraklama tesisatı ile ilgili uygunsuzluklar 281 20 %92,88

Aydınlatma tesisatı ile ilgili uygunsuzluklar 44 4 %90,91

Paratoner tesisatı ile ilgili uygunsuzluklar 30 3 %90,00

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının güvenlik tertibatlarının 
(vinç emniyet mandalı, switch, sesli/ışıklı ikaz, vb.) olmaması / 
uygunsuzluğu

272 11 %95,96

Forkliftlerde güvenlik tedbirlerinin olmaması / uygunsuzluğu 35 2 %94,29

Forklift çarpmalarına karşı korugan olmaması 10 - %100,00

Kapalı alanda dizel forklift kullanılması 21 1 %95,24

Yüksekten düşmeye karşı önlem alınmaması 317 10 %96,85

Merdiven korkuluğunun olmaması / uygunsuzluğu 62 5 %91,94

Uygun olmayan çalışma platformu kullanılması 37 1 %97,30

İskelelerle ile ilgili genel uygunsuzluklar 19 2 %89,47

Yüksekte çalışmaya ilişkin eğitim olmaması 8 2 %75,00

Uygunsuz depolama/istifleme yapılması 128 1 %99,22

Kapılarda güvenlik önlemlerinin alınmaması 101 1 %99,01

Çalışanlara yaptıkları işe uygun nitelikte kişisel koruyucu donanım 
verilmemesi 257 1 %99,61

Sağlık ve güvenlik işaretleri ile ilgili uygunsuzluklar 328 17 %94,82
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Noksan hususlar Noksan 
Sayısı

Giderilmeyen 
Sayı

İyileştirme 
(%)

Genel havalandırmanın olmaması / uygunsuzluğu 108 17 %84,26

Lokal havalandırma olmaması / uygunsuzluğu 123 38 %69,11

Patlamadan korunma dokümanı olmaması / uygunsuzluğu 211 42 %80,09

Patlayıcı ortam oluşabilecek tehlike bölgelerde gaz algılama 
sistemlerinin olmaması 136 13 %90,44

Patlayıcı ortam oluşabilecek tehlike bölgelerde uygun ekipman 
kullanılmaması 250 33 %86,80

Patlama riskinin değerlendirilmemesi / ilgili önlemlerin alınmaması 32 8 %75,00

Patlayıcı ortam oluşabilecek tehlikeli bölgelerin sınıflandırılmaması / 
ilgili önlemlerin alınmaması 15 6 %60,00

Tüplerin depolanması / kullanılması ile ilgili uygunsuzluklar 182 9 %95,05

Lpg tanklarının işyerine mesafesinin uygun olmaması 22 1 %95,45

Kişisel gürültü maruziyet ölçümlerinin yapılmaması 46 3 %93,48

Çalışma ortamı toz ölçümlerinin yapılmaması 79 9 %88,61

Tozlu ortamlarda çalışanların kişisel maruziyet toz ölçümlerinin 
yapılmaması 19 2 %89,47

Gürültü ortam ölçümü yapılmaması 77 14 %81,82

Tozlu çalışma ortamında güvenlik önlemlerinin alınmaması 30 3 %90,00

Ortam sıcaklığı ile ilgili uygunsuzluklar 8 1 %87,50

Gürültülü çalışmalarda önlem alınmaması 8 1 %87,50

Termal konfor şartları ile ilgili uygunsuzluklar 63 7 %88,89

İşyerinde aydınlatma ölçümü yapılmaması ve aydınlatma 
seviyesinin yeterli olmaması 20 - %100,00

Çalışanlara titreşime maruziyet ölçümü yapılmaması 1 - %100,00

Ergonomik çalışma koşulları ile ilgili uygunsuzluklar 37 - %100,00

Araç ve yaya yollarının belirlenmemesi 88 2 %97,73

Binalar ve yerleşim (işyeri tabanı/duvarı/çatısı) ile ilgili 
uygunsuzluklar 29 4 %86,21

Sosyal tesisler (soyunma odası, duş, tuvalet ve lavabolar, vb.) ile ilgili 
uygunsuzluklar 220 22 %90,00

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmemesi / uygunsuzluğu 369 26 %92,95

Mesleki eğitim verilmemesi / uygunsuzluğu 301 53 %82,39

Sağlık raporunun olmaması / uygunsuzluğu 366 29 %92,08

Çalışan temsilcisinin belirlenmemesi 148 2 %98,65
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Noksan hususlar Noksan 
Sayısı

Giderilmeyen 
Sayı

İyileştirme 
(%)

Destek elemanlarının görevlendirilmemesi 200 12 %94,00

İşyeri hekimi / iş güvenliği uzmanı / diğer sağlık personelinin 
bulunmaması 105 12 %88,57

İlkyardımcı bulunmaması 107 22 %79,44

Yıllık çalışma planı hazırlanmaması 26 - %100,00

Yıllık eğitim planının hazırlanmaması 23 - %100,00

Onaylı defter bulunmaması 20 - %100,00

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimine uygun çalışma yeri 
sağlanmaması 4 - %100,00

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulmaması / düzenli olarak 
toplanmaması 23 - %100,00

İş güvenliği uzmanı/işyeri hekiminin çalışma süresi 7 - %100,00

İş güvenliği uzmanı/işyeri hekimi sözleşmesi uygun olmaması 5 1 %80,00

Çalışan temsilcisi eğitim verilmemesi 29 - %100,00

Bakım-onarım ekiplerine görevlerini yaparken karışılacakları risklere 
ilişkin eğitim 18 - %100,00

Yapının statik uygunluk belgesinin bulunmaması 16 5 %68,75

Diğer mevzuata aykırılıklar 359 14 %96,36

Tablo 3.1- Teftişlerde tespit edilen noksan hususlar, giderilmeyenler ve iyileştirme oranları

Şekil 3.5’de ilk ve ikinci teftişlerde karşılaşılan noksan hususların 6331 sayılı Kanun ve yönetmeliklerine göre 
dağılımı gösterilmektedir.

Şekil 3.5- İşyerlerinin teftişlerde tespit edilen noksanlıklara göre mevzuat dağılımı
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İlk teftiş noksanlıklarına bakıldığında 6331 sayılı Kanun ve yönetmelikleri arasında en fazla İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik 
Önlemlerine İlişkin Yönetmelikleriyle alakalı noksan hususlar tespit edildiği anlaşılmaktadır. İstatistikler teftişin ilk 
aşamasında tespit edilen mevzuata aykırılıkların ikinci aşamada ciddi oranda giderildiği görülmektedir.

3.3.4. Teftiş sonucu istatistikleri

Teftişi yapılan 602 işyerinde, işverenlerin mevzuata aykırılıkları gidermek üzere süre talebi üzerine teftişe 
ara verilmiş, verilen ara sonrasında tekrar işyerlerine gidildiğinde 374’ünde tespit edilen mevzuata aykırılıkların 
tamamı giderilmiş olup, 228 işyerinde ise mevzuata aykırılıklar giderilmemiştir. Tespit edilen mevzuata aykırılıkları 
gidermeyen 228 işyerinin işvereni hakkında toplam 2.943.026 TL idari para cezası uygulanması istenmiştir. Teftişi 
yapılan 9 işyerinde ise teftiş sırasında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edilmesi üzerine 
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 25 inci maddesine göre işyerinin durdurulması işlemi yapılmıştır. 
176 işyerinde ise çeşitli nedenlerden dolayı teftiş yapılamamıştır. Tablo 3.2’de işyeri sayıları ve teftiş sonuçları 
belirtilmiştir. Şekil 3.6’da ise teftiş sonuçlarının işyeri sayısına dağılımı görülmektedir.

İşyeri Sayısı %

Noksanlık Yok 374 %62,1

İPC Uygulanması İstenen 228 %37,9

Toplam 602 %100

Tablo 3.2- Teftiş sonuçları

Şekil 3.6- İşyerlerinin teftiş sonuçlarının dağılımı
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4. BÖLÜM

SONUÇ

4.1. Giderilemeyen Mevzuat İhlalleri ve Yapılan İdari İşlemler
2016 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Ankara ve İstanbul Grup Başkanlıkları tarafından 

yürütülen “Kimyasal Ürünlerin İmalatında İş Sağlığı Ve Güvenliği Programlı Teftişi” kapsamında 11 ilde toplam 
602 işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden programlı teftiş gerçekleştirilmiştir. Teftişlerde 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. 
İşyerinde tespit edilen noksanlıklar teftiş süresi içerisinde veya işverenliğin noksan hususları gidermek üzere 
süre talep ettiği durumda müfettişler tarafından değerlendirme yapılarak uygun görülen işverenlere süre 
verilerek noksan hususlar giderilmeye çalışılmıştır. Teftişler süresince tespit edilen noksan hususların %90.9’ unun 
giderilmesi sağlanmıştır. Toplam 228 işyerinde ise giderilemeyen noksan hususlar ve mevzuata aykırılıklar ile ilgili 
olarak idari para cezası uygulanması istenmiştir.

4.1.1. Giderilemeyen Mevzuat İhlalleri

2016 yılı içerisinde yapılan programlı teftişlerde toplam 228 adet işyerinde teftişler sonucunda işverenlik 
tarafından giderilmeyen noksan hususlar tespit edilmiştir. 

4.1.2. Uygulanması İstenilen İdari Para Cezaları

Kimyasal ürünlerin imalatında iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği 
yönünden yapılan programlı teftişler sonucunda 228 işyerine toplamda 2.943.026 TL idari para cezası uygulanması 
istenmiştir.

Kanun Kanun Maddesi Ceza Maddesi Uygulanması istenen İpc Miktarı

4857 92/2 107-1/a 14.160 TL

6331 4/1-a 26-1/a 70.277 TL

6331 6 26-1/b 52.084 TL

6331 10/4 26-1/ç 80.696 TL

6331 11 26-1/d 33.496 TL

6331 15/1 26-1/f 144.411 TL

6331 15/2 26-1/f 1.301 TL

6331 17 26-1/ğ 404.736 TL

6331 20 26-1/ı 10.082 TL

6331 30 26-1/n 715.146 TL

6331 30 26-1/n 3.577 TL

6331 30 26-1/n 1.951 TL
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Kanun Kanun Maddesi Ceza Maddesi Uygulanması istenen İpc Miktarı

6331 30 26-1/n 89.435 TL

6331 30 26-1/n 665.411 TL

6331 30 26-1/n 8.131 TL

6331 30 26-1/n 132.679 TL

6331 30 26-1/n 178.868 TL

6331 30 26-1/n 20.164 TL

6331 30 26-1/n 26.993 TL

6331 30 26-1/n 29.595 TL

6331 30 26-1/n 23.413 TL

6331 30 26-1/n 32.183 TL

6331 30 26-1/n 196.431 TL

6331 30 26-1/n 2.602 TL

6331 30 26-1/n 5.204 TL

TOPLAM 2.943.026 TL

Tablo 4.1- İşverenler hakkında uygulanması istenen idari para cezaları

4.1.3. Suç Duyurusu ve İhbarlar

2016 yılında gerçekleştirilen teftişler sonucunda herhangi bir suç duyurusu ve ihbar durumu söz konusu 
olmamıştır. 

4.2. Teftişin Sonuçları İle İlgili Genel Değerlendirme 
2016 yılı içerisinde toplam 16 müfettiş ile İş Teftiş Ankara ve İstanbul Grup Başkanlıkları tarafından, Ankara, 

İstanbul, Kocaeli, Antalya, Eskişehir, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kayseri ve Konya illerinde bulunan Kimyasal 
Ürünlerin İmalatı yapılan 602 işyerinde,  iş sağlığı ve güvenliği yönünden programlı teftişler gerçekleştirilmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan programlı teftişlerde toplamda 13.987 adet mevzuata aykırılık 
tespit edilmiş olup 18.756’sı erkek, 6.768’i kadın olmak üzere toplam 25.524 çalışana ulaşılmıştır. Teftişi yapılan 
602 işyerinin işverenlerin mevzuata aykırılıkları gidermek üzere süre talebi üzerine teftişe ara verilmiş, verilen 
ara sonrasında tekrar işyerlerine gidildiğinde 374’ünde tespit edilen mevzuata aykırılıklar giderilmiş olup, 228 
işyerinde ise giderilmemiştir. Mevzuata aykırılıkların giderilme oranı da % 90.9’ olarak tespit edilmiştir. Tespit 
edilen mevzuata aykırılıkları gidermeyen 228 işyerinin işvereni hakkında toplam 2.943.026 TL idari para cezası 
uygulanmıştır. Teftişi yapılan 9 işyerinde ise teftiş sırasında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit 
edilmesi üzerine 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 25 inci maddesine göre işyerinin durdurulması 
işlemi yapılmıştır. 

Yapılan denetimlerde her bir proses detaylı olarak incelenmiş ve ağırlıklı olarak proseste kullanılan kimyasal 
maddelerin neden olabileceği riskler üzerinde durulmuştur. Gerek kişisel kimyasal maruziyet gerekse kimyasal 
maddelerden kaynaklanabilecek olası yangın, patlama ve yayılım riskleri ve bu risklere karşı önlemlerin 
alınıp alınmadığı konusu üzerinde dikkatle durulmuştur. Teftişler sonucuna göre düzenlenen istatistiklerde 
en az giderilme yüzdelerinin genellikle patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerle ilgili uygunsuzluklarda olduğu 
görülmektedir. Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için hazırlanması gerekli olan patlamadan korunma 
dokümanının yeterli teknik bilgi içermemesi ya da hazırlayanların yeterli donanıma sahip olmaması ve patlayıcı 
ortamlarda bulunan elektrikli ekipmanların gerekli koruma özelliğinde olup olmadığı değerlendirilmeden 
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raporlar hazırlandığı gözlemlenmiştir. Bu konu ile ilgili olarak, teftişi yapılan işyerlerinde patlamadan korunma 
dokümanının ne şekilde hazırlanması gerektiği ve çıkan sonuçlara göre potansiyel tehlikeli alanlarda mutlaka 
ekipman uygunluk değerlendirmesi yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Bir diğer giderilme yüzdesi düşük olan 
mevzuata aykırılığın da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin verilmemiş olmamasıdır. 
Bu noktada birinci aşama teftişlerden sonra tespit edilen mevzuata aykırılıkların işverenliklerce giderilmesi 
amacıyla verilen sürenin, işverenler tarafından çalışanlara mesleki eğitimlerin verilmesi için gerekli sürelerden 
az olması, bazı eğitim modüllerinin Milli Eğitim Bakanlığınca oluşturulmamış olması ve Milli Eğitim Bakanlığınca 
eğitimler verilmiş olmasına rağmen sertifikalandırma işlemlerinin uzun sürmesi neden olarak gösterilebilir.

Sonuç olarak, teftişi yapılan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerin önemi konusunda farkındalık 
oluşturulmaya çalışılmıştır. Sahada daha çok bilinen iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin (makine ekipmanları 
koruyucu yapılması, korkulukların yerine konulması vb.) yerine getirilmesinde çok büyük bir sorunla 
karşılaşılmamasına rağmen, daha fazla teknik bilgi gerektiren önlemler konusunda (patlayıcı ortamların 
sınıflandırılması ve uygun ekipman seçimi, periyodik kontrol yöntem ve standartları vb.) sektörde yeterli bilgi 
birikiminin olmadığı gözlemlenmiştir. Bu kapsamda, gerekli bilgilendirme faaliyetleri de teftişler süresince yerine 
getirilmiştir.

4.3. Sektör/Alan Temsilcilerinin Önerileri

4.3.1. İş Teftişi İle İlgili Önerileri

Gerek kimya sektörü gerekse diğer sektörlerde yer alan işverenlerin iş teftişi ile ilgili en sık dile getirilen 
önerileri, tespit edilen mevzuata aykırılıkların giderilmesi amacıyla kendilerine yeterli sürenin tanınması 
yönündedir. Özellikle uzun süreli projelendirme ve uygulama aşamaları gerektiren işlerde (genel havalandırma 
sistemi kurulması vb.) kendilerine tanınan sürenin uzun tutulması, istenilen iyileştirmelerin yerine getirilmesinde 
faydalı olacağı ifade edilmektedir.  

4.3.2. Sektör/Alana İlişkin Sorunlara Yönelik Önerileri

Kimya sektöründe yer alan işyerlerinin karşılaştığı en büyük problemlerden bir tanesinin yetişmiş iş gücü bulma 
sıkıntısı olduğu ifade edilmiştir. Pek çok işyeri vasıfsız elemanlar alarak bu elemanları işyeri bünyesinde eğiterek 
vasıflı işlerde kullanmakta olduklarını ifade etmişlerdir. Bu noktada, mesleki eğitim belgesi alma zorunluluğu olan 
işler konusunda bir sorunla karşılaşılmaktadır. Önceki uygulamalarda mesleki eğitim aldırmak isteyen işverenler, 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşlar ile protokol imzalayarak, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile ortak çalışmalar 
sonucunda çalışanlarına hazırlanan eğitim programları kapsamında mesleki eğitim belgesi aldırabildiklerini 
ifade etmişlerdir. Ancak yapılan yeni düzenleme ile mesleki eğitim belgesi verme ve bu eğitimlerinin içeriklerini 
hazırlama konusunda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşlar yetkili kılınmış ve eğitim modülü hazırlama 
konusunda işyerleri ile yapılan ortak çalışmaların sonlandırıldığı ifade edilmiştir. Teftişi yapılan bazı işyerlerinde 
Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki eğitim belgesi alınmak istendiği, ancak ilgili modülün eğitim programında yer 
almaması nedeniyle gerekli eğitimlerin verilemeyeceği yönünde yazışmalar yapıldığı görülmüştür. Bu noktada 
sektör temsilcileri, alınması zorunlu olan mesleki eğitim belgesi konusunda eğitim içeriklerinin kendileri ve Milli 
Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile ortaklaşa hazırlanması ve eğitimin de ortaklaşa verilerek belgelendirme sorununun 
ortadan kaldırılması yönünde talep ve önerilerini dile getirmişlerdir. 

4.3.3. İş Müfettişlerinin Değerlendirme ve Görüşleri

Kimya sektörü diğer imalat sektörlerinden farklılaşan, farklı tipte makine ve ekipmanların yoğun olarak 
kullanıldığı ve büyük ölçüde kapalı çevrimler içerisinde gerçekleşen prosesler sonucunda nihai ürünün elde 
edildiği bir sektördür. Kendine has çalışma şartları içeren kimya sektörü aynı zamanda kendine has bir takım 
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özel riskleri de bünyesinde barındırmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği yönünden ortaya çıkan bu risklerin tespit 
edilebilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için sektöre yönelik bilgi birikimine sahip olunması önem 
taşımaktadır. İş güvenliği uzmanları ile ilgili yapılması düşünülen sektörel uzmanlaşma konusu kapsamında 
kimya sektörünün de ele alınması ve bu sektörde uzmanlık yapacak kişilerin uygun formasyona sahip olanlar 
arasından seçilmesine yönelik yasal düzenlemelerin yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

4.3.3.1. Mevzuatla İlgili Öneriler

Kimya sektöründe yer alan veya kimyasal madde bulunduran pek çok işyerinde “Çalışanların Patlayıcı 
Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” gereği Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması 
zorunluluğu bulunmaktadır. İlgili Yönetmeliğin Ek-1 2’nci maddesinde muhtemel patlayıcı ortamların Bölge 0, 
Bölge 1, Bölge 2, Bölge 20, Bölge 21, Bölge 22 olarak sınıflandırılması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, yapılan 
bölge sınıflandırmasına göre de belirlenen alanlarda uygun tipte ekipman kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Bu 
kapsamda işverenlerden beklenen patlayıcı ortam oluşabilecek yerleri uygun şekilde belirlemeleri ve belirledikleri 
bölgelerin ebatlarını da tayin ederek belirlenen bölge içerisinde yer alan tüm ekipmanların uygun koruma 
tipinde olmalarını sağlamalarıdır. İlgili Yönetmelik bölgelerin sınıflandırılmasında kullanılacak yönteme ilişkin 
herhangi bir sınırlamada bulunmadığından, hazırlanan bazı patlamadan korunma dokümanlarında herhangi 
bir standarda göre değerlendirme yapılmadan sadece sübjektif değerlendirme ile işyerinde patlayıcı ortam 
oluşmayacağı yönünde görüş bildirilmiştir. Bu tip dokümanlar tarafımızca uygun hazırlanmış dokümanlar olarak 
kabul edilmemiştir. Ortaya çıkan bu sorunun giderilebilmesi amacıyla, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği”nde periyodik kontrole tabi ekipmanların hangi standartlara göre kontrollerinin 
yapılmasını gösteren listeler hazırlandığı gibi, patlayıcı ortamların sınıflandırılmasında da hangi yöntemlerin/
standartların (TS:EN:60079-10-1, IP:15 vb.) kullanılabileceğinin belirtilmesi uygun olacaktır. 

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun 17’nci maddesinde “Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan 
tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler 
çalıştırılamaz.” hükmü yer almaktadır. Mesleki eğitim belgesinin verilmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı kuruluşlar yetkilendirilmiş olup aynı zamanda Mesleki Yeterlilik Kurumu da bazı işler için ulusal yeterlilik 
standartları hazırlamakta ve buna göre mesleki yeterlilik belgeleri vermektedir. Mesleki eğitim belgesi alma 
zorunluluğu olan bazı işlerde eğitim modülü hazır olmadığı için ilgili kuruluşların bu belgeyi veremedikleri 
teftişler esnasında tespit edilmiştir. Bu noktada, eğitim modülü bulunmayan işler için mesleki eğitim belgeleri 
konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinin açıklığa kavuşturulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.  

4.3.3.2. İş Teftişi ve Diğer Kurum/Kuruluşlarla İle İlgili Öneriler

Program kapsamında teftiş yapılan işyerlerinden özellikle kurumsallaş(a)mamış ve/veya yerli firmalara 
ait işyerlerinde yeterli sayıda teknik ve idari personel çalıştırılmaktan kaçınıldığı, işlerin genel olarak az sayıda 
personelle yapılmaya çalışıldığı görülmüştür. Bu durumun, uzun yıllar içerisinde, çalışan personelin iş yükünün 
çok artması yanında, ayrıca işletmenin bu personellere aşırı bağımlı hale gelmesine yol açtığı, çok uzun yıllar 
birden çok görevle çalışan personelin ise teknolojik gelişmeleri ve güncel mevzuatı takip edememesi nedeniyle 
işletmenin gelişemediği ve çağa ayak uyduramadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca bu işyerlerinde uzun süre çalışan 
personelin ve özellikle tesis idarecilerinin emekliliklerinin yaklaşmış ve hatta kimi zaman geçmiş olduğu ve 
bu personelin edindiği deneyimlerin genç/yeni nesillere aktarılması için gerekli ortam ve zamanın da işletme 
içerisinde yaratılamamakta olduğu anlaşılmaktadır. Yine bu personelin uzun yıllar içerisinde, işletmeye zarar 
verecek düzeyde ve hastalıklı bir şekilde sahiplenir hale geldiği ve teftişler sırasında tespit edilen mevzuata 
aykırılıkların giderilmesinin gerekliliği hususunda ikna edilemedikleri görülmüştür. Bu işletmelerin işleyiş ve 
organizasyon yapısında kurumsallaşmaya yönelik önemli değişiklikler yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. 

Program kapsamında teftiş yapılan işyerlerinde istenen makine, ekipman ve tesisatlara ait (periyodik) 
kontrol formlarının hemen hemen hepsinde eksiklikler bulunduğu, kontrol formlarında mevzuatta belirtilen 
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hususların çoğunun yer almadığı ve bu durumun kontrolü yapan ve raporu imzalayan yetkili kişinin mevzuat 
bilgisinin yetersiz olmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Ayrıca kontrol raporlarında kontrolü yapılan 
makine, ekipman veya tesisatın uygun olup olmadığı ve/veya neye göre uygun olduğu hususları yer almadığı, 
rapordaki uygunsuzluklar ve yapılması gerekenlerle ilgili işverenlerin yeterince bilgilendirilmediği görülmüştür. 
Bu durumla ilgili olarak meslek odaları ve benzeri kurum ve kuruluşların bakanlık düzeyinde bilgilendirilmesi, 
eksiklerin giderilebilmesi açısından önem arz etmektedir. 

Program kapsamında gidilen işyerlerindeki işveren kesiminde, özellikle ulusal ve kurumsallaşmamış 
firmalarda genel olarak, ilgili mevzuat yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mevzuatın gerektirdiği hususların yerine 
getirilmesi çabasının bulunmadığı, önlem almak için teftiş yapılmasının beklendiği ve dolayısıyla teftişlerde de 
yaptırımdan daha çok süre ve/veya ara verilmesi gerektiği görüşünün hakim olduğu görülmüştür. Bu anlamda 
işveren kesiminin de, iş sağlığı ve güvenliği, riskler, alınması gereken önlemler, yasal hak ve sorumluluklar v.b. 
konularda ciddi bir eğitimden geçirilmesi gerektiği hususu ortaya çıkmıştır. Bu konuda TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB, 
TESK, TİSK, OSB, Serbest Bölge, Sanayi Siteleri Yönetimleri, Sanayi ve Ticaret Odaları v.b. kurum ve kuruluşlar 
nezdinde girişimlerde bulunulması ve gerekli eğitimlerin verilmesinin sağlanması, işveren kesiminin bilinçlenmesi 
açısından önem arz etmektedir.





KISIM VI.

MATBAA İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ   
PROGRAMLI TEFTİŞ ÖZETİ
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1. BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

1.1. Teftişin Adı 
Matbaa İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi

1.2. Teftişin Amacı
Matbaa işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi; gelecekte yapılacak periyodik ve planlı teftişler 

için veri sağlama, iş sağlığı ve güvenliği yönünden ilgili taraflara rehberlik etme ve başkanlığımız kaynaklarını 
etkin ve verimli kullanma amacını taşımaktadır.

Bunun yanı sıra programlı teftişin diğer hedefleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

1) İşletmelere bilgilendirici ve rehberlik edici bir yaklaşım benimseyerek işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği 
bilincini artırmak,

2) Makine ve iş ekipmanı kaynaklı tehlike ve risklere dikkat çekmek ve işyerlerinde gerçekleştirilecek denetim 
ile işletmelerin risk değerlendirmesi süreçlerini gözlemlemek,

3) Makine kaynaklı iş kazalarına neden olan riskleri engelleyici önlemlerin alınıp alınmasını sağlamak,

4) İşyerindeki yangın, parlama ve patlama riski oluşturan hususlara dikkat çekmek ve bu konular ile ilgili 
yasal gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamak,

5) Çalışma şartlarını iyileştirmek,

6) Oluşabilecek meslek hastalığı riskini ortadan kaldırabilecek etkili önlemleri aldırılmasını sağlamak,

7) Acil durum planlarını ve bu planlar kapsamında hazırlanan dokümanları incelemek, yapılan düzenleme 
ve çalışmaları denetlenmektir.

1.3. Teftişte Görev Alan Müfettişler 
Matbaa işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişinde iki kişiden oluşan tek heyet görev almıştır. 

Heyette bir iş başmüfettişi ve bir iş müfettiş yardımcısı bulunmaktadır.

1.4. Çalışma Takvimi
Teftişin uygulama süresi 8 ay sürmüştür. Uygulama süreci aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
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Ay Faaliyet

Ocak-Şubat Bilgilendirme toplantıları

Mart-Nisan Teftişler ve rapor yazımı

Mayıs-Haziran Teftişler ve rapor yazımı

Temmuz-Ağustos Teftişler ve rapor yazımı

Eylül-Ekim Teftişler ve rapor yazımı

Kasım-Aralık Genel değerlendirme raporu verilerinin hazırlanması ve yazımı

Tablo 1.1 - Uygulama planı

1.5. Görev Yapılan İller
Matbaa işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere 

üç ilde görev yapılmıştır.
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2. BÖLÜM

TEFTİŞİN TANIMI

2.1. Gerekçe
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 28-30.07.2015 tarihli Grup Başkanları Toplantı tutanağının iş sağlığı ve güvenliği 

yönünden kısmı gereğince ve Bakanlığımız 2015/4 sayılı Genelgesi eki Teftiş Rehberi’nin Birinci Kitap Birinci 
Kısım Birinci Bölüm 2.  maddesi hükmü gereği 2016 yılı için programlı teftiş faaliyetlerine ilişkin Ankara Grup 
Başkanlığınca “Matbaa İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” planlanmıştır.  

Programlı teftişin kapsamı için yapılan araştırmalar sonrasında kapsamın NACE 18 numaralı “Kayıtlı Medyanın 
Basılması ve Çoğaltılması” olmasına karar verilmiştir.

Sektörün iş sağlığı ve güvenliği açısından risk teşkil eden ana konuları; sektöre bağlı oluşabilecek meslek 
hastalıklarına karşı yapılması gerekli sağlık gözetimleri, çalışma ortamı şartları, ortam ölçümleri, iş ekipmanlarından 
kaynaklanan riskler, sosyal tesislere ilişkin düzenlemeler, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin organizasyon çalışmaları, 
yangın, parlama, patlama, acil durum planları ve tahliye planları olarak belirlenmiştir. 

SGK istatistiklerine göre 2012 yılında 74.871 iş kazası ve 395 meslek hastalığı vakası görülmüştür. 1’i meslek 
hastalığı ve 744’ü iş kazası sonucu toplam 745 çalışan yaşamını yitirmiştir. 2.036 çalışan iş kazası ve 173 çalışan da 
meslek hastalığı sonucu, toplamda 2.209 çalışan sürekli iş göremez (sakat) durumuna düşmüştür. İş kazaları ve 
meslek hastalıkları sonucu toplam 1.599.618 gün (ayaktan) geçici iş görmezlik oluşmuş ve çalışanlar 50.622 günü 
hastanede geçirmişlerdir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2012 yılında yayınladığı istatistiklere göre, kayıtlı medyanın basılması ve 
çoğaltılması iş kolunda 2012 yılında faaliyet gösteren işyeri sayısı 9.190 olurken, sigortalı çalışan sayısı ise 68.768 
kişi olarak tespit edilmiştir. 

Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması iş kolunda çalışanlarda gürültü ve kimyasallardan kaynaklanan 
meslek hastalıkların fazla olması beklenirken, bununla ilgili olarak 2012 ve 2013 yıllarında SGK verilerinde 
herhangi bir kayıt yer almamaktadır. 

2.2. Yöntem
2016 yılı matbaa işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişinde görevler 2 aylık olarak planlanmış 

ve heyete verilmiştir. Teftişlere başlamadan önce işyerlerine ait dosyaları incelenerek eğer varsa önceden 
işyerlerinde meydana gelmiş iş kazası ve/veya meslek hastalıkları hakkında bilgiler toplanmıştır. İşyerlerinde; 
teftişin gerekçesini oluşturan nedenler ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileri dikkate alınarak iş sağlığı ve güvenliği 
yönünden teftişler yapılmıştır. Mevzuata aykırılıkların tespit edildiği işyerlerinde, aykırılıkların giderilmesi için süre 
talep edilen işyerlerinde müfettişlerin kanaati doğrultusunda bildirim bırakılma suretiyle teftişe ara verilmiştir. 
Verilen süreye müteakip teftişler tamamlanmıştır.

Teftişlerin tamamlanmasından sonra mevzuata aykırılıkları devam eden işyerlerine idari para cezası 
uygulanması istenmiştir.
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2.3. İşyerlerinin Seçim Kriterleri
Matbaa işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi kapsamına;  işyeri tehlike sınıfları tebliğinde 

“tehlikeli sınıf ”ta yer alan; 

• Gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri (haftada dört veya daha fazla yayınlananlar)

• Ansiklopedi, sözlük, kitap, kitapçık, müzik eserleri ve müzik el yazmaları, atlas, harita vb. basım hizmetleri

• Çıkartma, takvim, ticari katalog, tanıtım broşürü, poster, satış bülteni, kartpostal, davetiye ve tebrik kartları, 
yıllık, rehber, resim, çizim ve boyama kitapları, çizgi roman vb. basım hizmetleri 

konularında faaliyet gösteren işyerleri alınmıştır.
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3. BÖLÜM

TEFTİŞ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

3.1. Hazırlık Aşaması 
Ocak-Şubat 2016 aylarında “Matbaa İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” hakkında hakkında 

bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.  Programlı teftişte görev alan iş müfettişi ve iş müfettiş yardımcısı belirlenmiş 
olup ayrıca teftişinin gerekçesi, amacı ve  hedefleri tespit edilmiştir.

3.2. Teftiş Aşaması
• Hazırlanan çalışma takvimine göre 2016 mart ayında denetimlere başlanmıştır. 

• Matbaa işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi 1 heyet 2 müfettiş tarafından uygulanmıştır.

• Matbaa işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde faaliyet 
gösteren matbaa işyerlerinde gerçekleşmiştir. 

• Teftişlerde işyerinde tespit edilen mevzuata aykırılıkların işverenin gidereceğine ilişkin talepleri ve 
müfettişlerin değerlendirmesi neticesinde bildirim ve tutanak bırakılma suretiyle teftişlere ara verilmiştir 
(ortalama 30 gün). Verilen süre sonunda işyerine ikinci kez gidilmiş ve giderilmeyen mevzuata aykırılıklar 
için idari para cezası uygulanması istenmiştir.

• İşyerlerinde yapılan ilk teftişlerde; 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu anlatılmıştır. İş sağlığı ve 
güvenliği konusunda eğitim, bilgilendirme ve rehberlik edici bir yaklaşımın öne alındığı proaktif bir 
model izlenmiştir. 

• Matbaa işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi ekim ayında tamamlanmıştır.

• Programlı teftişlerin tamamlanmasından sonra programlı teftiş ile ilgili genel değerlendirme raporu 
yazılmıştır.

3.3. İstatistikler
Matbaa işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi mart-ekim ayları arasında Ankara, İstanbul ve İzmir 

illerinde yürütülmüştür.  Bu 3 ilde toplam 46 işyerinde teftiş yapılmıştır.

Şekil 3.1- İllere göre teftiş sayıları-oranı
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Matbaa işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi kapsamında teftişi yapılan toplam 46 işyerlerinin 
13’ünde toplam 48.964 TL idari para cezası uygulanması istenmiştir.

Şekil 3.2- Teftiş dönemlerine göre uygulanması idari para cezası miktarı

Matbaa işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi kapsamında; 

• İstanbul ilinde 21 işyerinde teftiş yapılmış ve 9 işyerine idari para cezası,

• Ankara ilinde 14 işyerinde teftiş yapılmış ve 1 işyerine idari para cezası,

• İzmir ilinde 11 işyerinde teftiş yapılmış ve 3 işyerine idari para cezası uygulanması istenmiştir.

Şekil 3.3- İllere göre iyileştirme sayıları

Programlı teftiş kapsamında teftişi yapılan 46 işyerinin birinci teftişinde toplam 506 adet mevzuata aykırılık 
tespit edilmiş olup 17 tanesi dışında toplam 489 tanesi giderilmiştir. 

Şekil 3.4- Mevzuata aykırılıklar sayısı



107

Mart-Nisan Dönemi 

Mart-Nisan aylarında İstanbul ilinin 10 ve Ankara ilinde 3 işyerinde olmak üzere toplam 13 işyerinde programlı 
teftiş yapılmıştır. Bu teftişler 2 aşamalı olarak uygulanmıştır. Teftişlerin 1.aşamasında 13 işyerinde toplam 180 
mevzuata aykırılık tespit edilmiş olup verilen süre sonunda gidilen işyerlerinde 173 mevzuata aykırılığın giderildiği 
saptanmış, giderilmeyen 7 mevzuata aykırılık için toplam 14.524 TL idari para cezası uygulanması istenmiştir.

Şekil 3.5- Mart-Nisan dönemi mevzuata aykırılıklar

Mayıs-Haziran Dönemi 

Mayıs-haziran aylarında Ankara ilinin 11 işyerinde programlı teftiş yapılmıştır. Bu teftişler 2 aşamalı olarak 
uygulanmıştır. Teftişlerin 1.aşamasında 120 mevzuata aykırılık tespit edilmiş olup verilen süre sonunda gidilen 
işyerlerinde 119 mevzuata aykırılığın giderildiği saptanmış, giderilmeyen 1 mevzuata aykırılık için 4.147 TL idari 
para cezası uygulanması istenmiştir.

Şekil 3.6 – Mayıs-Haziran dönemi mevzuata aykırılıklar

Temmuz-Ağustos Dönemi 

Temmuz-ağustos aylarında İzmir ilinin 11 işyerinde programlı teftiş yapılmıştır. Bu teftişler 2 aşamalı olarak 
uygulanmıştır. Teftişlerin birinci aşamasında 90 mevzuata aykırılık saptanmıştır. Verilen süre sonunda ikinci kez 
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gidilen işyerlerinde 89 mevzuata aykırılığın giderildiği belirlenmiş olup giderilmeyen 1 mevzuata aykırılık için 
6.784 TL idari para cezası uygulanması istenmiştir.

Şekil 3.7- Temmuz-Ağustos dönemi mevzuata aykırılıklar

Eylül-Ekim Dönemi 

Eylül-Ekim aylarında İstanbul ilinde 11 işyerinin programlı teftiş yapılmıştır. Bu teftişler 2 aşamalı olarak 
uygulanmıştır. Teftişlerin birinci aşamasında 170 mevzuata aykırılık saptanmıştır. Verilen süre sonunda ikinci kez 
gidilen işyerlerinde 162 mevzuata aykırılığın giderildiği tespit edilmiş olup giderilmeyen 8 mevzuata aykırılık için 
toplam 23.509 TL idari para cezası uygulanması istenmiştir.

Şekil 3.8 – Eylül-Ekim dönemi mevzuata aykırılıklar 

Matbaa işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi kapsamında; teftişi yapılan 46 işyerinde en çok 
tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve giderilme durumları şekil 3.9 da belirtilmiştir.
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Şekil 3.9- En çok tespit edilen mevzuata aykırılıkların 1. ve 2. teftişe göre karşılaştırılması

Matbaa işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi kapsamında; teftişi yapılan 48 işyerinde en çok 
tespit edilen mevzuata aykırılıklarla ilgili ilk teftişlerde noksanlığı olan işyeri sayısı ve idari para cezası uygulanması 
istenen işyeri sayısı şekil 3.10 da belirtilmiştir.
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Şekil 3.10- En çok tespit edilen mevzuata aykırılıkların olduğu işyeri sayısı - 1. ve 2. teftişe göre karşılaştırılması
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Şekil 3.11- İş ekipmanı, elektrik, topraklama tesisatı ve havalandırma sistemi ile ilgili mevzuata aykırılıkların 
olduğu işyeri sayısı - 1. ve 2. teftişe göre karşılaştırılması

Şekil 3.12- İş ekipmanı, elektrik ve topraklama tesisatı ile ilgili mevzuata aykırılıkların  olduğu işyeri sayısı 1. ve 
2. teftişe göre karşılaştırılması
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4. BÖLÜM

SONUÇ

• Matbaa işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi 1 heyet 2 müfettiş tarafından uygulanmıştır. 

• Hazırlanan çalışma takvimine göre 2016 mart ayında denetimlere başlanmıştır.

• Matbaa işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi mart-ekim ayları arasında Ankara, İstanbul ve 
İzmir illerinde yürütülmüştür.  Bu 3 ilde toplam 46 işyerinde teftiş tamamlanmıştır. 

• Birinci teftişlerde;  işyerinde tespit edilen mevzuata aykırılıkların işverenin gidereceğine ilişkin talepleri ve 
müfettişlerin değerlendirmeleri sonunda bildirim ve tutanak bırakma suretiyle teftişe (ortalama 30 gün) 
ara verilmiştir. Verilen süre sonunda işyerine ikinci kez gidilmiş ve giderilmeyen mevzuata aykırılıklar için 
idari para cezası uygulanması istenmiştir.

• İşyerlerinde yapılan teftişlerin ilk aşamasında; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu anlatılmıştır. İş sağlığı ve 
güvenliği konusunda sektörel bazlı riskleri içine alacak şekilde eğitim, bilgilendirme ve rehberlik edici bir 
yaklaşımın öne alındığı proaktif bir model izlenmiştir. 

• Mart-nisan döneminde İstanbul ilinin 10 ve Ankara ilinden 3 işyerinde toplam 180 adet mevzuata aykırılık 
tespit edilmiştir. 173’ü giderilen mevzuata aykırılıkların giderilmeyen 7 aykırılık için 14.524 TL idari para 
cezası uygulanması istenmiştir.

• Mayıs-haziran döneminde Ankara ilinin 11 işyerinde toplam 120 adet mevzuata aykırılık tespit edilmiş 
olup 119 tanesi giderilmiştir. Giderilmeyen 1 aykırılık için 4.147 TL idari para cezası uygulanması istenmiştir.

• Temmuz-ağustos döneminde İzmir ilinin 11 işyerinde toplam 90 adet mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. 
89 tanesi giderilmiş olup giderilmeyen 1 aykırılık için 6.784 TL idari para cezası uygulanması istenmiştir.

• Eylül-ekim döneminde İstanbul ilinin 11 işyerinde toplam 170 adet mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. 
162 tanesi giderilmiş olup giderilmeyen 8 aykırılık için toplam 23.509 TL idari para cezası uygulanması 
istenmiştir.

• Matbaa işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftiş kapsamında idari para cezası;  İstanbul ilindeki 
21 işyerinin 9’una, Ankara ilindeki 14 işyerinin 1’ine, İzmir ilindeki 11 işyerinin 3’üne uygulanmıştır.

• Matbaa işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi kapsamında teftişi yapılan toplam 46 
işyerlerinin 13’ünde 48.964 TL idari para cezası uygulanması istenmiştir.

• Programlı teftişlerin tamamlanmasından sonra programlı teftiş ile ilgili genel değerlendirme raporu 
Kasım-Aralık aylarında yazılmıştır.

• Programlı teftiş kapsamında teftişi yapılan işyerlerinde 2.447 erkek, 215 kadın olmak üzere toplam 2.662 
çalışana ulaşılmıştır. 

• Matbaa işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi kapsamına alınan işyerlerinin tamamı orta ve 
büyük ölçekli (kitap basım, gazete basım) işletmelerdir. Bu nedenle; iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
küçük işletmelere göre daha bilinçli olduklarından teftişlerde saptanan mevzuata aykırılıkları giderme 
konusunda daha istekli oldukları görülmüştür. 

• Matbaa işyerlerinde genelde su bazlı ve UV mürekkepler kullanıldığı saptanmıştır. 

• Matbaa işyerlerinde ve tüm iş kollarında iş sağlığı ve güvenliği konusunda ilerleme sağlanabilmesi için 
öncelikle çalışma hayatında olmak üzere tüm toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulmalıdır.



KISIM VII.

METAL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞYERLERİNDE İŞ 
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMLI TEFTİŞ ÖZETİ
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1. BÖLÜM

GENEL BİLGİLER 

1.1. Teftişin Adı 
Metal Sektöründe Faaliyet Gösteren İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi

1.2. Teftişin Amacı 
Metal sektöründe yer alan işyerlerinde; 

• Teftişi yapılan risk esasları kapsamında alınması gerekli tedbirlerin yerindeliğinin tespiti,

• Risk esasları kapsamında alınmamış tedbirlerin aldırılması,

• İşverenlerin çalışma hayatı mevzuatı gereği yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin izlenmesi ve 
denetlenmesi

• Muhtemel iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, azaltılması ve/veya olması durumunda şiddetin 
düşürülmesi,

• Sektör genelinde is sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanırlığını sağlamaya yönelik sinerji oluşturulması,

• Sektör genelinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanırlığını sağlamaya yönelik karşılaşılabilecek 
sorunlara çözüm üretilmesi, 

• Sektöre özgü sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi,  

amaçlanmıştır.

1.3. Teftişte Görev Alan Müfettişler
“Metal Sektöründe Faaliyet Gösteren İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi”  İstanbul ve Ankara 

Grup Başkanlıkları tarafından yürütülmüştür. Programlı teftişlerde toplam 44 müfettiş görev almıştır.

1.4. Çalışma Takvimi
Raporlandırma ile birlikte toplam 8 ay sürecek şekilde planlanan “Metal Sektöründe Faaliyet Gösteren 

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” projesi kapsamında programlı teftişlere mart ayında 
başlanılmış olup, kasım ayına kadar denetimler yapılmıştır. Kasım ve aralık aylarında “Metal Sektöründe Faaliyet 
Gösteren İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” projesi genel değerlendirme raporu yazılmıştır. 

1.5. Görev Yapılan İller
Proje kapsamında Ankara, Antalya, Eskişehir, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ ve 

Zonguldak illerinde teftiş yapılmıştır.
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2. BÖLÜM

TEFTİŞİN TANIMI

2.1. Gerekçe
“Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi 3-2014/2018”e göre ülkemizin beş yıllık iş sağlığı ve güveliği 

hedeflerinden birisi de; ülkemizde iş kazası sayısının en çok görüldüğü metal, maden ve inşaat sektörlerindeki 
düşme, göçük, patlama, sıkışma ve benzeri diğer risklerden kaynaklanan iş kazalarının azaltılmasıdır. “Ulusal İş 
Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi 3 Eylem Planı 2014-2018”in hedef 3.3 maddesine göre ise metal sektöründeki 
iş kazalarının nedenlerine ilişkin istatistiklere bakıldığında; sıkışma ve el-kol yaralanması gibi nedenlerin öne çıktığı, 
bu nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik yapılacak çalışmalarla sektördeki kazaların da azaltılacağı belirtilmiştir.

Ayrıca metal sektörüyle ilgili işyeri sayısının ve istihdamın fazlalığı, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine 
göre, sektörde meydana gelen iş kazası sayısının yüksek olması da bu sektörün seçilmesinde önemli bir etken 
olmuştur. 

2.2. Yöntem
2016 yılı metal sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişleri 2’şer aylık 

olarak planlanmış ve yerine getirilmiş olup yapılan teftişlerde;

• Teftiş gerekçesini oluşturan nedenler doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli bulunan 
hususlar ve teftiş esasları belirlenmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu iş kazaları ve meslek hastalıkları verileri 
de dikkate alınarak, teknik kaynaklar ve ilgili mevzuattan yararlanılarak en yüksek risk taşıyan noktalar 
öncelikli olarak değerlendirilmiştir.

• Teftişlere başlamadan önce, işyerlerinin dosya incelemeleri gerçekleştirilmiş, dosya incelemelerinde 
işyerlerinde meydana gelmiş olan iş kazaları ile meslek hastalıkları da dikkate alınmıştır.

• Mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen işyerlerinde, 2015/04 sayılı genelge ve 81 No’lu İş Teftişi 
Sözleşmesi 13. maddesine uygun olarak, noksan hususların giderilmesi için süre talep edilen işyerlerine 
bildirim bırakılarak süre verilmiş ve planlanan aylar içerisinde teftiş sonuçlandırılmıştır.

• Yapılan teftişlerin tamamlanması sonrasında, mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen işyerlerine 6331 
sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine muhalefetten idari para cezası uygulanmıştır.

• İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için 
hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edilen işyerlerinde ise işyerinin bir bölümünde veya tamamında 
iş durdurulmasına yönelik idari işlemlerde bulunulmuştur.

2.3. İşyerlerinin Seçim Kriterleri
2014 yılı metal sektörü faaliyet gruplarında meydana gelen iş kazası sayılarıyla ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumu verileri incelendiğinde en çok iş kazası görülen sektörlerin; 24 kodlu ana metal üretimi-12.357 iş kazası 
sayısı, 25-makine ve teçhizat hariç fabrikasyon metal ürünleri imalatı 18.529 iş kazası sayısı, 28-başka yerde 
sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 5.415 iş kazası sayısı ve 29-Motorlu kara taşıtı. treyler (römork) ve yarı 
treyler (yarı römork) imalatı 5.228 iş kazası olduğu görülmüştür.(2) Bu rakamlar toplam iş kazası sayısının(221.366) 
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%18.7’sine tekabül etmektedir. İstatistikler, ulusal politika ve eylem planı ülke çapında makine imalat sektörü ve 
dolayısıyla metal sektöründe denetimlerin sürekli olmasının faydalı olacağını göstermektedir. 

2014 yılı metal sektörü faaliyet gruplarında meydana gelen iş kazası sayılarıyla ilgili SGK verileri incelenmiş 
olup bu tabloda en çok iş kazası görülen işyerleri seçilmiştir. Tablodaki iş kazası sayıları analiz edildiğinde; verilerin 
en yüksek olduğu faaliyet grupları 2410, 2420, 2433, 2442, 2444, 2445, 2451, 2453, 2454, 2511, 2512, 2550, 2561, 
2562, 2571, 2573, 2591, 2592, 2593, 2599, 2813, 2814, 2815, 2830, 2841, 2892, 2920, 2932,olan NACE kodlu işyerleri 
çıkmaktadır. 2016 yılında teftiş kapsamına bu NACE kodlu işyerleri teftiş programına alınmıştır.
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3. BÖLÜM

TEFTİŞ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

3.1. Hazırlık Aşaması 
“Metal Sektöründe Faaliyet Gösteren İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” teklifi İş Teftiş 

Ankara Grup Başkanlığın tarafından 2015 yılı içinde hazırlanarak onaylanmak üzere İş Teftiş Kurulu Başkanlığına 
sunulmuştur. Programlı teftiş, İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı tarafından 2016 yılı içerisinde Ankara, Antalya, 
Eskişehir, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ ve Zonguldak illerinde gerçekleştirilmesi İş 
Teftiş Kurulu Başkanlığınca uygun görülmüştür.

Kabul edilen proje taslağında 2016 yılı içerisinde; 

• Programlı teftişlerin Mart - Ekim ayları arasında gerçekleştirilmesi, 

• Kasım ve Aralık aylarında ise genel değerlendirme raporunun yazılması öngörülmüştür. 

2016 yılı Ocak ve Şubat aylarında hazırlık çalışması kapsamında projede yer alan iş müfettişlerine ve iş müfettişi 
yardımcılarına Ankara Grup Başkanlığı tarafından proje kapsamında çeşitli konularda eğitim ve bilgilendirme 
toplantıları gerçekleştirilmiştir.

3.2. Teftiş Aşaması
2015 yılında hazırlanan teklifle belirlenen çalışma takvimine uygun olarak 2016 yılı Mart ayında teftişlere 

başlanmıştır. 

Mart ayında başlayan programlı teftişler, bakanlık makamının 24.11.2015 tarih ve 13 sayılı Oluru gereğince 
teftişler iki aylık olarak gerçekleştirilmiştir. Risk odaklı gerçekleştirilen  “Metal Sektöründe Faaliyet Gösteren 
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi”nde teftiş konuları; İş Ekipmanları, Yangın, Parlama, Patlama 
ile ilgili riskler ve Teftiş Rehberi I. Kitap I. Kısım IV.Bölüm Madde:3.6’da yer alan hükümler olarak belirlenmiştir.

Teftiş sırasında işyeri yetkilileri ile görüşülmüş, yapılacak programlı teftişin amacı, iş sağlığı ve güvenliğinin 
önemi, yapılacak denetim ve mevzuat hakkında detaylı bilgi verilmiştir. 

Teftiş konusu olan “iş ekipmanları” il ilgili operatörler ve ustabaşıları ile görüşülmüş mevzuat hakkında bilgi 
verilerek mevzuatın uygulamasına (iş ekipmanlarının koruyucularının kullanılması, bakım onarım kayıtlarının 
oluşturulması, etiketleme-kilitleme vb.) yönelik sorunlarda bilgi alışverişi yapılmıştır. Teftiş konusu olan “yangın, 
parlama ve patlama” ile ilgili işyerinde bulunan destek elemanları, ilkyardımcılar ve diğer sorumlular ile görüşülmüş 
mevzuat hakkında bilgi verilerek mevzuatın uygulanmasına (yangın söndürme ekipmanları, kapalı alanda doğru 
havalandırma, exproof cihaz kullanımı, acil çıkış kapıları ve yolları, kaçak akım rölesi, kimyasalların depolanması 
vb.) yönelik sorunlarda bilgi alışverişi yapılmıştır.

Yapılan denetimler esnasında sektörde faaliyet gösteren işyerlerinde uygulanan “iyi uygulama örnekleri” diğer 
işyerleri ile paylaşılarak karşılaşılan zorlukların aşılmasına katkıda bulunulmuştur. İşyerinde çalışan temsilcileri 
ve/veya sendika temsilcilerinin işyerinde var olan çalışma koşulları ve işyerinin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 
uygulamaları tavsiyeleri vb. hakkında görüşülmüş ve ifadelerine başvurulmuştur.
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Programlı teftişinin başarısını ölçmek ve programlı teftiş genel değerlendirme raporunda kullanılmak 
üzere hazırlık aşamasında hazırlanan istatistik formu heyetler tarafından her teftiş dönemi için doldurularak 
gönderilmiştir. Grup başkan yardımcısı tarafından bu istatistikler toplanarak teftiş sonuçları çıkartılmıştır. Çıkan 
sonuçlar düzenli olarak Kurul Başkanlığı’na iletilmiştir.

Tüm programlı teftişler ekim ayı sonunda tamamlanmıştır. Programlı teftişlerin tamamlanmasından sonra 
kasım ve aralık aylarında gelen tüm istatistikler ve veriler derlenerek programlı teftiş ile ilgili genel değerlendirme 
raporu yazılmıştır.

3.3. İstatistikler
“Metal Sektöründe Faaliyet Gösteren İşyerlerinde 2016 Yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” 

kapsamında 2016 yılı Mart-Ekim ayları arasında yapılan programlı teftişlere ilişkin aşağıda başlıklar halinde 
sıralanan istatistikler bu bölümde ayrıntılı olarak verilmiştir.

• İşyeri istatistikleri 

• Çalışan sayısı istatistikleri (ay, il)

• Programlı teftişlerde tespit edilen noksanlık istatistikleri (giderilen, giderilmeyen, giderilme yüzdeleri, vb.)

• Teftiş sonucu istatistikleri (noksan yok, İPC)

3.3.1. İşyeri istatistikleri

“Metal Sektöründe Faaliyet Gösteren İşyerlerinde 2016 Yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” 
kapsamında 2015 yılı 2016 yılı Mart-Ekim ayları arasında 888 işyerinde programlı teftişler gerçekleştirilmiştir. 

Programlı teftişi yapılan işyeri sayılarının aylara ve illere göre dağılımı tablo 3.1, tablo 3.2 ve Şekil 3.1’de 
verilmiştir.

Mart-Nisan Mayıs-Haziran Temmuz-Ağustos Eylül-Ekim Toplam

İşyeri Sayısı 250 231 236 171 888

Tablo 3.1- Teftişi yapılan işyerlerinin aylara göre dağılımı

İl İşyeri Sayısı İl İşyeri Sayısı

Ankara 135 Antalya 42

Eskişehir 12 İstanbul 453

Kayseri 37 Kocaeli 49

Tablo 3.2- İşyeri sayılarının illere göre dağılımı
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Şekil 3.1- İşyerlerinin illere göre yüzdesel dağılımı

3.3.2. Çalışan sayısı istatistikleri

“Metal Sektöründe Faaliyet Gösteren İşyerlerinde 2016 Yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” 

kapsamında toplam 66.554 çalışana ulaşılmıştır. Programlı teftişlerde Ankara ve İstanbul Grup Başkanlıkları 

tarafından ulaşılan çalışan sayıları tablo 3.3 verilmiştir.

Grup Başkanlığı Ulaşılan Çalışan Sayısı

Ankara Grup Başkanlığı 25.839

İstanbul Grup Başkanlığı 40.715

TOPLAM 66.554

Tablo 3.3- Çalışan sayılarının gruplara göre dağılımı

 İller Sayı

Ankara 5.123

Antalya 3.151

Eskişehir 2.678

İstanbul 35.533

Kayseri 453

Kırklareli 178

Kocaeli 4.840

Konya 3.244

Tekirdağ 4.431

Sakarya 5.717

Zonguldak 1.206

Tablo 3.4- Çalışan sayılarının illere göre dağılımı
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3.3.3. Programlı Teftişlerde Tespit Edilen Noksanlık İstatistikleri

“Metal Sektöründe Faaliyet Gösteren İşyerlerinde 2016 Yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” 
kapsamında programlı teftiş esaslarına göre belirlenmiş riskler çerçevesinde işyerlerinde tespit edilen mevzuata 
aykırılıklar on başlık altında toplanmıştır. 

1. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne aykırılıklar

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

3. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e aykırılıklar

4. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’e aykırılıklar

5. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne aykırılıklar

6. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e aykırılıklar

7. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e 
aykırılıklar

8. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e aykırılıklar

9. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e aykırılıklar

10. Diğer Yönetmeliklere aykırılıklar

İşyerlerinde gerçekleştirilen ilk teftişlerde toplam 18.070 mevzuata aykırılık tespit edilmiş, bunlardan 1003 
mevzuata aykırılık (% 94,45) giderilmemiştir. Giderilmeyen 1003 mevzuata aykırılık3.2 için toplam 2.769.702 TL 
(İkimilyonyediyüzaltmışdokuzbinyediyüziki Türk Lirası) idari para cezası uygulanması istenmiştir. Tespit edilen 
mevzuata aykırılıklar ve bu aykırılıkların dağılımı sırasıyla şekil 3.2 ve tablo 3.5’ de verilmiştir.

Şekil 3.2- Tespit edilen noksanlıklara ilişkin bilgiler
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Riskler
1. Teftişte tespit 
edilen mevzuata 

aykırılık sayısı

2. Teftişte 
tespit edilen 

mevzuata 
aykırılık 

sayısı

Giderilen 
mevzuata 

aykırılık sayısı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 242 26 216

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 
Şartları Yönetmeliği’ne aykırılıklar 7.941 457 7.484

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve 
Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e aykırılıklar 3.317 214 3.103

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e 
aykırılıklar 1.979 67 1.912

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden 
Korunması Hakkında Yönetmelik’e aykırılıklar 1.274 99 1.175

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 
Yönetmeliği’ne aykırılıklar 1.267 43 1224

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e aykırılıklar 590 33 557

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin 
Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 

Yönetmelik’e aykırılıklar
473 4 469

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk 
ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e aykırılıklar 75 6 69

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında 
Yönetmelik’e aykırılıklar 23 4 19

Diğer Yönetmeliklere aykırılıklar 889 50 839

TOPLAM 18.070 1.003 17.067

Tablo 3.5- Belirlenmiş risklere ilişkin tespit edilen mevzuata aykırılıklar

3.3.4. Teftiş Sonucu İstatistikleri

“Metal Sektöründe Faaliyet Gösteren İşyerlerinde 2016 Yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi” 
kapsamında 888 işyerinde programlı teftiş gerçekleştirilmiştir. Yapılan teftişler sonucunda iş sağlığı ve güvenliği 
yönünden 18.070 tane tespit edilen noksanlıkların 17.067 tanesi ikinci teftişte giderilmiştir.  1003 tane 
giderilmeyen noksanlıklar için toplam 2.769.702 TL (ikimilyonyediyüzaltmışdokuzbinyediyüziki Türk Lirası) idari 
para cezası uygulanması istenmiştir.
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4. BÖLÜM

SONUÇ

4.1. Giderilemeyen Mevzuat İhlalleri ve Yapılan İdari İşlemler

4.1.1. Giderilemeyen Mevzuat İhlalleri

Tespit edilen noksan hususların büyük çoğunluğunun 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30. 
Maddesi olduğu görülmektedir. 6331 sayılı kanunun 30. Maddesine bu kadar noksan husus yazılma sebebi, ilgili 
yönetmeliklerin bu maddeye dayanılarak çıkarılmasıdır.

 İlk tespit edilen noksan sayıları ve son tespit edilen noksan sayıları kıyaslandığında, ilk tespit edilen noksan 
hususların %94,45’ünün giderildiği %5,55’sının ise devam ettiği görülmektedir. İlk teftişlerde tespit edilen 18.070 
adet noksan husustan, 1003 adet noksan husus giderilemeyerek idari para cezası uygulanması istenmiştir.

Şekil 4.1- İlk tespit ve son tespitlerin karşılaştırılması

4.1.2. Uygulanması İstenilen İdari Para Cezaları

Tamamlanan teftişler sonucunda işyerlerinde giderilmeyen toplam 1003 noksan husus için, işyerlerine 
toplamda 2.769.702 (ikimilyonyediyüzaltmışdokuzbinyediyüzikiTürk Lirası) idari para cezası uygulanması 
istenmiştir.

4.2. Teftişin Sonuçları İle İlgili Genel Değerlendirme 
44 müfettiş ile yapılan programlı teftiş uygulamasında 11 ilde, 888 işyerinde, 66.554 çalışana ulaşılmıştır.  İlk 

teftişler sonucunda 18.070 noksan husus tespit edilmiştir.

İlk teftişler sonucunda 18.070 noksan husus tespit edilmiş olup ikinci teftişlerde bu sayı 1003’e düşmüştür. 
17067 adet noksan husus işyerlerince giderilmiştir. Yapılan teftişlere ilişkin elde edilen istatistiki bilgilere 
bakıldığından tespit edilen noksan hususların %94,45’nin giderildiği görülmüştür. İlk tespit edilen noksan sayıları 
ile ikinci tespit edilen noksan sayıları arasında kayda değer bir iyileştirme oranı gözlenmektedir. Bu oran yüksek 
olmakla birlikte teftişlerin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve işyerlerinde ilk tespit edilen noksan hususları 
işverenin gidereceğine yönelik beyanı üzerine süre verildiği düşünülürse bu oranın daha yüksek çıkmasını 
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beklemek mümkündür. İşyerlerinde giderilmeyen toplam 1003 noksan husus için, işyerlerine toplamda 2.769.702  
(ikimilyonyediyüzaltmışdokuzbinyediyüzikiTürk Lirası)  idari para cezası uygulanması istenmiştir.

Farklı il ve bölgelerde teftiş yapılmasına rağmen, sektöre özgü risklerin coğrafi olarak genele yayıldığı, 
işyerlerinde benzer risklerin bulunduğu görülmüştür. Sektöre özgü olan ve yine kendine özgü “etkin tedbirler” 
gerektiren bazı risklerin, ilgili tedbiri uygulamış ve olumlu sonuçlar almış işyerleri tarafından diğer işyerleri ile bilgi 
paylaşımı noktasında olumlu geri dönüşler olduğu görülmüştür.

İşverenin gerekli tüm tedbirleri alma yükümlülüğü ile birlikte lineer olmayan üretim sistemi, çalışan sirkülasyonu, 
çalışma şart ve koşullarının sürekli değişmesi, hareketli çalışma alanları, kullanılan enerji kaynaklarının seyyar 
olarak iletilebilmesi, aynı işyeri içerisinde farklı işverenlerin ve kendi nam ve hesabına çalışanların bulunmasının 
noksan hususların oluşmasında, farklı zaman dilimlerinde değişmesinde, her noktada ve her anda iş sağlığı ve 
güvenliğini sağlamada zorluklar olduğu değerlendirilmiştir.

İlgili riskler dikkate alındığında, işyerlerinde meydana gelebilecek iş kazaları/meslek hastalıklarının önüne 
geçebilmek için “tedbirlerin çalışmanın her anında ve her noktasında” sağlanmasına yönelik etkin, bilgi, 
sorumluluk ve yetki ile donatılmış denetim mekanizmasının işveren tarafından oluşturulmasının iş sağlığı ve 
güvenliğini sağlamada hayati önemde olduğu işyerlerinde vurgulanmıştır.

4.3. Sektör/Alan Temsilcilerinin Önerileri 

4.3.1. Sektör/Alana İlişkin Sorunlara Yönelik İşyerlerinin Beyanları

Yapılan denetimlerde tarafların dile getirdiği öneriler ve beklentiler;

• Mesleki eğitim sisteminin yetersiz olmasından dolayı kalifiye elemanın bulunamaması,

• İş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet aldıkları kişilerin yetersizliği veya işyerindeki faaliyetler için gerekli 
zamanı ayırmamaları,

• Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına riayet etmemeleri,

• Kayıt dışı çalışan ve teftiş görmeyen diğer işyerleri ile aralarında yükümlülüklerin yerine getirilmesinden 
kaynaklanan haksız rekabetin önlenememesi,

• Mevzuatta belirtilen bazı hususların pratikte uygulanmasının zor olması nedeniyle ülke imkanlarına göre 
düzenlemelerin yapılması gerektiği.

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için;

• Çalışanların sürekli olarak eğitilmesi ve bilgilendirilmesi, 

• İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin bilgilendirilmesi, 

• İş güvenliği uzmanları arasında bilgi paylaşımının sağlanması (Özellikle sektörde yeni çalışma başlayacak 
İSG uzmanlarını da kapsayacak şekilde) ,

• İşyerleri arasında bilgi paylaşımın sağlanması (kaza ramak kala olayları, pratik uygulamalar vb.) ,

• Acil durumlara karşı koordinasyonun oluşturulması,

• İşyeri yöneticilerini (müdür, mühendis vb.) İSG önemi hakkında bilgilendirmeyi sağlayacak bütün 
işyerlerini ve işçileri kapsayacak bir politika oluşturulmasının zorunlu olduğu, bu başlıklara katkıda 
bulunacak şekilde sektörde aktif rol alan meslek, işveren ve işçi kuruluşlarının katılacağı toplantı, ortak 
iletişim ağı, panel, gözlem grupları oluşturulması vb. çalışmalarının İSG açısından çok verimli olacağı,

• Ülke genelinde sektöre yönelik yapılan denetimlerin periyodik olarak yapılması,

• İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirme konusunda devletin destek vermesi gerektiği 
şeklinde belirtilmiştir.
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4.3.2. İş Müfettişlerinin Değerlendirme ve Görüşleri

Sektörde hizmet veren iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin işlerine gerekli özen ve 
dikkati göstermediği fark edilmiştir. Senede bir defa hazırlanması/yaptırılması gereken periyodik kontrollerin 
yapılmamış olması, yapılan periyodik kontrol raporlarında eksiklikler bulunduğunun belirtilmesine rağmen 
herhangi bir önlem alınmamış olması çok fazla yoruma yer bırakmamaktadır. Birçok iş güvenliği uzmanının 
çalışma süreleriyle ilgili düzeltme yapılmasına rağmen iş yeri sahasına çok hakim olmadıkları çalıştıkları sektörün 
tehlike ve riskleri konusunda yetersiz oldukları gözlenmiştir. İşyeri hekimleri hala poliklinik hizmeti vermekte 
bunun dışında bir çalışma yapma becerisine sahip olmadıkları gözlenmektedir.

Gerek iş ekipmanlarının gerekse elektrik ve topraklama tesisatının periyodik kontrolünü yapan profesyonellerin 
bu raporları düzenlerken attıkları imzaların ve aldıkları sorumlulukların farkında olmadıkları kanaati görülmektedir. 
Hazırlanan raporlar uygun formatta değildir. Bazı raporların dayanak maddesi olarak 2003 yılında yürürlükten 
kalkan 1475 sayılı İş Kanunun yazıldığı görülmüştür. Sektörde hizmet veren bu kişiler köklü kanun değişiklikleri 
dahi takip etmemektedirler. Günümüz teknoloji ve yeniliklerini teknik birer eleman olarak ne kadar takip ettikleri 
irdelenmelidir. 

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” 13. maddesinde “Periyodik 
kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi” başlığı altında belirtilen “Bu Yönetmelik kapsamında periyodik 
kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır.” hükmü ne yazık ki halen 
uygulanamamaktadır. Bu hükmün uygulanması adına bakanlık elektronik ortamının ivedilikle hazırlanmasını 
gerekmektedir. 

Öte yandan iş güvenliği uzmanlarının yerinde olan tespit ve önerilerinin ise işverenler tarafından ciddiye 
alınmadığı ne yazık ki görülmüştür. Onaylı defter de aylarca belirtilen bir uygunsuzluğun teftiş gelmeden önce 
düzeltilmesi gerekmekte, bu eksikliğin bir kez daha müfettiş tarafından teyit edilmesine gerek olmamaktadır.





KISIM VIII.

2016 YILINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN 
GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMLI TEFTİŞLERDE GİDERİLEN 
MEVZUATA AYKIRILIKLARA DAİR ÖRNEK FOTOĞRAFLAR
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2016 yılında iş sağlığı ve güvenliği yönünden gerçekleştirilen programlı teftişler sırasında giderilmiş olan 
noksanlıklara ait fotoğraflar aşağıda verilmiştir.

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.1- Dönen akşamlara erişimin engellenmesi

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.2- Dönen akşamlara erişimin engellenmesi

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.3 - Dönen akşamlara erişimin engellenmesi
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 Öncesi Sonrası

Şekil 1.4- Dönen akşamlara erişimin engellenmesi

 Öncesi    Sonrası

Şekil 1.5- Dönen akşamlara erişimin engellenme

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.6- Pres tezgahlarında önlem

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.7 - Pres tezgahlarında önlem



131

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.8 - Pres tezgahlarında önlem

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.9- Şerit testerede önlem

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.10- Torna ayna koruyucusu

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.11-Torna ayna koruyucusu ve acil stop butonu takılması
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Şekil 1.12- Universal torna tezgahı ayna ve araba koruyucusu

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.13 - Zımpara tezgahı koruyucusu

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.14 - Daire testere koruyucusu
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 Öncesi Sonrası

Şekil 1.15- Operasyon sahasına girişin engellenmesi

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.16- Operasyon sahasına girişinin ışın bariyerleriyle engellenmesi

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.17- Açıkta dönen kayış kasnakların kapatılması

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.18- Freze tezgahına parça fırlamasına karşı siperlik takılması
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 Öncesi Sonrası

Şekil 1.19- Ayak pedallarına istem dışı harekete karşı muhafaza yapılması

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.20- Rafların taşıma kapasitelerinin hesaplanarak üzerlerine yazılması

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.21- Raf ayaklarına forklift çarpmasına karşı darbe emici takılması

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.22- Forkliftler için trafik düzenlenmesi yapılarak dış bükey ayna takılması
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 Öncesi Sonrası

Şekil 1.23- Forklift üzerine yangın söndürme tüpü takılması

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.24- İşyerinde forklift ve yayalar için trafik düzenlemesi yapılması

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.25- Elektrik çarpmalarına karşı önlem alınması

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.26- Elektrik çarpmalarına karşı kabloların koruyucu içerisine alınması

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.27 - Elektrik çarpmalarına karşı elektrik panolarının tecrit altına alınması
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 Öncesi Sonrası

Şekil 1.28- Elektrik çarpmalarına karşı elektrik panolarının kapatılarak kilitlenmesi

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.29- İşyerine acil çıkış kapısı yapılması

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.30- İşyerinde bulunan vinçlerin kancasına emniyet mandalı takılması

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.31- İşyerinde bulunan vinçlerin kaldırma aksesuarlarının depolanması için düzenleme yapılması

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.32-İşyerinde Bulunan Vinçlerin Kumandalarına Acil Durdurma Butonu Takılması
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 Öncesi Sonrası

Şekil 1.33-İşyerinde Bulunan Tüplerin Depolanması İçin Düzenleme Yapılması

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.34- İşyerinde bulunan tüplerin devrilmesine karşı önlem alınması

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.35- İşyerinde bulunan tüplere geri tepme ventili takılması

 Öncesi Sonrası

Şekil 1.36 - İşyerinde kullanılan kumandaların kırık olan butonlarının yenilenmesi
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 Öncesi Sonrası

Şekil 1.37 -İş ekipmanlarının kırık olan butonlarının yenilenmesi

Şekil 1.38a- (Önce) Toz birikim kovaları açık halde olup etrafa toz yayılmaktadır.

Şekil 1.38b- (Sonra) Toz birikim kovalarının kapalı hale getirilmesi sağlanmıştır.
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Şekil 1.39- Solvent bazlı parça boyama masasına alttan emişli lokal havalandırma yapılmıştır.

Şekil 1.40a-(Önce) Preslerde uygun lokal havalandırma sistemi yoktur.

Şekil 1.40b- (Sonra) Preslere ve presten çıkan sıcak malzemenin konulduğu kaplara uygun lokal havalandırma 
sistemleri yapılmıştır.
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