
PROGRAMLI TEFTİŞLER 

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca önleyici teftiş yaklaşımı esas alınarak gerek işin yürütümü gerekse 
iş sağlığı ve güvenliği yönünden, klasik teftiş anlayışı dışına çıkılmak ve kaynakları etkin ve 
verimli kullanmak suretiyle; ilgili tüm sosyal tarafları kapsayan, eğitim, iletişim ve bilgilendirmeye 
ağırlık veren, çözüm odaklı “Risk Esaslı”, İşkolu/Sektör Esaslı” veya “Alan Esaslı” programlı 
teftişlere başlanılmıştır.  

Programlanmış teftişler belirli bir ön hazırlık, planlama, izleme ve değerlendirme içerisinde 
yürürlüğe konularak denetimlerin kapsamı ve hedefleri doğrultusunda sosyal tarafların sürece dahil 
edilmesi, eğitim, bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi nedeniyle önleme amacına hizmet eden 
teftiş faaliyetleri niteliğindedir.  

Temel yaklaşım; önlemenin ödemekten daha insani ve daha ekonomik olduğu, çalışma barışının 
sağlanmasının toplumların gelişmelerine ve sosyal refahlarının artmasına olan etkilerinin önemi 
göz önünde bulundurulduğunda, işyeri ve çalışma ortamından kaynaklanan mesleki risklerin 
önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması, iş 
ilişkilerinin iyileştirilmesi, işçi ve işverenlerin bilgilendirilmesi, yaş, cinsiyet ve sosyal durumları 
sebebi ile özel olarak korunması gereken kişilerin korunması ve güvenlik kültürü ve sosyal 
sorumluluk anlayışı oluşturulmasına katkı sağlayacak hedeflere yönelik olarak, “Risk Esaslı”, 
“İşkolu/Sektör Esaslı” ve “Alan Esaslı” teftişlerin yapılmasıdır. 

Bakanlığımız 2015/4 sayılı Genelgesi ile yürürlüğe giren İş Teftiş Rehberimizde genel çalışma 
planının “programlı teftiş” ağırlıklı olarak hazırlanması esası korunmuştur. İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca 2014-2018 Stratejik Plan döneminde de önleyici teftiş yaklaşımı esas alınarak, gerek 
işin yürütümü gerek iş sağlığı ve güvenliği yönünden, işyerlerinde karşılaşılan sorunların öncelikle 
belirtilmesi ve bu sorunların giderilmesi amaçlanmakta, bu amacın hayata geçirilmesi için 
teftişlerin ağırlıklı olarak programlanmış teftişler şeklinde yürütülmesi hedeflenmektedir.  

2015 yılında 5’i işin yürütümü 7’si iş sağlığı ve güvenliği yönünden olmak üzere toplam 12 
programlı teftiş yürütülmüştür. Programlı teftişler yürütülürken ayrıca,  sosyal taraflarda 
farkındalık yaratma amacıyla işin yürütümü yönünden 17, iş sağlığı güvenliği yönünden 49 adet 
olmak üzere toplam 66 adet  bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir.   

Bu toplantıların yanı sıra tüm grup başkanlıklarında; İş Teftiş Rehberinin değerlendirilmesi, grup 
başkanlıklarınca yürütülen programlı teftişlerin koordinatörlerinin katılımı ile teftişlerin 
değerlendirilmesi ve her bir programlı teftişte yer alan heyetlerin katılımı ile ayrı ayrı aylık 
toplantılar düzenlenmiştir.  

 

 

 

 



1. İŞİN YÜRÜTÜMÜ YÖNÜNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMLI TEFTİŞLER 
 
1.1. Yeraltı ve Yerüstü Kömür Ocakları ile Yeraltında Faaliyet Gösteren Diğer Maden 
Ocaklarında Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi 

Yeraltı ve Yerüstü Kömür Ocakları ile Yeraltında Faaliyet Gösteren Diğer Maden Ocaklarında 
Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi Ankara, Bursa ve İzmir Grup 
Başkanlıklarına bağlı illerde gerçekleştirilmiş olup, bu programlı teftişte 28 müfettiş 
görevlendirilmiştir. 

Belirlenen riskler :  

 İşyerlerinde uygulanan günlük ve haftalık çalışma süreleri, 

 Fazla çalışma ve postalar halinde yapılan çalışmalar,  

 Ara dinlenmesi, 

 Yıllık ücretli izin, 

 Fiili ücret-kaydi ücret farkı, 

 Ücretlerin banka aracılığı ile ödenmemesi, 

 Fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili ücretlerinin ödenmemesi/eksik ödenmesi veya kayıtlara 
yansıtılmadan ödenmesi, 

 İzinsiz yabancı uyruklu çalıştırma, 

 Asıl işveren - alt işveren ilişkisi. 

Risk Grupları : 

Yeraltı ve yerüstü kömür ocakları ile yeraltında faaliyet gösteren diğer maden ocaklarında tüm 
çalışanlar öncelikli risk gruplarını oluşturmaktadır. 

- Programlı teftişler kapsamında; 26 ilde toplam 206 işyeri denetlenmiştir. 

-  Teftişi yapılan işyerlerinde 33.750 erkek ve 461 kadın işçi olmak üzere toplam 34.211 işçiye 

ulaşılmıştır.  

-  İşverenlere, 34.211 işçinin iş sözleşmelerinden ve tabi oldukları mevzuat hükümlerinden 

kaynaklanan alacaklarına ilişkin olarak, toplamda 11.348.187,74 TL/Brüt ödeme 

yaptırılmıştır. 

- Bu teftişler sonucunda kamuya yapılan ödeme tutarı ise (724.782,27 TL vergi, 4.070.885,06 TL 

sigorta primi) 4.795.667,33 TL’dir.  

-  Yapılan denetimler sonucunda 48 işyerine toplam 11.103.864 TL idari para cezası uygulanması 

istenilmiştir. 



-  20 işyeri için, istihdam edilen işçileri ilgilendiren hükümlere ilişkin kurum ve kuruluşlara 

ihbarda bulunulmuştur.  

- Gerçekleştirilen programlı teftiş sonucunda (ücret, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil 

çalışması, çalışma süreleri, yıllık izin, ara dinlenmesi, hafta tatili, iş sözleşmesi hükümleri 

bakımından) %79,98 iyileşme sağlanmıştır. 

 

1.2. Büyük Ölçekli İnşaat Projelerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi 
 
Büyük Ölçekli İnşaat Projelerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi Adana, 
Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir Grup Başkanlıklarına bağlı illerde gerçekleştirilmiş olup, bu 
programlı teftişte toplam 36 müfettiş görevlendirilmiştir. 

Belirlenen Riskler: 

 İşyerlerinde uygulanan günlük ve haftalık çalışma süreleri,  

 Postalar halinde çalışma süreleri, 

 Fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili ücretlerinin ödenmemesi,  

 Kayıtdışılık, 

 Günlük, haftalık, yıllık dinlenme süreleri, 

 İzinsiz yabancı uyruklu çalıştırma, 

 Asıl işveren - alt işveren ilişkisi. 

Risk Grupları : 

Büyük ölçekli inşaat projelerinde tüm çalışanlar öncelikli risk gruplarını oluşturmaktadır. 

- Bu programlı teftişler kapsamında; 22 ilde 402 işyerinde denetim yapılmıştır.  

-  Teftişi yapılan işyerlerinde 14.721 erkek ve 506 kadın işçi olmak üzere toplam 15.227 işçiye 

ulaşılmıştır.  

-  İşverenlere, 15.227 işçinin iş sözleşmelerinden ve tabi oldukları mevzuat hükümlerinden 

kaynaklanan alacaklarına ilişkin olarak, toplamda 28.517.268,08 TL/Brüt ödeme 

yaptırılmıştır. 

- Bu teftişler sonucunda kamuya yapılan ödeme tutarı ise (4.928.699,55 TL vergi, 11.765.013,05 

TL sigorta primi) 16.693.712,6 TL’dir. 

-  Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırılıkların tespit edildiği 86 işyerine 2.485.880 TL 

idari para cezası uygulanması istenilmiştir.  



- 96 işyeri için, istihdam edilen işçileri ilgilendiren hükümlere ilişkin kurum ve kuruluşlara 

ihbarda bulunulmuştur.  

- Gerçekleştirilen programlı teftiş sonucunda (ücret, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil 

çalışması, çalışma süreleri, yıllık izin, ara dinlenmesi, hafta tatili, iş sözleşmesi hükümleri 

bakımından) %83,73 iyileşme sağlanmıştır. 

 

1.3. Belediye Ruhsatlı Oteller ve Benzeri Kısa Süreli Konaklama İşyerleri Programlı Teftişi  

Belediye Ruhsatlı Oteller ve Benzeri Kısa Süreli Konaklama İşyerleri Programlı Teftişi Ankara, 
Bursa, İstanbul ve İzmir Grup Başkanlıklarına bağlı illerde gerçekleştirilmiş olup, bu programlı 
teftişte toplam 22 müfettiş görevlendirilmiştir. 

Belirlenen Riskler: 

 Kayıtdışılık, 

 İzinsiz yabancı uyruklu çalıştırılma, 

 Engelli işçi istihdamı, 

 Çalışma süreleri, 

 Fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili ücretlerinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi, 

 Kayıt ve belge düzeni.  

Risk Grupları : 

Belediye ruhsatlı oteller ve benzeri kısa süreli konaklama işyerlerinde kayıtdışı çalışan ve yabancı 
uyruklu işçiler öncelikli olmak üzere tüm çalışanlar öncelikli risk gruplarını oluşturmaktadır. 

- Bu programlı teftişler kapsamında; 23 ilde 343 işyerinde denetim yapılmıştır.  

-  Teftişi yapılan işyerlerinde 3.224 erkek, 1.552 kadın ve 14 genç işçi olmak üzere toplam 4.790 

işçiye ulaşılmıştır.  

-  İşverenlere, 4.790 işçinin iş sözleşmelerinden ve tabi oldukları mevzuat hükümlerinden 

kaynaklanan alacaklarına ilişkin olarak toplam 4.337.304,36 TL/Brüt ödeme yaptırılmıştır.  

- Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırılıkların tespit edildiği 70 işyerine 1.158.408 TL 

idari para cezası uygulanması istenmiştir. 

- Bu teftişler sonucunda kamuya yapılan ödeme tutarı ise toplam (601.514,43 TL vergi, 

1.624.925,49 TL sigorta primi) 2.226.439,92 TL’dir. 



- 125 işyeri için, istihdam edilen işçileri ilgilendiren hükümlere ilişkin kurum ve kuruluşlara 

ihbarda bulunulmuştur.  

-  Gerçekleştirilen programlı teftiş sonucunda (ücret, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil 

çalışması, çalışma süreleri, yıllık izin, ara dinlenmesi, hafta tatili, iş sözleşmesi hükümleri 

bakımından) %91,1 iyileşme sağlanmıştır. 

 

1.4. Özel Öğretim Kurumlarında Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi 

Özel Öğretim Kurumlarında Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi Adana, Ankara, 
Bursa, İstanbul ve İzmir Grup Başkanlıklarına bağlı illerde gerçekleştirilmiş olup, bu programlı 
teftişte toplam 68 müfettiş görevlendirilmiştir. 

Belirlenen Riskler: 

 Kayıtdışılık, 

 Fiili ücret-kaydi ücret farkı, 

 İşyerlerinde uygulanan günlük ve haftalık çalışma süreleri,  

 Yoğun fazla çalışma, 

 Eğitim hazırlık ödeneği ve diğer sosyal yardımların eksik ödenmesi, 
 İzinsiz yabancı uyruklu çalıştırma, 
 İş sözleşmeleri, 

 İzin süreleri (ara dinlenmesi, yıllık izin, süt izni vb.). 

Risk Grupları : 

Özel öğretim kurumlarında çalışan kadın, stajyer ve yabancı uyruklu işçiler başta olmak üzere tüm 
çalışanlar öncelikli risk gruplarını oluşturmaktadır. 

- Bu programlı teftişler kapsamında; 46 ilde toplam 503 işyerinde denetim yapılmıştır.  

-  Teftişi yapılan işyerlerinde 12.268 erkek ve 18.439 kadın işçi olmak üzere toplam 30.707 işçiye 

ulaşılmıştır.  

-  İşverenlere, 30.707 işçinin iş sözleşmelerinden ve tabi oldukları mevzuat hükümlerinden 

kaynaklanan alacaklarına ilişkin olarak toplam 106.157.282,1 TL/Brüt ödeme yaptırılmıştır. 

- Bu teftişler sonucunda kamuya yapılan ödeme tutarı ise toplam (8.334.519,81 TL vergi, 

29.040.613,42 TL sigorta primi) 37.375.133,23 TL’dir. 

-  Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırılıkların tespit edildiği 114 işyerine 1.869.052 

TL idari para cezası uygulanması istenmiştir. 



- 141 işyeri için, istihdam edilen işçileri ilgilendiren hükümlere ilişkin kurum ve kuruluşlara 

ihbarda bulunulmuştur.  

-  Gerçekleştirilen programlı teftiş sonucunda (ücret, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil 

çalışması, çalışma süreleri, yıllık izin, ara dinlenmesi, hafta tatili, iş sözleşmesi hükümleri 

bakımından) %91,98 iyileşme sağlanmıştır. 

 
1.5. Hazır Giyim Sektöründe Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı 
Teftişi 

Hazır Giyim Sektöründe Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi 
İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde gerçekleştirilmiş olup, bu programlı 
teftişlerde toplam 6 müfettiş görevlendirilmiştir. 

Belirlenen Riskler: 

 Kayıtdışılık, 

 Fiili ücret-kaydi ücret farkı, 

 İşyerlerinde uygulanan günlük ve haftalık çalışma süreleri,  

 Yoğun fazla çalışma, 

 Ara dinlenmesi ve yıllık ücretli izin, 

 Ücretlerin banka aracılığı ile ödenmemesi, 

 Engelli çalıştırma zorunluluğu, 

 İzinsiz yabancı uyruklu çalıştırma, 
 Fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili ücretlerinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi. 

Risk Grupları : 

Hazır giyim sektöründe çalışan kadın işçiler başta olmak üzere tüm çalışanlar öncelikli risk 
gruplarını oluşturmaktadır. 

- Bu programlı teftişler kapsamında; 5 ilde toplam 23 işyerinde denetim yapılmıştır.  

- Teftişi yapılan işyerlerinde 2.607 erkek, 2.304 kadın ve 30 genç işçi olmak üzere toplam 4.941 

işçiye ulaşılmıştır.  

-  İşverenlere, 4.941 işçinin iş sözleşmelerinden ve tabi oldukları mevzuat hükümlerinden 

kaynaklanan alacaklarına ilişkin olarak toplam 5.344.712,08 TL/Brüt ödeme yaptırılmıştır.   

- Bu teftişler sonucunda kamuya yapılan ödeme tutarı ise toplam 2.750.599,64  (1.285,817,27 TL 

vergi, 1.464.782.37 TL sigorta primi)’dir. 



- Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırılıkların tespit edildiği 4 işyerine 104.550 TL 

idari para cezası uygulanması istenmiştir. 

- 6 işyeri için, istihdam edilen işçileri ilgilendiren hükümlere ilişkin kurum ve kuruluşlara ihbarda 

bulunulmuştur.  

-  Gerçekleştirilen programlı teftiş sonucunda (ücret, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil 

çalışması, çalışma süreleri, yıllık izin, ara dinlenmesi, hafta tatili, iş sözleşmesi hükümleri 

bakımından) %98,87 iyileşme sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMLI 
TEFTİŞLER 
 
2.1. Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi  

Teftişler; Mart-Kasım ayları arasında; Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, 
Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, 
Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, 
Kırklareli, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sakarya, 
Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova ve Zonguldak illerinde 8 İş 
Başmüfettişi, 45 İş Müfettişi ve 127 İş Müfettişi Yardımcısı tarafından yürütülmüştür. 

-  Bu Programlı Teftiş kapsamında; 3.348 teftiş yapılmıştır.  

- Yapılan teftişler süresince 2.626 kadın ve 133.014 erkek olmak üzere toplam 135.640 çalışana ve 

92 stajyere ulaşılmıştır. 

- Programlı teftişler kapsamında denetim gören işyerlerinden 1.678 tanesinin, tüm mevzuata 

aykırılıklarını giderdiği ve teftiş süreci içerisinde yeni bir mevzuata aykırı husus oluşturmadan 

çalışmalarına devam ettiği gözlenmiştir.  

- Teftişler kapsamındaki 1.121 işyerinde tespit edilen mevzuata aykırılıklar giderilmemiş ve/veya 

teftiş süreci içerisinde yeni mevzuata aykırılıklar ortaya çıkmış olup bu işyerlerinin işverenlerine 

idari para cezası uygulanmıştır.  

- Teftişler kapsamında denetim görmüş işyerlerinden 1.672 tanesinde hayati tehlike içeren 

mevzuata aykırı hususların bulunması nedeniyle işin durdurulması idari yaptırımı uygulanmıştır.  

- Programlı teftişler kapsamında toplam uygulanan idari para cezası miktarı 13.138.225 TL’dir.  

- Teftişler süresince 14.593 adet mevzuata aykırı husus tespit edilmiştir. Bu hususlardan 12.589 

tanesi teftiş süresince işverenler tarafından giderilmiştir. Teftişler sonucunda tespit edilen 

iyileştirme oranı; %86,27 dir. 

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

Teftişler; Şubat-Kasım aylarında; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, 
Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, 
Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, 
İzmir, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, 
Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat ve 



Zonguldak illerinde 29 İş Başmüfettişi, 7 İş Müfettişi ve 59 İş Müfettişi Yardımcısı tarafından 
yürütülmüştür. 

Bu Programlı Teftiş kapsamında; 978 teftiş yapılmıştır.  

- Yapılan teftişler süresince 1.204 kadın ve 81.425 erkek olmak üzere toplam 82.629 çalışana ve 1 

çırak ile 136 stajyere ulaşılmıştır. 

- Programlı teftişler kapsamında denetim gören işyerlerinden 365 tanesinin, tüm mevzuata 

aykırılıklarını giderdiği ve teftiş süreci içerisinde yeni bir mevzuata aykırı husus oluşturmadan 

çalışmalarına devam ettiği gözlenmiştir.  

- Teftişler kapsamındaki 605 işyerinde tespit edilen mevzuata aykırılıklar giderilmemiş ve/veya 

teftiş süreci içerisinde yeni mevzuata aykırılıklar ortaya çıkmış olup bu işyerlerinin işverenlerine 

idari para cezası uygulanmıştır.  

- Teftişler kapsamında denetim görmüş işyerlerinden 152 tanesinde hayati tehlike içeren mevzuata 

aykırı hususların bulunması nedeniyle işin durdurulması idari yaptırımı uygulanmıştır.  

- Programlı teftişler kapsamında toplam uygulanan idari para cezası miktarı 9.794.207  TL’dir.  

-Teftişler süresince 10.863 adet mevzuata aykırı husus tespit edilmiştir. Bu hususlardan 9.992 

tanesi teftiş süresince işverenler tarafından giderilmiştir. Teftişler sonucunda tespit edilen 

iyileştirme oranı; %91,98 dir. 

2.3. Kimya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 

Teftişler; Şubat-Kasım aylarında; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, 
Bilecik, Bursa, Denizli, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, 
Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Tekirdağ ve 
Zonguldak illerinde 5 İş Başmüfettişi, 25 İş Müfettişi ve 10 İş Müfettişi Yardımcısı tarafından 
yürütülmüştür. 

- Bu Programlı Teftiş kapsamında; 258 teftiş yapılmıştır.  

- Yapılan teftişler süresince 3.293 kadın ve 42.880 erkek olmak üzere toplam 46.173 çalışana ve 

41 çırak ile 522 stajyere ulaşılmıştır. 

- Programlı teftişler kapsamında denetim gören işyerlerinden 142 tanesinin, tüm mevzuata 

aykırılıklarını giderdiği ve teftiş süreci içerisinde yeni bir mevzuata aykırı husus oluşturmadan 

çalışmalarına devam ettiği gözlenmiştir.  



- Teftişler kapsamındaki 116 işyerinde tespit edilen mevzuata aykırılıklar giderilmemiş ve/veya 

teftiş süreci içerisinde yeni mevzuata aykırılıklar ortaya çıkmış olup bu işyerlerinin işverenlerine 

idari para cezası uygulanmıştır.  

- Teftişler kapsamında denetim görmüş işyerlerinden 3 tanesinde hayati tehlike içeren mevzuata 

aykırı hususların bulunması nedeniyle işin durdurulması idari yaptırımı uygulanmıştır.  

- Programlı teftişler kapsamında toplam uygulanan idari para cezası miktarı 2.680.398 TL’dir.  

-Teftişler süresince 4.542 adet mevzuata aykırı husus tespit edilmiştir. Bu hususlardan 3.824 tanesi 

teftiş süresince işverenler tarafından giderilmiştir. Teftişler sonucunda tespit edilen iyileştirme 

oranı; % 84,19 dur. 

2.4. Metal Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 

Teftişler; Şubat-Kasım aylarında; Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, 
Eskişehir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya ve Yalova illerinde 2 İş Başmüfettişi, 6 İş Müfettişi 
ve 29 İş Müfettişi Yardımcısı tarafından yürütülmüştür. 

- Bu Programlı Teftiş kapsamında; 692 teftiş yapılmıştır.  

- Yapılan teftişler süresince 9.137 kadın ve 41.526 erkek olmak üzere toplam 50.663 çalışana ve 

176 çırak ile 707 stajyere ulaşılmıştır. 

- Programlı teftişler kapsamında denetim gören işyerlerinden 436 tanesinin, tüm mevzuata 

aykırılıklarını giderdiği ve teftiş süreci içerisinde yeni bir mevzuata aykırı husus oluşturmadan 

çalışmalarına devam ettiği gözlenmiştir.  

- Teftişler kapsamındaki 256 işyerinde tespit edilen mevzuata aykırılıklar giderilmemiş ve/veya 

teftiş süreci içerisinde yeni mevzuata aykırılıklar ortaya çıkmış olup bu işyerlerinin işverenlerine 

idari para cezası uygulanmıştır.  

- Teftişler kapsamında denetim görmüş işyerlerinden 7 tanesinde hayati tehlike içeren mevzuata 

aykırı hususların bulunması nedeniyle işin durdurulması idari yaptırımı uygulanmıştır.  

- Programlı teftişler kapsamında toplam uygulanan idari para cezası miktarı 3.457.682 TL’dir.  

-Teftişler süresince 15.676 adet mevzuata aykırı husus tespit edilmiştir. Bu hususlardan 14.749 

tanesi teftiş süresince işverenler tarafından giderilmiştir. Teftişler sonucunda tespit edilen 

iyileştirme oranı; % 94,09 dur. 

 



2.5. Meslek Hastalıkları Risklerine Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 

Teftişler; Şubat-Kasım aylarında; Aksaray, Ankara, Çorum, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli, Konya, 
Sakarya, Samsun ve Trabzon illerinde 1 İş Başmüfettişi, 4 İş Müfettişi ve 13 İş Müfettişi 
Yardımcısı tarafından yürütülmüştür. 

- Bu Programlı Teftiş kapsamında; 303 teftiş yapılmıştır.  

- Yapılan teftişler süresince 2.598 kadın ve 14.055 erkek olmak üzere toplam 16.653 çalışana ve 

30 çırak ile 136 stajyere ulaşılmıştır. 

- Programlı teftişler kapsamında denetim gören işyerlerinden 130 tanesinin, tüm mevzuata 

aykırılıklarını giderdiği ve teftiş süreci içerisinde yeni bir mevzuata aykırı husus oluşturmadan 

çalışmalarına devam ettiği gözlenmiştir.  

- Teftişler kapsamındaki 173 işyerinde tespit edilen mevzuata aykırılıklar giderilmemiş ve/veya 

teftiş süreci içerisinde yeni mevzuata aykırılıklar ortaya çıkmış olup bu işyerlerinin işverenlerine 

idari para cezası uygulanmıştır.  

- Teftişler kapsamında denetim görmüş işyerlerinden 4 tanesinde hayati tehlike içeren mevzuata 

aykırı hususların bulunması nedeniyle işin durdurulması idari yaptırımı uygulanmıştır.  

- Programlı teftişler kapsamında toplam uygulanan idari para cezası miktarı 2.571.309 TL’dir.  

-Teftişler süresince 7.358 adet mevzuata aykırı husus tespit edilmiştir. Bu hususlardan 6.744 tanesi 

teftiş süresince işverenler tarafından giderilmiştir. Teftişler sonucunda tespit edilen iyileştirme 

oranı; %91,66’dır. 

2.6. Gemi İnşa İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 

Teftişler; Şubat-Kasım aylarında; Antalya, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Ordu, 
Trabzon, Yalova ve Zonguldak illerinde 1 İş Müfettişi ve 6 İş Müfettişi Yardımcısı tarafından 
yürütülmüştür. 

- Bu Programlı Teftiş kapsamında; 137 teftiş yapılmıştır.  

- Yapılan teftişler süresince 802 kadın ve 19.225 erkek olmak üzere toplam 20.027 çalışana ve 1 

çırak ile 36 stajyere ulaşılmıştır. 

- Programlı teftişler kapsamında denetim gören işyerlerinden 98 tanesinin, tüm mevzuata 

aykırılıklarını giderdiği ve teftiş süreci içerisinde yeni bir mevzuata aykırı husus oluşturmadan 

çalışmalarına devam ettiği gözlenmiştir.  



- Teftişler kapsamındaki 39 işyerinde tespit edilen mevzuata aykırılıklar giderilmemiş ve/veya 

teftiş süreci içerisinde yeni mevzuata aykırılıklar ortaya çıkmış olup bu işyerlerinin işverenlerine 

idari para cezası uygulanmıştır.  

- Teftişler kapsamında denetim görmüş işyerlerinden 2 tanesinde hayati tehlike içeren mevzuata 

aykırı hususların bulunması nedeniyle işin durdurulması idari yaptırımı uygulanmıştır.  

- Programlı teftişler kapsamında toplam uygulanan idari para cezası miktarı 188.646 TL’dir.  

-Teftişler süresince 2.602 adet mevzuata aykırı husus tespit edilmiştir. Bu hususlardan 2.514 tanesi 

teftiş süresince işverenler tarafından giderilmiştir. Teftişler sonucunda tespit edilen iyileştirme 

oranı; %96,62’dir. 

2.7. İzmir Aliağa Bölgesindeki Gemi Söküm İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı 
Teftişi 

Teftişler; Haziran-Temmuz aylarında İzmir ilinde 6 İş Müfettişi Yardımcısı tarafından 
yürütülmüştür. 

- Bu Programlı Teftiş kapsamında; 16 teftiş yapılmıştır.  

- Yapılan teftişler süresince 43 kadın ve 614 erkek olmak üzere toplam 657 çalışana ulaşılmıştır. 

- Programlı teftişler kapsamında denetim gören işyerlerinden 10 tanesinin, tüm mevzuata 
aykırılıklarını giderdiği ve teftiş süreci içerisinde yeni bir mevzuata aykırı husus oluşturmadan 
çalışmalarına devam ettiği gözlenmiştir.  

- Teftişler kapsamındaki 6 işyerinde tespit edilen mevzuata aykırılıklar giderilmemiş ve/veya teftiş 
süreci içerisinde yeni mevzuata aykırılıklar ortaya çıkmış olup bu işyerlerinin işverenlerine idari 
para cezası uygulanmıştır.  

- Teftişler kapsamında denetim görmüş işyerlerinden 3 tanesinde hayati tehlike içeren mevzuata 
aykırı hususların bulunması nedeniyle işin durdurulması idari yaptırımı uygulanmıştır.  

- Programlı teftişler kapsamında toplam uygulanan idari para cezası miktarı 16.029 TL’dir.  

-Teftişler süresince 37 adet mevzuata aykırı husus tespit edilmiştir. Bu hususlardan 34 tanesi teftiş 
süresince işverenler tarafından giderilmiştir. Teftişler sonucunda tespit edilen iyileştirme oranı; 
%91,89’dur. 

 


