
PROGRAMLI TEFTİŞLER 

İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca 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; ahenk içerisinde düzenlenmiş, güvenlik kültürü üzerine oturtulmuş bir çalışma 
hayatının ekonomik ve sosyal yaşama katkı sağlayacağından hareketle, sosyal tarafların 
bilinçlendirilmesi ve çalışma hayatının sorunları üzerine farkındalık arttıracak faaliyetlere ağırlık 
verilmesidir.  Söz konusu temel yaklaşım ve öncelikler çerçevesinde rehberlik ve yol göstericiliği 
esas alan önleyici nitelikteki riskli alan ve sektörlere yönelik programlandırılmış teftişler belirlenen 
amaç ve hedeflere ulaşmak için en önemli araç olarak kullanılmaktadır. 

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 2017-2021 Stratejik Planı döneminde yürütülen teftişlerde, 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.  

2017 yılında 2’si işin yürütümü (İdari teftiş yönünden yapılan engellilerin istihdamına ilişkin 
denetimler dahil edilmiştir.) 14’ü iş sağlığı ve güvenliği yönünden olmak üzere toplam 16 
programlı teftiş yürütülmüştür. Programlı teftişler yürütülürken ayrıca, sosyal taraflarda farkındalık 
yaratma amacıyla işin yürütümü yönünden 24, iş sağlığı güvenliği yönünden 78 adet olmak üzere 
toplam 102 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.  

2017 yılında, programlı teftişlerin sonuçlarının sosyal taraflarla paylaşılması amacıyla, 2016 
yılında yürütülen programlı teftişlerin sonuçlarından seçilen 10 adet programlı teftişin sonuç raporu 
kitaplaştırılarak sosyal taraflara dağıtılmıştır. 



1. İŞİN YÜRÜTÜMÜ YÖNÜNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMLI TEFTİŞLER 
   
1.1. Dizi Sektöründe Çalışanların Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi 

Dizi Sektöründe Çalışanların Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi İstanbul İş 
Teftiş Grup Başkanlığı tarafından İstanbul ilinde gerçekleştirilmiş olup, bu programlı teftişte 6 
müfettiş görevlendirilmiştir. 
 
Belirlenen Teftiş Konuları:  

 Günlük ve haftalık yasal sınırlar üzerinde çalışma,  

 Ücretlerin sözleşmelerde belirtilen şekilde, tam ve zamanında ödenmemesi,   

 Kayıtdışılık, 

 İzinsiz yabancı uyruklu çalıştırma, 

 Yasal sınırın üzerinde fazla çalışmalar yaptırılması, ücretlerinin ödenmemesi/eksik 
ödenmemesi, 

 Çalışılan Ulusal Bayram ve genel tatil günü ücretlerinin ödenmemesi, 

 Günlük, haftalık ve yıllık dinlenme ve izin sürelerinin ihlali, 

 Yasaya aykırı gece çalıştırılması, 

 Yasaya aykırı çocuk işçi çalıştırılması, 

 İş ilişkisinin türünün belirlenmesi, 

 4857/7’inci madde kapsamında geçici iş ilişkisi. 
 

-  Bu programlı teftiş kapsamında; 34 yapımcı firmaya ait 169 dizi işyeri denetlenmiştir. 

-  Teftişi yapılan işyerlerinde 2.094 erkek, 672 kadın, 2 çocuk işçi olmak üzere toplam 2.768 

işçiye ulaşılmıştır.  

-  İşverenlere, işçilerin iş sözleşmelerinden ve tabi oldukları mevzuat hükümlerinden kaynaklanan 

alacaklarına ilişkin olarak, toplamda 11.200 452,09 TL/Brüt ödeme yaptırılmıştır. 

- Bu teftişler sonucunda kamuya yapılan ödeme tutarı ise (1.513.069,07 TL vergi, 4.200.169,53 

TL sigorta primi) 5.713.238,60 TL’dir.  

-  Yapılan denetimler sonucunda 67 dizi işyerine toplam 250.988 TL idari para cezası 

uygulanması istenilmiştir. 

-  Bu teftişler sonucunda 22 işçinin sigortalılığı sağlanmıştır.  

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

ihbarda bulunulmuştur.  

- 35 dizi işyerinde fiili-kaydi ücret farkı tespit edilmiştir. 

- Çalışma izni olmayan 4 yabancı uyruklu işçi için 2 dizi işyerine 34.880,00 TL idari para cezası 

uygulanması istenilmiştir. 



1.2.  Özel Güvenlik Faaliyeti Yürüten İşyerlerine Yönelik Programlı Teftiş 
Özel Güvenlik Faaliyeti Yürüten İşyerlerine Yönelik Programlı Teftiş Ankara İş Teftiş Grup 
Başkanlığının sorumluluğunda, Ankara, İstanbul ve İzmir İş Teftiş Grup Başkanlıkları tarafından 
ve tüm Türkiye çapında yürütülmüş olup, bu programlı teftişte toplam 36 müfettiş 
görevlendirilmiştir. 
 
Belirlenen Teftiş Konuları:  

 Ücretin (normal, fazla çalışma ve Ulusal Bayram ve genel tatil) ödenmemesi/geç 
ödenmesi/eksik ödenmesi/elden ödenmesi,  

 Fazla çalışma,  

 Ara dinlenmelerinin kullandırılmaması ya da eksik kullandırılması, 

 Yıllık ücretli izin kullandırmaması ya da eksik kullandırılması,  

 Hafta tatili gününde çalışma yaptırılması, 

 Posta düzenine ve gece çalışma sınırına uymama.   

- Bu programlı teftiş kapsamında; 157 güvenlik şirketine ait 754 işyeri denetlenmiştir. 

-  Teftişi yapılan işyerlerinde 50.051 erkek, 6.754 kadın işçi olmak üzere toplam 56.805 işçiye 

ulaşılmıştır.  

-  İşverenlere, işçilerin iş sözleşmelerinden ve tabi oldukları mevzuat hükümlerinden kaynaklanan 

alacaklarına ilişkin olarak, toplamda 12.953.367,02 TL/Brüt ödeme yaptırılmıştır. 

- Bu teftişler sonucunda kamuya yapılan ödeme tutarı ise (2.019.565,49 TL vergi, 4.948.327,23 

TL sigorta primi) 6.967.892,72 TL’dir.  

-  Yapılan denetimler sonucunda 355 güvenlik işyerine toplam 4.693.746,00 TL idari para cezası 

uygulanması istenilmiştir. 

- 90 güvenlik şirketi için, istihdam edilen işçileri ilgilendiren hükümlere ilişkin kurum ve 

kuruluşlara ihbarda bulunulmuştur 

 

 

 

 

 



2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMLI 
TEFTİŞLER 
 
2.1. Ana Metal Sanayisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 

Teftişler; Şubat-Aralık aylarında; Ankara, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, 
Osmaniye, Sakarya ve Zonguldak illerinde 7 İş Başmüfettişi, 5 İş Müfettişi ve 20 Yetkili İş 
Müfettişi Yardımcısı olmak üzere toplam 32 müfettiş tarafından yürütülmüştür. 
 
Belirlenen Teftiş Konuları 
Ana metal sanayisinde aşağıda belirtilen risklere göre teftişler yapılmıştır. 

 İş ekipmanları ile ilgili tehlikeler, 

 Yangın, parlama ve patlama riski, 

 Elle taşıma işleri ve ergonomik riskler. 
 

-  Bu programlı teftiş kapsamında; 329 işyerinin teftişi yapılmıştır.  

- Yapılan teftişler süresince 1.893 kadın, 26.286 erkek çalışan olmak üzere toplam 28.179 çalışana 

ve 1 çırak ile 303 stajyere ulaşılmıştır.  

- Programlı teftişler kapsamında denetim gören işyerlerinden 240’ının, tüm mevzuata 

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

çalışmalarına devam ettiği gözlenmiştir.  

- Teftişler kapsamındaki 89 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 işyerlerinde hayati tehlike içeren mevzuata aykırı 

hususların bulunması nedeniyle 1 işyerinde işin durdurulması idari yaptırımı uygulanmıştır.  

- Programlı teftişler kapsamında toplam uygulanan idari para cezası miktarı 878.137 TL’dir.  

- Teftişler süresince 6.998 adet mevzuata aykırı husus tespit edilmiştir. Bu hususlardan 6.627’si 

teftiş süresince işverenler tarafından giderilmiştir. Teftişler sonucunda tespit edilen iyileştirme 

oranı; %94,7’dir. 

 
2.2. Ağaç Esaslı Kaplama İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 

Teftişler; Şubat-Aralık aylarında; Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Bursa, Düzce ve Kocaeli 
illerinde 1 İş Başmüfettişi, 2 İş Müfettişi ve 2 İş Müfettişi Yardımcısı olmak üzere toplam 5 
müfettiş tarafından yürütülmüştür. 



Belirlenen Teftiş Konuları 

Ağaç esaslı kaplama imalatı sektöründe risk esaslı olarak aşağıda belirtilen risklere göre teftişler 
yapılmıştır. 
 

 Kimyasal maddelerle çalışmalarda güvenlik, 

 İş ekipmanlarında güvenlik, 

 Elle taşıma işleri ve ergonomik riskler, 

 Yangın, parlama ve patlama riski. 

-  Bu programlı teftiş kapsamında 49 işyerinin teftişi yapılmıştır.  

-  Yapılan teftişler süresince 489 kadın ve 4.869 erkek olmak üzere toplam 5.358 çalışana ve 59 

stajyere ulaşılmıştır.   

- Programlı teftişler kapsamında denetim gören işyerlerinden 29’unun, tüm mevzuata 

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

çalışmalarına devam ettiği gözlenmiştir.  

- Teftişler kapsamındaki 20 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 işyerlerinde hayati tehlike içeren mevzuata aykırı 

hususların bulunmaması nedeniyle işin durdurulması idari yaptırımı uygulanmamıştır.  

- Programlı teftişler kapsamında toplam uygulanan idari para cezası miktarı 158.910 TL’dir.  

-Teftişler süresince 2.129 adet mevzuata aykırı husus tespit edilmiştir. Bu hususlardan 2.028 tanesi 

teftiş süresince işverenler tarafından giderilmiştir. Teftişler sonucunda tespit edilen iyileştirme 

oranı; % 95,2’dir. 

 

2.3. Otomotiv Yan Sanayisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi  

Teftişler; 2017 yılı Şubat-Aralık aylarında Bursa, İzmir ve Kocaeli illerinde, 8 heyet halinde 4 İş 
müfettişi ve 12 Yetkili İş Müfettişi Yardımcısı olmak üzere toplam 16 müfettiş tarafından 
yürütülmüştür. 
 
 
 



Belirlenen Teftiş Konuları 

Otomotiv yan sanayi sektöründe risk esaslı olarak aşağıda belirtilen risklere göre teftişler 
yapılmıştır. 
 

 İş ekipmanlarında güvenlik 

 Yangın, patlama ve parlama riski, 

 Elle taşıma işleri ve ergonomik riskler, 

-  Bu programlı teftiş kapsamında; 215 işyerinin teftişi yapılmıştır.  

- Yapılan teftişler süresince 4.103 kadın ve 16.220 erkek 1 genç çalışan olmak üzere toplam 20.324 

ve 8 çırak 176  stajyere ulaşılmıştır.  

- Programlı teftişler kapsamında denetim gören işyerlerinden 140’ının, tüm mevzuata 

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

çalışmalarına devam ettiği gözlenmiştir.  

- Teftişler kapsamındaki 77 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 işyerlerinde hayati tehlike içeren mevzuata aykırı 

hususların bulunmaması nedeniyle işin durdurulması idari yaptırımı uygulanmamıştır  

- Programlı teftişler kapsamında toplam uygulanan idari para cezası miktarı 558.932 TL’dir.  

- Teftişler süresince 3.479 adet mevzuata aykırı husus tespit edilmiştir. Bu hususlardan 3.202 tanesi 

teftiş süresince işverenler tarafından giderilmiştir. Teftişler sonucunda tespit edilen iyileştirme 

oranı % 92’dir. 

2.4. Fabrikasyon Metal Ürünlerin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 

Teftişler; 2017 yılı Şubat-Aralık aylarında; Bursa, İzmir, Kocaeli ve Manisa illerinde 1 İş 
Başmüfettişi, 5 İş Müfettişi ve 8 İş Müfettişi Yardımcısı olmak üzere 14 müfettiş tarafından 
yürütülmüştür. 

Belirlenen Teftiş Konuları 

Fabrikasyon metal ürünleri sektöründe risk esaslı olarak aşağıda belirtilen risklere göre teftişler 
yapılmıştır. 
 
 



 İş ekipmanlarında güvenlik, 

 Yangın, patlama ve parlama riski, 

 Elle taşıma işleri ve ergonomik riskler. 
 

-  Bu programlı teftiş kapsamında 208 işyerinin teftişi yapılmıştır.  

- Yapılan teftişler süresince 873 kadın ve 5.981 erkek 1 genç çalışan olmak üzere toplam 6.855 

çalışana ve 18 çırak ile 33 stajyere ulaşılmıştır. 

- Programlı teftişler kapsamında denetim gören işyerlerinden 131’inin, tüm mevzuata 

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

çalışmalarına devam ettiği gözlenmiştir.  

- Teftişler kapsamındaki 77 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 işyerlerinde hayati tehlike içeren mevzuata aykırı 

hususların bulunmaması nedeniyle işin durdurulması idari yaptırımı uygulanmamıştır. 

-  Programlı teftişler kapsamında toplam uygulanan idari para cezası miktarı 563.607 TL’dir.  

- Teftişler süresince 4.334 adet mevzuata aykırı husus tespit edilmiştir. Bu hususlardan 4.132’si 

teftiş süresince işverenler tarafından giderilmiştir. Teftişler sonucunda tespit edilen iyileştirme 

oranı % 97’dir. 

2.5. Yapı Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi  

Teftişler; 2017 yılı Şubat-Aralık ayları arasında; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, 
Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, 
Denizli, Düzce, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, 
İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, K.Maraş, 
Kocaeli, Konya,  Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, 
Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat, 
Zonguldak illerinde 6 İş Başmüfettişi, 22 İş Müfettişi ve 95 Yetkili İş Müfettişi Yardımcısı olmak 
üzere toplam 123 müfettiş tarafından yürütülmüştür. 

Belirlenen Teftiş Konuları 

Yapı sektöründe aşağıda belirtilen risklere göre teftişler yapılmıştır; 

 Yüksekte çalışma, 

 İSG organizasyonu, 



 Geçici iş ekipmanları, 

 Elektrikle temas ile ilgili riskler, 

 Yangın, parlama, patlama ile ilgili riskler 
 

-  Bu programlı teftiş kapsamında 2.132 işyerinin teftişi yapılmıştır.  

- Yapılan teftişler süresince 2.948 kadın ve 102.687 erkek 4 genç çalışan olmak üzere toplam 

105.639 çalışana ve 3 çırak ile 29 stajyere ulaşılmıştır. 

- Programlı teftişler kapsamında denetim gören işyerlerinden 1.090’ının, tüm mevzuata 

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

çalışmalarına devam ettiği gözlenmiştir.  

- Teftişler kapsamındaki 1.042 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 393’ünde hayati tehlike içeren mevzuata 

aykırı hususların bulunması nedeniyle işin durdurulması idari yaptırımı uygulanmıştır.  

- Programlı teftişler kapsamında toplam uygulanan idari para cezası miktarı 12.650.523 TL’dir.  

- Teftişler süresince 24.948 adet mevzuata aykırı husus tespit edilmiştir. Bu hususlardan 21.785’i 

teftiş süresince işverenler tarafından giderilmiştir. Teftişler sonucunda tespit edilen iyileştirme 

oranı % 95 ‘dir. 

        
Yapı Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi kapsamında, büyük ölçekli inşaatlar 
olan İstanbul Yeni Havalimanı, Gebze - Orhangazi- İzmir Otoyolu ve Star Ege Rafinerisi 
inşaatlarında teftişler yapılmıştır. 
 
İstanbul Yeni Havalimanı İnşaatında Programlı Teftişi; İstanbul İli Eyüp ve Arnavutköy ilçe 
sınırları içerisinde, 1 İş Başmüfettişi, 1 İş Müfettişi ve 2 Yetkili İş Müfettişi Yrd. olmak üzere 4 
müfettiş tarafından yürütülmüştür. Aşağıda belirtilen risklere göre teftişler yapılmıştır. 
 

 Yüksekte Çalışma 

 İş Ekipmanları 

 Kazı ve Dolgu Çalışmaları (Toprak İşleri) 

 Şantiye Alanında Trafik Düzenlemeleri 

 Elektrikli Ekipmanlar, Kuvvetli Akım Tesisleri 

 Barınma Yerleri ve Sosyal Tesisler 

 Cisim Ezmesi, Batması, Kesmesi 



-  Bu programlı teftiş kapsamında 1 ana işveren 44 alt işveren olmak üzere 45 işyerinin teftişi 

yapılmıştır.  

- Yapılan teftişler süresince 524 kadın ve 15.662 erkek çalışan olmak üzere toplam 16.186 çalışana 

ulaşılmıştır. 

- Teftişler süresince 360 adet mevzuata aykırı husus tespit edilmiştir. Denetim gören tüm 

işyerlerinden mevzuata aykırılıklarını giderdiği ve teftiş süreci içerisinde yeni bir mevzuata aykırı 

husus oluşturmadan çalışmalarına devam ettiği gözlenmiştir.  

- Teftişler sonucunda  idari para cezası veya işin durdurulması idari yaptırımı uygulanmamıştır.  

         
Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu İnşaatı Programlı Teftişi, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir 
illerinde,  2 İş Müfettişi 1 Yetkili İş Müfettişi Yardımcısı olmak üzere 3 müfettiş tarafından 
yürütülmüştür. Gebze - Orhangazi – İzmir Otoyolu İnşaatı kapsamında bu bölgedeki yol, menfez, 
viyadük, tünel, üstgeçit, köprü, büyük ve küçük tüm sanat yapılarında, aşağıda belirtilen risklere 
göre teftişler yapılmıştır. 
 

 Yüksekte çalışma, 

 İSG organizasyonu,  

 Geçici iş ekipmanları,  

 Elektrik ile ilgili riskler,  

 Yangın, parlama ve patlama. 

-  Bu programlı teftiş kapsamında 6 işverene ait 80 işyerinin teftişi yapılmıştır.  

- Yapılan teftişler süresince 87 kadın ve 4.462 erkek çalışan olmak üzere toplam 4.549 çalışana 
ulaşılmıştır. 

- Programlı teftişler kapsamında denetim gören işyerlerinden 32’sinin, tüm mevzuata aykırılıklarını 
giderdiği ve teftiş süreci içerisinde yeni bir mevzuata aykırı husus oluşturmadan çalışmalarına 
devam ettiği gözlenmiştir.  

- Teftişler kapsamındaki 44 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’ünde hayati tehlike içeren mevzuata aykırı 
hususların bulunması nedeniyle işin durdurulması idari yaptırımı uygulanmıştır.  

-  Programlı teftişler kapsamında toplam uygulanan idari para cezası miktarı 286.527 TL’dir.  



- Teftişler süresince 804 adet mevzuata aykırı husus tespit edilmiştir. Bu hususlardan 710’u teftiş 
süresince işverenler tarafından giderilmiştir. Teftişler sonucunda tespit edilen iyileştirme oranı % 
88’dir. 

Star Ege Rafinerisi İnşaatı Programlı Teftişi, Aliağa İzmir bölgesinde 3 İş Müfettişi tarafından 
yürütülmüştür. Rafineri inşaatında aşağıda belirtilen risklere göre teftişler yapılmıştır. 
 

 Yüksekte çalışma ile ilgili riskler, 

 Canlı hat ve yapımı devam eden kısımların etkileşimi ile ilgili riskler, 

 Elektrikli ekipmanlar ile ilgili riskler, 

 İş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili riskler, 

 Kaynak işleri ile ilgili riskler, 

 Barınma yerleri ve sosyal tesisler ile ilgili riskler, 

 Gürültü, titreşim, toz, termal konfor şartlarıyla ilgili riskler, 

 Kapalı alan çalışması ile ilgili riskler, 

 Şantiye içi yollar ve trafik düzenlemeleri ile ilgili riskler, 

 Yangın, parlama ve patlama ile ilgili riskler, 

 Cisim ezmesi, batması, kesmesi ile ilgili riskler, 

 Asıl işveren ve alt işveren çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri. 

-  Bu programlı teftiş kapsamında 1 asıl işveren 85 alt işveren olmak üzere toplam 86 işveren ile 
teftiş yapılmıştır.  

- Yapılan teftişler süresince 492 kadın ve 16.451 erkek çalışan olmak üzere toplam 16.943 çalışana 
ulaşılmıştır. 

- Programlı teftişler kapsamında denetim gören işyerlerinden 49’unun tüm mevzuata aykırılıklarını 
giderdiği ve teftiş süreci içerisinde yeni bir mevzuata aykırı husus oluşturmadan çalışmalarına 
devam ettiği gözlenmiştir.  

- Teftişler kapsamındaki 37 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 işyerlerinde hayati tehlike içeren mevzuata aykırı 
hususların bulunmaması nedeniyle işin durdurulması idari yaptırımı uygulanmamıştır. 

-  Programlı teftişler kapsamında toplam uygulanan idari para cezası miktarı 744.804 TL’dir.  



- Teftişler süresince 944 adet mevzuata aykırı husus tespit edilmiştir. Bu hususlardan 831’i teftiş 
süresince işverenler tarafından giderilmiştir. Teftişler sonucunda tespit edilen iyileştirme oranı % 
88’dir. 

2.6. Kimyasal Ürünlerin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 
 
Teftişler; Şubat-Aralık ayları arasında; Adana, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa 
ve Tekirdağ  illerinde 4 İş Müfettişi ve 24 İş Müfettişi Yardımcısı olmak üzere toplam 28 müfettiş 
tarafından yürütülmüştür.  

Belirlenen Teftiş Konuları 

Kimyasal ürünlerin imalatı sektöründe aşağıda belirtilen risklere göre teftişler yapılmıştır; 

 İş ekipmanlarında güvenlik,  

 Elle taşıma işleri ve ergonomik riskler,  

 Kimyasal maddelerle çalışmalarda güvenlik,  

 Yangın, parlama ve patlama  
 

-  Bu programlı teftiş kapsamında;  489 işyerinin teftişi yapılmıştır.  

- Yapılan teftişler süresince 5.854 kadın ve 24.236 erkek 11 genç çalışan olmak üzere toplam 

30.101 çalışana ve 8 çırak ile 79 stajyere ulaşılmıştır. 

- Programlı teftişler kapsamında denetim gören işyerlerinden 305’inin, tüm mevzuata 

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

çalışmalarına devam ettiği gözlenmiştir.  

- Teftişler kapsamındaki 184 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’sinde hayati tehlike içeren mevzuata aykırı 

hususların bulunması nedeniyle işin durdurulması idari yaptırımı uygulanmıştır.  

- Programlı teftişler kapsamında toplam uygulanan idari para cezası miktarı 1.362.883 TL  

’dir.  

- Teftişler süresince 8.869 adet mevzuata aykırı husus tespit edilmiştir. Bu hususlardan  8.254’ü 

teftiş süresince işverenler tarafından giderilmiştir. Teftişler sonucunda tespit edilen iyileştirme 

oranı % 92,9’dur.  



2.7. Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 
 
Teftişler; Şubat-Aralık aylarında; İstanbul, İzmir ve Uşak illerinde 1 İş Başmüfettişi, 3 İş Müfettişi 
ve 2 İş Müfettiş Yardımcısından oluşan 3 heyet halinde toplam 6 müfettiş tarafından yürütülmüştür. 

Belirlenen Teftiş Konuları 

Derinin tabaklanması ve işlenmesi; kürkün işlenmesi ve boyanması alanında faaliyet gösteren 
işyerlerinde, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu Kanuna göre çıkarılmış alt mevzuat 
hükümleri kapsamında denetlenmiştir. 
 

-  Bu programlı teftiş kapsamında 73 işyerinin teftişi yapılmıştır.  

- Yapılan teftişler süresince 328 kadın ve 1.991 erkek 1 genç çalışan olmak üzere toplam 2.320 

çalışana ulaşılmıştır. 

- Programlı teftişler kapsamında denetim gören işyerlerinden 53’ünün, tüm mevzuata 

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

çalışmalarına devam ettiği gözlenmiştir.  

- Teftişler kapsamındaki 20 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’sinde hayati tehlike içeren mevzuata aykırı 

hususların bulunması nedeniyle işin durdurulması idari yaptırımı uygulanmıştır.  

-  Programlı teftişler kapsamında toplam uygulanan idari para cezası miktarı  160.663 TL’dir.  

-  Teftişler süresince 1.866 adet mevzuata aykırı husus tespit edilmiştir. Bu hususlardan 1.804’ü 

teftiş süresince işverenler tarafından giderilmiştir. Teftişler sonucunda tespit edilen iyileştirme 

oranı; % 97 ’dir. 

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

Teftişler; Mart-Aralık aylarında; İzmir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Burdur, 
Afyonkarahisar, Isparta, Çanakkale, Elazığ, Balıkesir, Kütahya, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Adana, 
Mersin, Niğde, Osmaniye, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Zonguldak, Edirne, 
Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Ankara, Nevşehir, Antalya, Konya, Sakarya, Sivas, 
Amasya, Bartın, Kayseri, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Yozgat, Rize, Artvin, Tokat, Kırıkkale, 
Kırşehir, Kastamonu, Düzce, Yalova, Sinop, Samsun, Çorum, Çankırı, Nevşehir, Karaman, Bolu, 



Erzurum, Erzincan illerinde 18 İş Başmüfettişi, 6 İş Müfettişi ve 85 İş Müfettişi Yardımcısı  olmak 
üzere toplam 109 müfettiş tarafından yürütülmüştür.  
     
Belirlenen Teftiş Konuları 

 Yer altı ve yerüstü maden işyerlerinde yürütülecek teftişlerde; Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetmeliği hükümleri, mesleki eğitim, sağlık gözetimi,  
madenciliğe dayalı endüstriyel tesislerde yürütülen teftişlerde; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu ile bu Kanuna göre çıkarılmış alt mevzuat hükümleri kapsamında teftişler yapılmıştır. 
 

-  Programlı teftiş kapsamında; 1.318 işyerinin teftişi yapılmıştır.  

- Yapılan teftişler süresince 5.822 kadın, 77.124  erkek 20 genç olmak üzere 82.966 çalışan 9 çırak 

156 stajyere  ulaşılmıştır. 

- Programlı teftişler kapsamında denetim gören işyerlerinden 719’unun tüm mevzuata 

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

çalışmalarına devam ettiği gözlenmiştir.  

- Teftişler kapsamındaki 599 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 48’inde hayati tehlike içeren mevzuata aykırı 

hususların bulunması nedeniyle işin durdurulması idari yaptırımı uygulanmıştır.  

- Programlı teftişler kapsamında toplam uygulanan idari para cezası miktarı 14.180.176 TL’dir.  

- Teftişler süresince 27.645 adet mevzuata aykırı husus tespit edilmiştir. Bu hususlardan  26.016 ‘i 

teftiş süresince işverenler tarafından giderilmiştir. Teftişler sonucunda tespit edilen iyileştirme 

oranı; % 94,1’dir. 

 
2.9. Gıda, İçecek ve Tütün Ürünlerinin İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi  
 
Teftişler; Şubat-Aralık aylarında; Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, 
Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, 
Şanlıurfa illerinde 3 İş Başmüfettişi, 5 İş Müfettişi ve 8 İş Müfettiş Yardımcısı olmak üzere toplam 
15 müfettiş tarafından yürütülmüştür. 
 
Gıda, içecek ve tütün ürünlerinin imalatı alanında faaliyet gösteren işyerlerinde, 6331 Sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu Kanuna göre çıkarılmış alt mevzuat hükümleri kapsamında 
denetlenmiştir. 



-  Bu programlı teftiş kapsamında 110 işyerinin teftişi yapılmıştır.  

- Yapılan teftişler süresince  7.745 kadın ve 13.641 erkek çalışan olmak üzere toplam 21.386 
çalışan 2 stajyer 139 stajyere  ulaşılmıştır. 

- Programlı teftişler kapsamında denetim gören işyerlerinden 89’unun, tüm mevzuata 
aykırılıklarını giderdiği ve teftiş süreci içerisinde yeni bir mevzuata aykırı husus oluşturmadan 
çalışmalarına devam ettiği gözlenmiştir.  

- Teftişler kapsamındaki 22 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 işyerlerinde hayati tehlike içeren mevzuata aykırı 
hususların bulunmaması nedeniyle işin durdurulması idari yaptırımı uygulanmamıştır. 

-  Programlı teftişler kapsamında toplam uygulanan idari para cezası miktarı 115.879 TL’dir. 

-  Teftişler süresince 2.196 adet mevzuata aykırı husus tespit edilmiştir. Bu hususlardan 2.146’sı 
teftiş süresince işverenler tarafından giderilmiştir. Teftişler sonucunda tespit edilen iyileştirme 
oranı; % 98 ’dir. 

2.10. Elektrikli Teçhizat ve Elektronik Bileşenlerin İmalatı Yapılan Sektörde İş Sağlığı ve 

Güvenliği Programlı Teftişi 

Teftişler; 2017 yılı Kasım-Aralık aylarında; Ankara, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve 

Sakarya illerinde 7 İş Başmüfettişi 13 İş Müfettişi ve 29 İş Müfettişi Yardımcısı olmak üzere 

toplam 49 müfettiş tarafından yürütülmüştür. 

Belirlenen Teftiş Konuları 

Elektrikli teçhizat ve elektronik bileşenlerin imalatı yapılan sektörde risk esaslı olarak aşağıda 

belirtilen risklere göre teftişler yapılmıştır. 

 İş ekipmanlarında güvenlik 

 Yangın, parlama, patlama riski ve kimyasal riskler 

 Kişisel koruyucular, elektrik  

 Havalandırma 

 

 

 



-  Bu programlı teftiş kapsamında 210 işyerinin teftişi yapılmıştır.  

- Yapılan teftişler süresince 2.708 kadın ve 10.403 erkek çalışan olmak üzere toplam 13.112 

çalışana ve 7 çırak ile 89 stajyere ulaşılmıştır. 

- Programlı teftişler kapsamında denetim gören işyerlerinden 175’ünün, tüm mevzuata 

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

çalışmalarına devam ettiği gözlenmiştir.  

- Teftişler kapsamındaki 35 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 işyerlerinde hayati tehlike içeren mevzuata aykırı 

hususların bulunmaması nedeniyle işin durdurulması idari yaptırımı uygulanmamıştır. 

-  Programlı teftişler kapsamında toplam uygulanan idari para cezası miktarı 232.755 TL’dir.  

- Teftişler süresince 3.320 adet mevzuata aykırı husus tespit edilmiştir. Bu hususlardan 3.214’ü 

teftiş süresince işverenler tarafından giderilmiştir. Teftişler sonucunda tespit edilen iyileştirme 

oranı % 94,5’dir. 

 

2.11.Kauçuk ve Plastik Ürünler İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 

Teftişler; 2017 yılı Ağustos-Aralık aylarında; Ankara ilinde 2 İş Müfettişi ve 5 İş Müfettişi 
Yardımcısı olmak üzere 7 müfettiş tarafından yürütülmüştür. 

Belirlenen Teftiş Konuları 

Plastik ve kauçuk sektöründe risk esaslı olarak aşağıda belirtilen risklere göre teftişler yapılmıştır. 
 

 İş ekipmanlarında güvenlik, 

 Yangın, parlama, patlama riski ve kimyasal riskler, 

 Sağlık gözetimi 
 

-  Bu programlı teftiş kapsamında 83 işyerinin teftişi yapılmıştır.  

- Yapılan teftişler süresince 527 kadın ve 2.020 erkek çalışan olmak üzere toplam 2.547 çalışana 

ve 1 çırak ile 4 stajyere ulaşılmıştır. 



- Programlı teftişler kapsamında denetim gören işyerlerinden 69’unun, tüm mevzuata 

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

çalışmalarına devam ettiği gözlenmiştir.  

- Teftişler kapsamındaki 14 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 işyerlerinde hayati tehlike içeren mevzuata aykırı 

hususların bulunmaması nedeniyle işin durdurulması idari yaptırımı uygulanmamıştır. 

-  Programlı teftişler kapsamında toplam uygulanan idari para cezası miktarı 208.699 TL’dir.  

- Teftişler süresince 1.466 adet mevzuata aykırı husus tespit edilmiştir. Bu hususlardan 1.386’sı 

teftiş süresince işverenler tarafından giderilmiştir. Teftişler sonucunda tespit edilen iyileştirme 

oranı % 96’dir. 

2.12. Gıda  Sektöründe  İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 

Teftişler; 2017 yılı Eylül-Aralık aylarında; Ankara ilinde 3 İş Başmüfettişi 1 İş Müfettişi ve 6 İş 
Müfettişi Yardımcısı olmak üzere 10 müfettiş tarafından yürütülmüştür. 

Belirlenen Teftiş Konuları 

Gıda Sektöründe risk esaslı olarak aşağıda belirtilen risklere göre teftişler yapılmıştır. 
 

 İş ekipmanlarında güvenlik 

 Yangın, parlama, patlama riski ve kimyasal riskler 

 Elektrikle temas  
 Sağlık gözetimi 
 
-  Bu programlı teftiş kapsamında 148 işyerinin teftişi yapılmıştır.  

- Yapılan teftişler süresince 1.361 kadın ve 3.686 erkek çalışan olmak üzere toplam 5.049 çalışana 

ve 2 çırağa ulaşılmıştır. 

- Programlı teftişler kapsamında denetim gören işyerlerinden 114’ünün, tüm mevzuata 

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

çalışmalarına devam ettiği gözlenmiştir.  



- Teftişler kapsamındaki 34 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 işyerlerinde hayati tehlike içeren mevzuata aykırı 

hususların bulunmaması nedeniyle işin durdurulması idari yaptırımı uygulanmamıştır. 

-  Programlı teftişler kapsamında toplam uygulanan idari para cezası miktarı 197.052 TL’dir.  

- Teftişler süresince 2.214 adet mevzuata aykırı husus tespit edilmiştir. Bu hususlardan 2.142’si 

teftiş süresince işverenler tarafından giderilmiştir. Teftişler sonucunda tespit edilen iyileştirme 

oranı % 98,6’dır. 

 

2.13. Tekstil  Ürünleri İmalatında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 

Teftişler; 2017 yılı Ağustos-Aralık aylarında; Ankara ilinde 2 İş Müfettişi ve 12 İş Müfettişi 
Yardımcısı olmak üzere 14 müfettiş tarafından yürütülmüştür. 

Belirlenen Teftiş Konuları 

Tekstil ürünleri imalatında risk esaslı olarak aşağıda belirtilen risklere göre teftişler yapılmıştır. 
 

 İş ekipmanlarında güvenlik, 

 Yangın, parlama, patlama riski ve kimyasal riskler, 

 Kişisel koruyucular, elektrik, 

 Ergonomi ve sağlık gözetimi. 
 

-  Bu programlı teftiş kapsamında 163 işyerinin teftişi yapılmıştır.  

- Yapılan teftişler süresince 2.107 kadın ve 2.880 erkek çalışan olmak üzere toplam 4.987 çalışana 

ve 5 çırak ile 9 stajyere ulaşılmıştır. 

- Programlı teftişler kapsamında denetim gören işyerlerinden 154’inin, tüm mevzuata 

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

çalışmalarına devam ettiği gözlenmiştir.  

- Teftişler kapsamındaki 8 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 işyerlerinde hayati tehlike içeren mevzuata aykırı 

hususların bulunmaması nedeniyle işin durdurulması idari yaptırımı uygulanmamıştır. 

-  Programlı teftişler kapsamında toplam uygulanan idari para cezası miktarı 66.487 TL’dir.  

- Teftişler süresince 3.126 adet mevzuata aykırı husus tespit edilmiştir. Bu hususlardan 3.092’si 

teftiş süresince işverenler tarafından giderilmiştir. Teftişler sonucunda tespit edilen iyileştirme 

oranı % 99,6’dır. 

2.14. Seramik ve Vitrifiye Fabrikalarında Çalışma Ortam Ve Koşullarının İyileştirilmesine 
Yönelik Programlı Teftişi 

Teftişler; 2017 yılı Ocak-Aralık aylarında; Ankara, Aydın, Bartın, Bilecik, Bursa, Çanakkale, 
Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, 
Ordu, Sakarya, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yozgat, Zonguldak illerinde 2 İş Müfettişi ve 6 İş 
Müfettişi Yardımcısı olmak üzere 8 müfettiş tarafından yürütülmüştür. 

Belirlenen Teftiş Konuları 

Seramik ve vitrifiye fabrikalarında risk esaslı olarak aşağıda belirtilen risklere göre teftişler 
yapılmıştır.    

a) Kanuna aykırı olarak kurulan asıl işveren –alt işveren ilişkisi,  
b) Kayıt dışı istihdam 
c) İzinsiz yabancı uyruklu istihdamı, 
d) Çocuk işçilik,         
e) İşyerinde makine-ekipman, proses koşulları, filtre ve su perdesi gibi sistemlerdeki olumsuz 
durumlardan kaynaklanan maruziyet, 
f) Lokal ve genel havalandırma sistemlerinin etkin çalışmaması, 
g) İşyerinde kullanılan kimyasal maddelerin çalışanların sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri 
(Malzeme Güvenlik Bilgi Formları dikkate alınarak belirlenecektir.) 
h) Ortam ölçümlerinin yaptırılmaması, 
i) Kişisel toz maruziyetlerinde toz içindeki silikanın değerlendirilmemesi, 
j) İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yeterli eğitimin verilmemesi, 
k) İşe giriş ve periyodik sağlık kontrollerinin akciğer fonksiyonu ve kalp-dolaşım sistem 
bozukluklarının, kronik bronşit, astım, amfizem gibi hastalıkları kapsayacak şekilde detaylı 
yapılmaması, 
l) Çalışanlara uygun kişisel koruyucu donanımların temin edilmemesi, 
m) İşyeri bina ve eklentilerindeki fiziksel problemlerin (duş, lavabo, soyunma odası, yemekhane 
vb.) bulunması,  
n) Malzeme taşınması sırasında meydana gelen rahatsızlıklar,  
o) Mesleki eğitim belgeleri, 



p) Sağlık kuralları bakımından çalışma süreleri, 
q) Muhtemel meslek hastalıklarına ilişkin diğer faktörler. 

-  Bu programlı teftiş kapsamında 97 işyerinin teftişi yapılmıştır.  

- Yapılan teftişler süresince 4.057 kadın ve 20.814 erkek çalışan olmak üzere toplam 24.871 

çalışana ve 68 stajyere ulaşılmıştır. 

- Programlı teftişler kapsamında denetim gören işyerlerinden 34’ünün, tüm mevzuata 

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

çalışmalarına devam ettiği gözlenmiştir.  

- Teftişler kapsamındaki 63 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 işyerlerinde hayati tehlike içeren mevzuata aykırı 

hususların bulunmaması nedeniyle işin durdurulması idari yaptırımı uygulanmamıştır. 

-  Programlı teftişler kapsamında toplam uygulanan idari para cezası miktarı 978.573 TL’dir.  

- Teftişler süresince 4.804 adet mevzuata aykırı husus tespit edilmiştir. Bu hususlardan 4.580 teftiş 

süresince işverenler tarafından giderilmiştir. Teftişler sonucunda tespit edilen iyileştirme oranı 

%97,3’dir. 

 


