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SUNUM PLANI

• İş Teftiş Kurulu Hakkında Kısa Bilgiler

• Teftiş Türleriyle ilgili Kısa Bilgiler

• Meslek Hastalıklarının Önlenmesi İçin Yapılanlar

• Örnek Olgu







ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

MÜFETTİŞ SAYILARI 
(12 Şubat 2018 tarihi itibariyle)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞİN YÜRÜTÜMÜ TOPLAM

598 416 1014

* Hekim YOK!



İŞ TEFTİŞİ
(ÇSGB İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği’ne göre)

• « Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin
refahı, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıtdışılık, işsizlik,
istihdam ve işgücü piyasası uygulamaları gibi çalışma şartlarına
ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasıyla
ilgili olarak araştırma, inceleme ve denetlemeyi de kapsayan ve
Devlet adına gerçekleştirilen teftiş faaliyetleri ile mevzuat
ile verilen diğer teftiş faaliyetlerini »

ifade eder.



• İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
– Mevzuatta yer alan (başta 6331 sayılı İSG Kanunu olmak üzere) 

bütün isg unsurlarını denetleme görev ve yetkisine sahiptir.

• İŞİN YÜRÜTÜMÜ
– Başta 4857 sayılı İş Kanunu olmak üzere iş teftişi tanımında yer 

alan unsurları denetleme görev ve yetkisine sahiptir.



TEFTİŞ TÜRLERİ

• PROGRAMLI TEFTİŞ

• İNCELEMELERDEN OLUŞAN PROGRAM DIŞI TEFTİŞ



MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİ 
İÇİN YAPILANLAR



MH Önlenmesinde Teftiş Yöntemleri
• Programlı Teftiş

– Meslek Hastalığı Özelinde Yapılan Programlı Teftişler

• Belli bir hastalık/hastalıklar için yapılanlar, örneğin Diş Protez 
programlı teftişleri, Seramik programlı teftişleri, Hastane programlı 
teftişi gibi.

• Meslek Hastalıkları Hastanesi, İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniğinden 
gelen bildirimlerle hazırlanan programlı teftişler.

– Meslek Hastalığını da Kapsayan Programlı Teftişler

• İş Ekipmanı, Kimyasallar.

• Şikayet, İhbar, (çoğunlukla diğer kurumlardan gelen) 
bildirimler ya da Kamuoyuna Yansıyanlar.



TEFTİŞTE

• İş Güvenliği Uzmanı

• İşyeri Hekimi

• (Çok tehlikeli işyerleri için) Diğer Sağlık Personeli

• Risk Değerlendirmesi

• Çalışan Temsilcisi(leri)

• (Gerekli olan yerlerde) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu



ÖRNEK OLGU

• Şikayet Üzerine 19.07.2017 tarihinde Ankara ASO 2. ve 
3.OSBde kurulu külçe kurşun geri kazanım tesisine gidildi.

• Önceden iki teftişi var (2015 yılı (programlı teftiş, 25 bin TL.), 
2016 (şikayet, 60 bin TL) yıllarında.



• İ- Birinci aşama teftiş sonucu belirlenen mevzuata aykırılıklar 
ve eksiklikler aşağıda belirtilmiştir:

• 1- İşyerinde 14 çalışanın kanda kurşun seviyesi 70 
mikrogram/dl’nin üstündedir. 3 çalışanın ise 40-70 
mikrogram/dl arasındadır. 

• 2- İşyerinde surveyans sistemi oluşturulmamış olup, işyeri 
Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve diğer sağlık personelince 
kurşuna maruziyete karşı alınması gerekli tedbirler ile ilgili 
önlemler değerlendirilmemiştir. Kanda kurşun seviyesi yüksek 
çalışanların sağlık gözetimleri sistematik yapılmamaktadır. 

• 3- İşyerinde çalışan ekli listede bulunan 16 kişiye iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimi verildiğine dair belgeler görülmemiştir. 



• 4- İşyerinde çalışan temsilcisi olarak görevlendirilen kişi özel 
olarak eğitilmemiştir.

• 5- İşyerinde kimyasal maddeler ile çalışanlara malzeme 
güvenlik bilgi formları ile ilgili eğitimler verilmemiştir.

• 6- İşletme içerisinde kurşun(kişisel ve ortamda) ölçümü, silis 
içerikli toz(solunabilir toz ve kişisel toplam toz 
konsantrasyonları dahil), sülfürik asit buharı, havadaki metal 
ve metalik bileşikler konsantrasyonu ölçümleri, termal konfor 
ve gece aydınlatma ölçümleri yapılmamıştır.



• 7-İşyerinde kurşun maruziyetini önlemek için kullanılan 
koruyucu maskelerin nasıl kullanılacağına dair tedarikçi 
firmalardan eğitimler alınmamıştır.

• 8- Üretimde abekli maskeler kullanılmaktadır. Üretim dışında 
ise FFP1 tipi maskeler kullanılmaktadır. (Üretim dışında en az 
FFP2 tipi maskeler kullanılmalıdır.)

• 9- İşyeri üretim alanı genelinde toza karşı havalandırmayı 
güçlendirici önlemler alınmamıştır. Tozun ve kurşunun; 
kaynağından çıkan yerlerde lokal havalandırma ile çekilerek 
maruziyetin azaltılması ile ilgili çalışmalar yapılmamıştır.  



• 10- İşyerinde çalışanların soyunma ve duş bölümleri birbirinden 
ayrı ancak birbirine bitişik en az 3 bölümden oluşmamaktadır. 
Birinci bölümde temiz kıyafetlerin çıkarılıp duş bölümüne 
geçilmesi ve daha sonra da en son bölüm olan iş kıyafetlerinin 
giyileceği bölüme geçilmesi şeklinde tasarlanmamıştır.(İşi 
paydos eden çalışan son bölümde iş kıyafetlerini çıkartıp duş 
bölümüne girecek daha sonra da temiz kıyafetlerini giyecek 
şekilde işyerinden ayrılacak) 

• 11- İşyerinde bulunan tuvalet ve lavabolar hijyenik değildir.



• 12-Yemekhane bölümü direk olarak işyeri imalat bölümüne 
açılmaktadır.

• 13-İşyeri genelinde toza karşı gerçekleştirilen temizlik 
periyodu yeterli değildir. Toza karşı genel temizlik ayda bir 
yapılmaktadır.

• (İlk aşamada tespit edilen 19 noksan husustan 13 adet noksan 
meslek hastalıkları ilintili noksanlardır).



2. Aşama 24 Ağustos 2017’de Gidildi

• 1- İşyerinde 14 çalışanın kanda kurşun seviyesi 70 
mikrogram/dl’nin üstündedir. 3 çalışanın ise 40-70 
mikrogram/dl arasındadır. (Ölçümler güncellenmiş ancak teftiş 
tarihi itibari ile sonuçların henüz çıkmadığı beyan edilmiştir ve 
sonuç belgeleri tarafımızca görülmemiştir.)

• 2- İşyerinde surveyans sistemi oluşturulmamış olup, işyeri 
Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve diğer sağlık personelince 
kurşuna maruziyete karşı alınması gerekli tedbirler ile ilgili 
önlemler değerlendirilmemiştir. Kanda kurşun seviyesi yüksek 
çalışanların sağlık gözetimleri sistematik yapılmamaktadır. 



2. Aşama 24 Ağustos 2017’de Gidildi

• 3-İşletme içerisinde genel toz ölçümü yapılmış ve sonuçları 
uygun çıkmıştır ancak silis içerikli toz ölçümleri yapılmamıştır.

• 4- İşyeri üretim alanı genelinde toza karşı genel ve lokal 
havalandırmayı güçlendirici önlem çalışmaları başlamış olup 
havalandırma firması ile anlaşma yapıldığı beyan edilmiştir. 

• 5- İşyeri genelinde toza ve kurşuna karşı önlem alınması için 
temizlik firması ile anlaşma yapıldığı beyan edilmiştir. Anacak 
genel temizlik henüz gerçekleştirilmemiştir.



Son Aşamaya 27 Eylül 2017’de Gidildi.

• İşyerinde surveyans oluşturulmuştur. Hazırlanan surveyans
rapor örneği tarafımızca tutanak ekine alınmıştır. (Daha önceki 
kanda kurşun ölçümü sonucunun 70 mikrogram/dl  üzerinde olan 
çalışan sayısının 14 çalışandan 2 çalışana düştüğü tespit 
edilmiştir. Ancak hazırlanan surveyans çalışmasına iş güvenliği 
uzmanı ve diğer sağlık personelinin bir katkısının olmadığı 
anlaşılmıştır)

• İşyerinde sağlık gözetimiyle ilgili çalışmaların yapıldığı tespit 
edilmiştir. Buna ilişkin İşyeri Hekimi tarafından hazırlanan 
raporlar tarafımızca tutanak ekine alınmıştır.



3. Aşama

• İşletme içerisinde silis içerikli toz ölçümleri yapılmış ve 
değerler uygun çıkmıştır. Buna ilişkin 26.09.2017 tarih ve ….  
sayılı rapor tutanak ekine alınmıştır.

• İşyeri üretim alanı genelinde toza karşı genel ve lokal 
havalandırmayı güçlendirici önlemler alınmıştır.

• İşyeri genelinde toza ve kurşuna karşı önlem alınması için 
temizlik firması ile anlaşma yapılmış ve genel temizlik 
gerçekleştirilmiştir.



TARTIŞMA??

• İşverenin noksanları gidermek için 100 bin TL.’ye Yakın 
harcaması var.

• İşyeri Yeterli ve Uygun Hale Getirilmiş Midir?

• İlk 2 teftişte harcama yok ama toplam 85 bin TL. ipcyi
yapılandırmadan faydalanıp 20 bin TL. ipc ödemiş.



SON OLARAK

• DIŞ DENETİM aynı zamanda iç denetimin oluşturulması veya
iyileştirilmesi için de çabalar.

• İÇ DENETİM, dış denetimden çok daha fazla önem arz
etmektedir.



TEŞEKKÜRLER
Varsa Soru ve Katkı.


