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6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU-TEKSTİL 
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ÖZET
Türkiye’deki işverenlerin uygulaması gereken sağlık ve güvenlik standartlarını kapsayan 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012 tarihli, 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. 
Bu makale, 6331 sayılı Kanunun getirdiği başlıca yenilikler ve tekstil çalışanları üzerine etkileri hak-
kında bilgi vermektedir. 

Gelişen ve genişleyen bir sektör durumunda olan tekstil sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği konusu; 
“Yangın, Gürültü, Tozlar, Kimyasal Riskler ve Ekipmanlardan Kaynaklanan Riskler” başlıkları altın-
da incelenmiştir.
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ABSTRACT
The Law on Occupational Health and Safety No. 6331 governing the  health and safety standards to be 
adopted by employers in Turkey, has been published  in the Official Gazette No. 28339 dated 30 June 
2012. This article provides information on the major novelties brought by Law No. 6331 and their 
implications on textile employers. Occupational Health and Safety in Textile industry subject, as an 
expanding and developing sector, was investigated under headlines of “Fire, Noise, Dust, Chemical 
Risks, and Risks of Equipment.”
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1. GİRİŞ

Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülke savaş halinde olma-
sına rağmen 1921 yılında çalışma hayatına yönelik iki 
kanun çıkarmıştır. 8 Mayıs 1921’de kabul edilen 114 

sayılı “Zonguldak ve Ereğli Havza-i Fahmiyesinde Mevcut 
Kömür Tozlarının Amele Menafii Umumiyesine Olarak Fü-
ruhtuna Dair Kanun” ve 10 Eylül 1921’de kabul edilen 151 
sayılı “Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukuku-
na Müteallik Kanun” ülkemizdeki ilk iş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatları olarak kabul edilebilir. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlanana kadar 
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat, ülkemizde değişik 
kanunlara, uluslararası sözleşmelere (1590 sayılı Hıfzısıhha 
Kanun’u, 1475 sayılı İş Kanunu / 4857 sayılı İş Kanunu, ILO 
sözleşmeleri vb.) dayanılarak yürütülmüştür.

2003 yılında 4857 sayılı İş Kanunu’nun kabul edilmesinden 
sonra, AB uyum süreci çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
ikincil mevzuatında önemli değişiklikler olmuş, çok sayıda 
yeni yönetmelik hayatımıza girmiştir. 

4857 sayılı İş Kanunun yayımlandığı 2003 yılından 6331 sa-
yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun yayımlandığı 2012 yılı-
na kadar ülkemizdeki İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatındaki 
belirsizlikler nedeniyle çalışma hayatında sıkıntılı günler ya-
şanmıştır.  

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bağımsız bir ka-
nun olmasından öte kapsamı itibariyla çalışma hayatı için çok 
önemlidir. Daha önce çalışma yaşamının sadece %2’si İş Sağ-
lığı ve Güvenliği uygulamaları kapsamındayken, uygulamaya 
kademeli geçilecek dahi olsa kanunun tüm çalışanları kapsa-
ması çalışma hayatı için önemli bir adımdır [1].

Bununla birlikte, mevzuatın olumsuz yönleri de bulunmak-
tadır. Kanun’da her ne kadar, “İşyeri hekimi ve iş güvenliği 
uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri 
nedeniyle kısıtlanamaz, bu kişiler, görevlerini mesleğin gerek-
tirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür” 
maddesi olsa da uygulamanın bu şekilde olmadığı bilinmek-
tedir. Sonuçta, işverene maddi açıdan bağımlı birinin bağım-
sızlığından söz edilememektedir [2].

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki işyeri hekimi ve iş güvenli-
ği uzmanlarının asli görevlerinin yanında, aynı kurum içinde 
veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmeleri 
ek iş yükü demektir [3].

Ayrıca, devletin sorumlu olduğu hususlarda iş sağlığı ve gü-
venliği ile ilgili mevzuat eksikliklerinin, bürokratik zorluk-
ların, gereksiz prosedürlerin ve denetimdeki yetersizliklerin 
giderilmesi, maden ocakları, inşaatlar, tersaneler, döküm fab-
rikaları vb. gibi gerçekten iş sağlığı ve güvenliğini tehlike-
ye sokacak sektörlerde kesin, pratik, hızlı çözümler üretecek 
devlet mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmektedir [4]. 

Bu yeni yasa ile alt işverenlere yönelik olarak yapılan düzen-
lemeler de yeterli olmamış, işletmelerin ve işyerlerinin gerek-
sinimleri dikkate alınırken işçilik haklarına yönelik olabile-
cek istismarların önüne geçilememiştir [5].  

2. 6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 20 Haziran 2012 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 
kabul edilmiş, 30 Haziran 2012 tarihli, 28339 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Böylelikle, 
Avrupa Birliği uyum yasaları gereğince ülkemiz için daha 
kapsamlı ve modern bir iş kanununa duyulan ihtiyaç, bu yeni 
yasa ile giderilmeye çalışılmıştır. Ülkemizdeki işyerlerinde iş 
sağlığı ve güvenliği olanaklarının iyileştirilmesi ve mevcut 
sağlık ve güvenlik şartlarının artırılmasını amaçlayan bu ka-
nun, ayrıca işveren ve iş görenlerin yetki, sorumluluk, görev, 
hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Bu Kanun ile ko-
ruyucu, önleyici önlemler artırılarak daha bilinçli ve sorumlu 
bir sistemin yaratılması hedeflenmiştir. 

Kanun, 39 ana madde ve 8 geçici maddeden oluşmaktadır. 
4857 sayılı İş Kanunu’ndaki mevcut maddelerin yanı sıra, 
yönetmelik ve tüzüklerle yapılmış ya da yapılabilecek dü-
zenlemeleri de bir araya getirmiştir. İşverenlerin risk analizi 
yaptırtma, uygulamaları denetletme gibi yükümlülükleri, iş-
yerlerinin tehlike sınıflarına göre ayrılması, işçi temsilciliği iş 
sağlığı ve güvenliği açısından çalışanların eğitilmeleri, işyeri 
hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının görevleri, çalıştırılmala-
rına ilişkin yükümlülükler, eğitimleri gibi birçok konu 4857 
sayılı İş Kanunu’nda ve ilgili yönetmeliklerde zaten bulun-
maktaydı. Yine de bu maddeler, 6331 sayılı Yeni Kanun kap-
samı içerisinde tekrar belirtilmiştir. Sonuç olarak, elbette ki 
tekrarlarla karşı karşıya kalınmıştır. Bu sonucu ortadan kal-
dırmak için de ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ bölümü 4857 sayılı İş 
Kanunu’ndan çıkarılmıştır.

İşçi çalıştıran bağımsız çalışanların, kamu çalışanlarının, 50 
ve daha az işçi çalıştıran işyerlerinin de kanuna dâhil edilmiş 
olması, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4857 
sayılı İş Kanunu’ndan en önemli farkıdır [6].

“Kanun, 50 çalışan sınırı olmaksızın kamu ve özel sektöre ait 
bütün işlere ve işyerlerine uygulanacaktır. Kanun, İş Kanunu, 
Devlet Memurları Kanunu, Basın, Deniz ve Borçlar Kanunu 
çalışanlarına, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm 
çalışanlara faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacaktır. 
Sadece güvenlik ve istihbarat birimleri, afet ve acil durum 
birimleri, ev hizmetleri, yanında çalışanı olmayan esnaflar, 
rehabilitasyon kapsamında çalışan tutuklu ve hükümlüler 
kapsam dışında kalmaktadır.”

Statülerine bakılmaksızın, özel ya da kamu sektörü farkı gö-
zetmeksizin, stajyer ve çıraklar da dâhil edilerek tüm istihdam 



6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu - Tekstil İşletmelerinde İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Sorunları Serin Mezarcıöz, R. Tuğrul Oğulata

Cilt: 55 
Sayı: 655

Cilt: 55
Sayı: 655Mühendis ve Makina Mühendis ve Makina74 75

edilenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan 
faydalanabilmeleri ve tüm işyerlerinde sağlıklı ve güvenli ça-
lışma ortamı oluşturulması amacı doğrultusunda kanun kapsa-
mına alınmıştır. Tüm çalışanlar, sınırlı tutulanlar hariç, işyeri 
çeşidine bakılmaksızın ve sayı sınırlamasına tabi tutulmadan 
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlanacaktır. Büyük 
işletmeler ile yalnızca bir çalışanı bulunan işyerleri arasında 
iş sağlığı ve güvenliği politikaları açısından ortaya çıkan fark-
lar kaldırılmıştır. Ayrıca, işyeri hekimi ve diğer sağlık perso-
neli görevlendirmek, iş güvenliği uzmanı bulundurmak kamu 
kurum ve kuruluşları için de zorunlu hale getirilmiştir [7].

İşveren, çalışanların işyerlerindeki sağlık ve güvenlik önlem-
lerini almakla yükümlüdür. Bu bağlamda işveren, işçilerin 
eğitimlerini, aldıkları eğitimi güvenli bir şekilde uygulayıp 
uygulamadıklarını, güvenlik tedbirlerini yerine getirip getir-
mediklerini denetlemek, izlemek ve riskleri önlemekle de yü-
kümlüdür. İşverenlerin ‘risk değerlendirmesi’ yapma zorunlu-
luğu, getirilen önemli yeniliklerden biri olduğu söylenebilir. 
Çünkü 4857 sayılı İş Kanunu’nda risk değerlendirmesine yer 
verilmemiş; bu konu, işyerlerinin kendi yetkileri içerisinde 
görülmüştür. İşverenler, bu yeni kanun ile artık, risklerden 
kaçınma, risklerin analiz edilmesi ve risklerle kaynağında 
mücadele edilmesi gibi risk odaklı çalışmalar yapmak zorun-
dadırlar. İşverenler, kendi bünyelerinde çalıştırdıkları uzman 
kişiler aracılığıyla ya da şirket dışından yardımcı hizmet ala-
rak bu uygulamaları gerçekleştirebilirler.

“Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri işletmeye baş-
lamadan önce işletme büyüklüğü dikkate alınarak ‘Büyük 
Kaza Önleme Politika Belgesi’ ya da ‘Güvenlik Raporu’ ha-
zırlamaları ve Bakanlık incelemesinden sonra faaliyetlerine 
başlamaları gerekmekle birlikte; büyük kaza önleme politika-
sı belgesini hazırlamamaları ya da Bakanlık incelemesinden 
geçirmemeleri hâlinde 80.000,00 TL, Güvenlik Raporu bel-
gesini hazırlamamaları ya da Bakanlık incelemesinden geçir-
memeleri hâlinde 50.000,00 TL, bu kapsamda uygulanacak 
en fazla idari para cezaları olarak belirtilmiştir” [7].

Yeni Kanun’da işyerleri, belirlenecek tehlike sınıflarına göre 
üç ayrı grupta kategorize edilmiştir. Bunlar, az tehlikeli, 
tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflardır. İşyerleri, eğer az tehli-
keli gruba dâhil ise 50 işçiden az işçi çalıştırdıkları takdir-
de 30.6.2014 tarihinde, yani kanunun yayımlanmasından 2 
yıl sonra hükümlerini uygulamaya başlayacaktır. Bu kanun, 
kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli 
sınıfta yer alan işyerleri için 30.06.2014 tarihinde yürürlüğe 
girecektir. Ancak, 50 işçiden az işçi bulunduran, tehlikeli ve 
çok tehlikeli grupta yer alan işyerleri ise kanunun yayımlan-
dığı tarihten bir yıl sonra, yani 30.06.2013 tarihinden itibaren 
uygulamaya başlamışlardır. Bu sınıfların dışında kalan işyer-
lerinde ise uygulama 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş 
ve uygulanmaya başlanmıştır.

Çalışan temsilcileri, riskin azaltılması için öneride bulunma 
ve gerekli tedbirlerin alınmasını işverenden isteme hakkına 
sahiptir. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değer-
lendirmesi yapmak veya yaptırmak zorundadır [8]. 

3. İŞÇİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
AÇISINDAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İş Kanunu’nun 2. maddesinde yer verilen tanıma göre işçi, 
“Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişidir.” İş söz-
leşmesi; iş görme, ücret ve bağımlılık unsurlarından oluşan 
bir sözleşmedir. Buradan hareketle işçiyi, işverene bağımlı, 
herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan gerçek kişi olarak ta-
nımlamak mümkündür [9].

6331 sayılı Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 19. mad-
desinde işçilerin yükümlülükleri ele alınmıştır. Bu maddeye 
göre: 

1- Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim 
ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendile-
rinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer 
çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle 
yükümlüdür.

2- Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar 
doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır:

a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, 
taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun 
şekilde ve bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kul-
lanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.

b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kul-
lanmak ve korumak.

c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda 
sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile kar-
şılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördükle-
rinde işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.

d) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen 
noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, 
işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.  

e) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması 
için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmaktır [10].

4. İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI 
VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN 

YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İş Kanunun 2. maddesine göre “İşveren, işçi çalıştıran ger-
çek veya tüzel kişiye denir.”  Görüldüğü üzere İş Kanunu, 
işverenin tanımını işçi kavramına dayandırmış ve işveren ni-
teliğinin kazanılması açısından işçi çalıştırıyor olmayı yeterli 
görmüştür.

Borçlar Hukukuna göre, işverenin işçisine karşı üç temel bor-
cu vardır.

a)  Ücret ödeme borcu
b)  Eşit işlem yapma borcu
c)  İşçiyi gözetme (koruma) borcu

İş kazasından doğan tazminat davalarında işverenin en temel 
yükümlülüğü, işçiyi gözetme borcudur. Kendisini ‘iş sağlı-
ğı ve güvenliği’ önlemlerinin alınmasında gösteren gözetme 
borcu, işçinin işverenine ‘bağlılık’ yani ‘sadakat’ borcunun 
karşılığıdır [6].

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu, işverenin genel 
yükümlülüklerini kanunun 4. maddesinde şöyle sıralamakta-
dır:  

1- İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağla-
makla yükümlüdür. Bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil 
her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli 
araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin 
değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun 
iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup 
uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilme-
sini sağlar.

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

d) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yö-
nünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

e) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların ha-
yati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli 
tedbirleri alır. İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan 
hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldır-
maz.

2- Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülük-
leri işverenin sorumluluklarını etkilemez.

3- İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini ça-
lışanlara yansıtamaz [10].

5. TEKSTİL İŞLETMELERİNDE İSG 
SORUNLARI 

İnsanoğlunun varoluşundan bu yana süregelen giyinme ihti-
yacının doğurduğu tekstil sektöründe, her geçen gün birtakım 
teknolojik yenilikler ve metotlar ortaya çıkmakta, daha yük-
sek üretim hızlarına ulaşılmakta ve dolayısıyla rekabet hızla 
artmaktadır. Türkiye, tekstil ve hazır giyim sektörü 1950'ler-
den itibaren istihdamın lokomotifi konumundadır. Sektör is-
tihdamı, toplam istihdamda %13,6, toplam imalat sanayi is-
tihdamı içinde %23,9'luk bir paya sahiptir. Sektörün istihdam 
açısından önemli bir özelliği, özellikle kadınlara iş olanağı 
sağlamasıdır. Değişen talepler doğrultusunda esnek üretim 
olanağının en fazla olduğu bu sektör, 1980'lerden itibaren, 
esnek üretim tarzına uygun olarak uluslararası yaygın bir üre-
tim ağına sahiptir. Büyük tekstil ve hazır giyim şirketleri, bir 
taraftan merkezlerinde nitelikli, çekirdek işgücünü koruyarak 
üretimi, diğer taraftan da daha az nitelikli çevre işgücü ihti-
yacını gerek iç piyasadaki diğer küçük firmalardan, gerekse 
işgücünün ucuz olduğu ülkelerdeki daha küçük şirketlere fa-
son iş vererek sağlamaktadır. Değişen talebe göre çok sayıda 
firma, bu şekilde üretim ağlarına dahil olmaktadır.

Aralık 2012 verilerine göre, Türkiye’de toplam 1.538.006 iş-
yeri ve 11.939.620 sigortalı çalışan mevcuttur. 2012 yılının 
kayıtlarına göre, Türkiye’de tekstil ürünleri imalatı yapan 
17.313 işyeri, 430.213 sigortalı çalışanı, giyim eşyaları ima-
latı yapan 33.977 işyeri ve 454.754 çalışanı vardır. 

Tekstil sektöründeki bu yoğun rekabet ve çalışma ortamı aynı 
zamanda iş kazalarını ve meslek hastalıklarını da beraberin-
de getirmektedir. Ülkemizde her yıl yaklaşık 75.000 iş kazası 
meydana gelmekte ve 1000 işçi bu kazalarda hayatını kaybet-
mektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre, 2012 yılında 
meydana gelen 74.871 iş kazasının 5970’i tekstil sektörün-
de meydana gelmiştir. Bu kazalar sonucunda, 2012 yılında 
18 çalışan vefat etmiştir. Bu istatistiki bilgiler doğrultusunda 
tekstil sektörü, SGK tarafından sınıflandırılan 99 sektör ara-
sında, hem meydana gelen iş kazası sayısı hem de ölümlü iş 
kazası sayısı bakımından Metal-İnşaat-Madencilik sektörle-
rinde sonra 4. sırada yer almaktadır [11] (Tablo 1).

Tablo 1. 2012 Yılı İş Kazası İstatistikleri

Faaliyet Grupları
İş Kazası

Sürekli İş Göremezlik Sayısı Ölüm Sayısı

İş Kazası İş Kazası

Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam 

Tekstil Ürünleri 3987 1140 5127 65 5 70 18 0 18

Giyim Eşyaları 474 369 843 9 2 11 0 0 0

Tüm İş Kolları Toplam 69,090 5781 74,871 1968 68 2036 735 9 744
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Tekstil Sektöründeki İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlikeleri aşa-
ğıdaki başlıklar altında incelenecektir.

1. Yangın
2. Gürültü
3. Tozlar
4. Kimyasal Riskler
5. Ekipmanlardan Kaynaklanan Riskler 

Yangın 

Tekstil sektörünün hammaddesi elyaftır. Elyafların kolay tu-
tuşabilir olmasından dolayı sektörün en önemli iş güvenliği 
risklerinden biri de yangındır. Yangın çıkması için oksijen, 
yanıcı madde (elyaf) ve ateş kaynağı yeterlidir.

Yangına karşı yeterli önlem alınabilmesi ve herhangi bir 
yangın anında doğru söndürme yönteminin kullanılması için 
elyafların tanınması çok önemlidir. Elyaf sınıflarının yangın 
konusunda gösterdikleri davranış birbirinden çok farklıdır. 
Hatta, aynı sınıftaki elyaflar bile kendi içinde farklılık gös-
termektedir.

Genel olarak tekstilde işlem basamakları göz önüne alındı-
ğında, ilk basamaktan son basamağa doğru (elyaftan-dikilmiş 
hazır giyim) yangın riski azalmaktadır. Bunun sebebi, elyafın 
ince ve kolay tutuşur özelliğinin iplik ve kumaşa dönüştükçe 
azalmasıdır. Bu doğrultuda elyaf depoları, çırçır fabrikaları, 
harman hallaç dairesi ve tarak dairesi yangın açısından daha 
risklidir.

Yapılması gereken ilk iş, yangına sebep olabilecek kaynakları 
belirlemektir. İşletmede risk analizi yaparak bu kaynaklar or-
taya çıkarılmalıdır. Bunlar;

• Proseste malzemenin ısınmasına neden olabilecek ekip-
manlar,

• Elektriksel ekipmanlar,
• Sürtünmeden kaynaklanan ısınma ve mekanik kıvılcım-

lar, statik elektrik, 
• Atık malzemelerin yanması,
• Sigara,
• Kazan, fırın vs. ısıtıcılar,
• Sıcak çalışma içeren bakım işleri,
• Herhangi bir sebeple başlayan yangınlar olarak sınıflan-

dırılabilir [12].

Ortamda kumaş tozlarının bulunması ve temizlenmediğinde 
toz yığınlarının oluşması, leke çıkarma işleminde kullanılan 
çözücü maddeler yangın olasılığını dikkate almayı gerektir-
mektedir. Tozların birikmesi sonucu yanmanın ilk şartı olan 
yanıcı madde ortamı sağlanmakta ve tutuşturucuların çoklu-
ğu (taşlama esnasında çıkan kıvılcımlar, elektrikli ekipman 
kullanımı, ısınan pres yüzeyleri) ile yangın için gerekli ortam 
ortaya çıkmaktadır. Olası diğer yangın kaynaklarından biri de 
ütü kullanımıdır [13].

Gürültü

Özellikle konfeksiyon atölyelerine girildiğinde ilk dikkat çe-
ken unsurlardan biri de ortamda bulunan gürültüdür. Makine-
lerin yarattığı gürültü nedeniyle, 8 saatlik çalışma periyodun-
da çalışanlarda gürültüden kaynaklı stres, işitme kayıpları ve 
kulak çınlaması gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır [13].

Gürültü seslerin üst üste düzensiz olarak gelmesi ile ortaya 
çıkar. Ya iplik ve dokuma fabrikalarındaki gibi “devamlı” ya 
da pres atölyelerindeki gibi kesik kesiktir. İşyerlerinde ölçüm 
yaparken gürültünün niteliğine dikkat etmek gerekir. İşe alım-
lar esnasında gerekli muayeneler yapılmalı, işitme kaybı olan 
işçiler gürültülü işlerde çalıştırılmamalıdır. Gürültü, insanlar-
da, kısa süreli çalışmalarda geçici sağırlığa; uzun süreli ça-
lışmalarda ise sürekli sağırlığa neden olmaktadır. Gürültünün 
insan üzerinde yorgunluk, stres, sinirlilik ve uykusuzluk gibi 
psikolojik etkilere de neden olduğu tespit edilmiştir. Gürültü, 
ayrıca iş verimini de önemli ölçüde etkilemektedir.

Gürültülü işlerde (dokuma, iplik vb.) işyeri binasının işe uy-
gun olması, duvarlarda ses emici malzeme, zeminde titreşim 
önleyici malzeme kullanılarak gürültü düzeyinin azaltılması 
sağlanmalıdır [14, 15].

Gürültü Yönetmeliği’nin 5. maddesinde Maruziyet Sınır 
Değerleri ve Maruziyet Etkin Değerleri tanımlanmıştır [16]. 
Buna göre;

1)  Maruziyet sınır değerleri: LEX, 8h = 87 dB (A), 
2)  En yüksek maruziyet etkin değerleri: LEX, 8h = 85 dB 

(A), 
3)  En düşük maruziyet etkin değerleri: LEX, 8h = 80 dB (A) 

olarak belirtilmiştir.

Uzun süreli, şiddetli gürültüye veya 87 dB A'nın üzerindeki 
seslere maruz kalan kişilerde, geçici veya sürekli işitme kaybı 
oluşmaktadır [15]. Alınabilecek önlemler Tablo 2'de özetlen-
miştir.

Tozlar

Tozdan kaynaklanan tehlike, tozun içerdiği maddeler ve tozu 
oluşturan parçacıkların büyüklüğüne bağlıdır. Parçacıkların 
boyutu ne kadar küçük olursa hava ile solunduğunda akciğer-
de o kadar derinlere nüfuz eder. Böylece, akciğerin savunma 
sistemine hasar verir. Gözle görülemeyen bu tozlar, ancak 
mikroskobik teknikler kullanılarak tanımlanabilir. Bu tür toz-
lar, uzun zaman boyunca akciğerde birikir ve pneumoconio-
sis (pnömokonyoz/toz hastalığı) olarak adlandırılan akciğer 
hastalığına neden olur. Kot taşlama işçiliği yapan kişiler için 
silisyum kristalleri ve asbest içeren tozlar tehlikelidir [15]

Çırçır, iplik ve dokuma işi yapılan işyerleri ile hazır giyim 
işletmelerinin kesim bölümlerinde meydana gelen tozlar, 

çalışan üzerinde kısa süreli, olumsuz etkilere (iş veriminin 
düşmesi ve dikkatin azalması sonucu kaza riski vb.) sahiptir. 
Uzun vadede ise bu tozlar (pamuk, keten, sisal, jüt, kendir), 
bisinozis adı verilen meslek hastalığına neden olabilir. 

Alınabilecek en önemli tedbir, işlemler sırasında ortaya çıkan 
tozun gaz, buhar ve kokunun kaynağında emilerek ortama ya-
yılmasını engellemektir. Bu sağlanamıyorsa eğer bu tür işler, 
kapalı bir ortamda yapılmalı ve çalışanların gerekli kişisel 
koruyucu donanımları kullanması sağlanmalıdır. Ayrıca, bu 
işlerde çalışanların periyodik olarak muayeneleri yapılarak 
erken teşhis ve tedavi ile hastalığın oluşması ve ilerlemesi 
durdurulmalıdır. Temiz hava, çalışanın sağlık durumu ve ça-
lışma gücünün yüksek bir düzeyde sürdürebilmesi için gerekli 
koşulların başında gelir. Birçok hallerde, doğal havalandırma 
ile temiz bir hava sağlanabilir. Doğal havalandırmanın sağ-
lanmadığı yerlerde ise uygun havalandırma sistemleri ku-
rulmalı ve rahatsız edici hava akımlarının meydana gelmesi 
önlenmelidir. [15].

Kimyasal Riskler 

Tekstil sektörünün iplik, dokuma ve konfeksiyon bölümlerin-
de kimyasal maddelerin kullanımı yaygın değildir. Kimyasal 
madde, sadece dokuma işlemi öncesinde, haşıllama sırasında 
kullanılır. Ancak, haşıl çözeltisi nişasta bazlı olmasından do-
layı tehlikeli değildir. Bundan dolayı, yukarıda anlatılan iş-
lemlerde kimyasal risk çok azdır ya da yoktur. Ancak, genel 
olarak terbiye diye adlandırılan ön terbiye (yıkama, yakma, 
beyazlatma vb.), boyama, baskı ve apre işlemlerinde yoğun 
olarak kimyasal kullanımı mevcuttur. Bu yüzden, tekstil sek-
töründe kimyasal riskin en yoğun olduğu bölüm boyama iş-
letmeleridir [15].

Boyama işletmelerinde; çözücüler, boyar maddeler, asitler 
ve bazlar en çok kullanılan kimyasallardır. Çözücülerin çoğu 
sıvı organik kimyasallardır. Bu maddelerin özellikle de yağ ve 
gres gibi suda çözünmeyen diğer maddeleri çözebilme özel-

liklerinde dolayı sanayide kullanılmaktadır. Bu çözücülerin 
pek çoğu ortam sıcaklığında çabucak ve kolayca buharlaşır. 
Bunlar, alev alabilir. Sigara ve kaynak yapılırken çıkacak kı-
vılcım veya statik elektrik, bu çözücülerin kolayca alevlen-
mesine neden olabilir. Çözücülerin buharları hava akımıyla 
hareket ederse eğer uzaktaki bir ısı kaynağı tarafından bile 
alev alması mümkündür. 

Solunum yolu, organik çözücülerin vücuda girmesinde temel 
yol olmakla beraber, deri yolu ile de vücuda girmesi müm-
kündür. Kan dolaşım sistemine giren organik çözücüler, be-
yin, karaciğer gibi organlara da taşınabilir. Çözücülerin insan 
üzerindeki etkisi, buharlaşabilme oranına ve suda çözünürlü-
ğüne bağlıdır. Ortaya çıkabilecek risk ise maruz kalınan süre 
ve çözücü buharının havadaki yoğunlaşmasına bağlıdır [15].

Boyar maddeler ipliğe, kumaşa rengini veren kimyasallardır. 
Değişik tipte boyar maddeler vardır. Dünyada ve ülkemizde 
yaygın olarak, pamuklu boyamada reaktif boyarmaddeler; 
polyester boyamada dispers boyar maddeler; yün boyamada 
ise asit boyar maddeler kullanılmaktadır. Kullanılan boyar 
maddeler, genellikle toz halindedir. Tartılarak bir kaba alınan 
boyar maddeler, çözeltiye ilave edilmektedir. Bu işlemler sı-
rasında boyar madde toz halinde olduğundan toz bulutu mey-
dana gelmektedir. Dikkat edilmesi gereken husus, bu zararlı 
toz bulutunun işçi tarafından solunmamasıdır.

• Mümkün olduğunca toz boyar maddeler yerine granül ya 
da sıvı halde olan boyar maddeler seçilmelidir. Sıvı bo-
yar maddelerin 9 ay, toz boyar maddelerin 3 yıl kullanım 
ömrüne sahip olması, toz boyar maddelerin nakliye ve 
depolamada 3 kat daha az yer kaplaması sebebiyle sıvı 
boyar maddeler daha az tercih edilmektedir.

• Boyar maddelerin depolanması, tartımının yapılması ve 
taşıma kabına alınması diğer kimyasallardan ayrı bir bö-
lümde yapılmalıdır. Bu bölümlerin 3 tarafı kapalı olmalı-
dır.

• Bu bölümlerde toz birikmesinin önlenmesi için duvarları 
düz ve pürüzsüz olmalı, yerleri kolay temizlenebilir ol-

Gürültüyü Kaynakta Azaltmak
Ses Enerjisinin Yayıldığı Yolda Gürültüyü Azaltmak 
(Ortamda)

Gürültüyü, Gürültüye Maruz Kalan Kişide 
Engellemek (Kişisel Koruyucu Donanım)

(En etkili yoldur.)

1. Gürültü çıkartan işlemi daha az gürültülü işlemle 
değiştirmek

2. Daha az gürültü çıkartan makineleri kullanmak

3. Gürültü çıkartan makinelerin işleyişini yeniden 
düzenlemek (bakım, titreşen veya vuran bölümleri 
yumuşak maddelerle kaplamak, süreçte bazı 
değişiklikler yapmak vb.)

1. Gürültü kaynağı ve ona maruz kalan kişi arasındaki 
uzaklığı arttırmak

2. Sesin havada yayılmasını önlemek için ses emici 
engeller kullanmak

3. Sesin duvar, tavan ve taban gibi geçebileceği ve yan-
sıyabileceği yerleri ses emici malzeme ile kaplamak veya 
böyle malzemelerle yapmak

4. Gürültü kaynağını ses emici malzeme ile kapatmak 
veya ayırmak

1. Gürültüye maruz kalan kişiyi tecrit etmek

2. Kişisel koruyucu kullanmak

3. Gürültüye maruziyet kalma süresini azaltmak 
veya gürültülü yerlerde rotasyonla çalıştırmak 
(idari kontrol)

4. İş programını değiştirmek

Tablo 2. Gürültü Kontrolü [12]
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malı, kaygan olmamalıdır. Temizlik çizelgeleri oluşturu-
larak düzenli olarak temizlenmeli ve toz birikmesi önlen-
melidir.

• Bu bölümlere uygun havalandırma tertibatları koyularak 
işçinin tozu soluması önlenmelidir. Ortamdaki toz yo-
ğunluğu giderilemiyorsa eğer çalışanlara kişisel koruyu-
cu donanımlar verilmelidir.

• Çözelti içine dökülen toz boya yeterince ıslatıldıktan ve 
karıştırıldıktan sonra işleme başlanmalıdır. Aksi halde, 
yine toz oluşması muhtemeldir. Mümkün ise toz boya-
lar suda çözünen poşet vb. ile çözeltiye atılmalıdır. Toz 
boyar maddeler ile çalışan işçiler, yemeklerden önce ve 
dinlenme (çay) aralarında ellerini yıkamalıdır.

Tekstil terbiyesinde yaygın olarak kullanılan asitler ve bazlar 
korozif maddelerdir. Dolayısıyla, bu maddelerin cilt ve göz 
ile temasında ciddi problemler oluşmaktadır. Bu maddeler ile 
yapılan çalışmalarda, dirseklere kadar uygun ve yeterli koru-
mayı sağlayacak eldivenler ve koruyucu gözlükler kullanıl-
malıdır. Bu kişisel koruyucular işçilere zimmet karşılığında 
verilmeli ve bunların nasıl kullanılacağı öğretilmelidir. Belli 
periyotlarda ve herhangi bir tahribat durumunda ise bu koru-
yucular yenilenmelidir. Vücudun herhangi bir bölgesi (cilt ve 
göz) ile temas riskine karşı, bu korozif kimyasalların etkile-
diği yerlere acil önlem için göz ve vücut duşları yerleştiril-
melidir. Bu duşlar, kolay ulaşılabilir ve daima faal olmalıdır. 
İşçilere kullanımı konusunda eğitim verilmelidir.

Benzer özelliğe sahip kimyasal maddeler bir arada, uygun de-
polarda muhafaza edilmelidir. Parlayıcı ve patlayıcı maddeler 
bir arada depolanmamalıdır. Asitlerin kullanıldığı yerlerde, 
bu maddelerin asit üzerine ilave edilmemesi konusunda uya-
rıcı yazılar bulunmalıdır [15].

Özellikle boyahanelerde, baskı yapılan tesislerde, terbiye ve 
ön terbiye yapılan tesislerde kullanılan kimyasalların kanse-
rojen etkisi olduğu; burun, gırtlak ve mesane kanseri riskini 
arttırdığı anlaşılmıştır. Konfeksiyonda leke çıkartma işlemi 
için kullanılan perkloretilen, trikloretilen, tetrakloretilen vb. 
çözücüler havada buharlaşarak zehirli gaz oluşturmaktadır 
[15].

Ekipmanlardan Kaynaklanan Riskler

Tekstil sektöründe en çok kullanılan ekipmanlar; kaldırma, 
yük taşıma arabaları ve forklift, transpalet, elektrikli ütü, bu-
harlı ütü,  buhar kazanı, serim–kesim tezgâhları, makas, iğne, 
maket bıçağı, hızar, konveyör, pres, etiketleme, kodlama ekip-
manı, zımba, dikiş makinesi, ofis ekipmanları, kompresör, 
pompa, yıkama/kurutma makineleri, gibi doğrudan üretimi il-
gilendiren ekipmanlar yanında, üretimi destekleyen birimler-
de kullanılan ekipmanlar (torna, freze, matkap, kaynak, boya 
tabancası, el taşlama, daire testere) tekstil üretim tesislerinde 
kullanılan temel ekipmanlardır [15]. Bu ekipmanların kulla-
nılmasında dikkat edilecek hususlar aşağıda anlatılmıştır.

• Forkliftler, yetkili operatörler tarafından kullanılmalı, 
başkaları tarafından kullanılmasını önleyecek tedbirler 
alınmalıdır. Operatör, forkliftin devrilmesi durumunda 
direksiyona tutunması, forkliftten atlamaya çalışmaması 
konusunda bilgilendirilmelidir.

• Forkliftlerde geri viteste iken sesli ve ışıklı alarm veren 
ikaz sistemi olmalıdır. Bu sistem, her zaman aktif olmalı-
dır.

• Forkliflerin aynaları olmalıdır.
• Yılda bir kez, uzman bir makine mühendisi tarafından 

kaldırma testleri ve kontrolleri yapılarak uygun bir rapor 
düzenlenmelidir. Bu raporlarda eksik hususlar belirtil-
mişse eğer ekipmanlar kullanılmamalıdır. Eksikler gide-
rilinceye kadar da bu ekipmanlarla çalışılmasına müsaa-
de edilmemelidir.

• İşletme içinde ve bahçesinde keskin dönüşlerin bulundu-
ğu kısımlara küresel aynalar yerleştirilmelidir. Forklift ve 
yaya yolları işaretlerle ayrılmalıdır.

• Forkliftlerde operatör yanında başka birisinin binmesi 
önlenmelidir.

• Forkliftlerde yükler mümkün olduğunca yere yakın taşın-
malı ve iş bitince yük askıda bırakılmalıdır. Kayma, da-
ğılma riski bulunan yüklerin taşınmasında özel önlemler 
alınmalıdır.

• Kapalı alanların havasını kirleten ve egzozundan çıkan 
kıvılcımlar yüzünden yangına sebep olacak dizel forklift-
ler yerine elektrikli forkliftler kullanılmalıdır.

• Kompresörler, buhar/sıcak su kazanları ve hidrofor gibi 
basınçlı kapların yılda bir kez uzman bir makine mühen-
disi tarafından hidrostatik basınç testleri ve kontrolleri 
yapılarak uygun bir rapor düzenlenmelidir. Bu raporlarda 
eksik hususlar belirtilmişse eğer bu ekipmanlar kullanıl-
mamalıdır. Uzman mühendislerin belirttiği eksikler de 
hemen giderilmelidir. Özellikle, belli basınçlara ayarlan-
mış emniyet ventillerinin açılmaması gibi eksiklikler ha-
yati önem taşımaktadır.

• Kompresörlerin hava tankları, buhar kazanları gibi ba-
sınçlı kaplar, bir patlama anında parçalara ayrılarak şa-
rapnel etkisi oluşturduğundan, işçilerin bulunmadığı 
patlamaya dayanıklı bölümlerde bulunmalıdır. Bir pat-
lama anında oluşan basıncın, yan duvarlara, dolayısıyla 
işçilerin yaralanmaması, ölmemesi ve işyerine çok zarar 
vermemesi için işyeri binasının çatısı hafif malzemeden 
yapılmalı, patlama basıncı buradan tahliye edilmelidir.

• Buhar kazanları kazancı belgesine sahip operatörlerce iş-
letilmelidir.

• Tekstil işletmelerinin bulunduğu ortamlarda toz yoğun 
olduğundan ve bazı aşamalarda belli termal şartların (sı-
caklık ve nem oranı) mesleki gereklilik olmasından do-
layı havalandırma tesisatı büyük önem arz etmektedir. 

Bundan dolayı, havalandırma tesisatının periyodik kont-
rolünün her yıl yapılması gerekir. 

• İşyerine en az tozu yayacak havalandırma ve emiş terti-
batı seçilmelidir.

• Havalandırma tesisatının 3 ayda bir kontrol ve bakımı 
yapılarak havalandırma ve emiş kapasitesinin sabit tutul-
ması işletme içindeki tozun ortama yayılmaması açısın-
dan çok önemlidir. Çoğu işletmelerde toz emiş kapasitesi 
bakımsızlık ve tıkanmalar nedeniyle azalmakta, bu da 
ortama daha çok toz yayılmasına sebep olmaktadır [12, 
17].

6. SONUÇ

Bu çalışmada, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 
yeni ve önemli getirileri üzerinde durulmuş, tekstil sektörü 
açısından İş Sağlığı ve Güvenliği sorunları incelenmiştir. Bu 
kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu 
işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerin, çırak ve stajyer-
ler de dâhil olmak üzere tüm çalışanların faaliyet konularına 
bakılmaksızın uygulanmaktadır. 

Günlük hayatta kullandığımız kıyafetlerin üretimi söz konu-
su olduğunda, diğer iş kollarında olduğu gibi yapılan işlerin 
sınıflandırılması önem kazanmaktadır. Temel girdisi elyaf 
olan üretim çalışmasında kumaşın son ürün haline gelmesine 
kadarki tüm süreçler, yapılan işler, kullanılan ekipman, mal-
zeme, kimyasallar, enerji vb. dikkate alınmak zorundadır. Bu 
durum, iyi bir risk analizi ve değerlendirmesini gerektirmek-
tedir.  

KAYNAKÇA 
1. Ocaktan, M. C. 2013.  “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu Sonrası Çalışma Hayatına Bakış,” İşveren Dergisi, 
sayı 76-77.

2. Özdemir, E. 2014. “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun Çalışma Yaşamına Etkileri,” http://isyasami.
yenibiris.com/Default.aspx?pageID=498&nID=70349&New
sCatID=327&AuthorID=15, son erişim tarihi: Haziran 2014.

3. İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu, 2012. “6331 Sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Hakkında Hukuki Değerlendir-
me,” http://www.istabip.org.tr/dosyalar/hukuk/isgkdegerlen-

dirme.pdf, son erişim tarihi: Haziran 2014.

4. Umdu, E. 2014. “İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Oluşmalı,” 
http://www.zaman.com.tr/yorum_is-sagligi-ve-guvenligi-
kulturu-olusmali_2219217.html, son erişim tarihi: Mayıs 
2014.

5. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, 2012. Soru, 
Cevap ve Sorunlarıyla İş Hukukunda Alt İşveren,  ISBN: 
978-975-6728-82–6, Matsa Basımevi, Ankara, s.142.

6. Oğuz, A. Y. 2013. “Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği, İşgören ve İşverenin Hukuki Yüküm-
lülükleri,” Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Ankara. 
s. 113.

7. www.isvesosyalguvenlik.com. son erişim tarihi: Ocak 2014.

8. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşyerlerine Ge-
tirdikleri, http://issuu.com/tekstilteknik/docs/tekstil-ekim13, 
son erişim tarihi: Ocak 2014.

9. Sümer, H, H. 2011. İş Hukuku, Mimoza Yayınları, Konya.

10. Resmi Gazete, 2012. “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,”  
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.
htm., son erişim tarihi: Ocak 2014.

11. Sosyal Güvenlik Kurumu, “İstatistikler,” 2012. www.sgk.
gov.tr, son erişim tarihi: Şubat 2014.

12. Uğurlu, F. 2011. Tekstil Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği, 
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, Adana, s.50

13. Tezcan, E. 2008. “Hazır Giyim Sektöründe İş Sağlığı ve Gü-
venliği Tehlikeleri,” Mühendis ve Makine, cilt 49, sayı 584, 
s. 25-27.

14. Yavuz, S. 2014. “Türkiye’de Tekstil Sektöründe İsg 
Çalışma Koşulları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri,” 
http://212.175.131.61/www.isggm.gov.tr/htdocs/files/taiex/
Sinan_yavuz.pdf., son erişim tarihi: Ocak 2014.

15. Mezarcıöz, S. 2014. “İş Sağlığı ve Güvenliği Dersi, Ders 
Notları,” Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fa-
kültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Adana.

16. Resmi Gazete, 2013. Çalışanların Gürültü ile İlgili Riskler-
den Korunmalarına Dair Yönetmelik, 28.7.2013.

17. Resmi Gazete, 2013. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık 
ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, 25.4.2013.


