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Kale Kayış işyerinde direnişte olan işçilerle 
görüşmelerimiz sonucunda hazırlanan raporu 
paylaşıyoruz. Elbette fabrika içinde denetleme 
yapmadan işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili 
rapor yazmak bazı eksiklikleri barındırmaktadır. 
Ancak bu raporun hazırlanmasında işçilerin, 
özelikle işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin 
alınması için örgütlendiği göz önüne alındığında, 
direnişteki işçilerin PE ISG grubundan iş güvenliği 
uzmanlarına ve işyeri hekimlerine verdiği bilgiler 
önemli ve belirleyici oldu.  İşçilerin beyanından, 
Kale Kayış patronlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği 
alanında önlem almakta yetersiz kaldığı işçilerin 
sağlığı ve güvenliğine değer vermediği ve iş 
kazalarının ve iş cinayetlerine neden oldukları 
anlaşılıyor. 

Kullanılan hammaddeler dahil olmak üzere 
kullanılan kimyasalların maddelerin içeriğinin 
bilgisine sahip olunmadan hazırlanan rapor, 
kauçuk madde kullanıldığı bilinen bir fabrika göz 
önüne alınarak hazırlanmıştır. 

PE ISG Grubu

Mart 2019



KALE KAYIŞ İŞÇİLERİNİN SENDİKAL ÖRGÜTLENME SÜRECİ

İstanbul Silivri’de kurulu bulunan Kale Kayışları (Kale Konveyor Bant) fabrikasında çalışan işçiler, 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının çözülmesi için 2018 yılı yaz 
aylarında sendikalı olmaya karar verdi. Petrol-İş Sendikası’na üye olan işçilerin örgütlenme çalışması 
kısa sürede başarıya ulaştı ve örgütlenmede çoğunluğa ulaşıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’ndan sendikaya, 12 Ekim 2018 tarihinde çoğunluk tespiti geldi ve Petrol-İş’e yetki verildi. 

Sendikal örgütlenmeyi engellemek isteyen patron, yetkiye itiraz ederek süreci yargıya taşıdı. Bu sırada 
işçilere yoğun baskı uyguladı ve işçileri sendikadan istifaya zorladı. Aynı süreçte patron, 2 öncü işçiyi 
işten çıkardı. 4 işçiyi ise işyerinde hergün başka bölümlerde çalıştırarak, fazla mesailerini keserek 
istifaya zorlamaya çalıştı ve nihai olarak bu 4 işçiye  “istifa etmezseniz size burayı zindan ederim” 
diyerek istifa etmelerine neden oldu. 

Sendikal örgütlenmeyi hiçbir şekilde tanımayan patronun baskılarına ve kötü çalışma koşullarına karşı 
işçiler, 6 Mart 2019 tarihinde iş bırakarak fabrika önünde direnişe başladı.



KALE KAYIŞ’DA İSG İHLALLERİ

A. İŞÇİLERİN BEYANINDAN ELDE ETTİĞİMİZ BULGULAR

1. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 

İşçiler Ne Diyor, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin işçilerin bazıları 15 dk verildiği bazı işçilere ise 
molalarda eğitim verilmeden evrak imzalattıklarına dair beyan edilmiştir. 

• Tehlike sınıfında belirtilen sürelerde işçilere patron tarafından eğitim verilmesi sağlanmalıdır. İşçilere yeterli 
sürelerde eğitim verilmediği saptanmıştır.

2. Makine kullanılan işçilere ve iş makinası ( Forklift – İstifleme – Mobil Vinç – Calaskal ) 
talimatlarının ve gerekli eğitimlerin verilmesi

İşçiler Ne Diyor, :İşçiler kullandıkları makineler hakkında eğitim almadan(Örneğin; Bahçıvan olarak görevli 
olan çalışanın makine başına görevlendirilmiştir) birden fazla makinadan sorumlu olduklarını ve iş yetiştirme 
sonucunda iş günü kayıplı iş kazalarının yaşandığını beyan etmişlerdir. 

İş makinalarının yetkin operatör belgesi olmayan işçilerinin yönetici baskısı ile kullanıma zorladıkları, operatör 
belgesi olmayan işçinin bunu belirtmesi akabinde işçinin çalışma alanın sürekli değiştirilmesi ve işten çıkarıldığı 
beyan edilmiştir.

Oysa patronun aşağıdaki koşulları sağlaması gereklidir:
• İşletmede kullanılan makinalara ait özel teknik eğitimlerinin patron tarafından verilmesi sağlanmalıdır.
• İş makinalarının yetkin kuruluşlar tarafından eğitimler verilmesi ve operatör belgesi olmayan işçilerin 
çalıştırmaya zorlanmamalıdır. Patron tarafından gerekli eğitimlerin verilmesi sağlanmalıdır. Eğitimlerin 
verilmediği saptanmıştır.

3. Kimyasal madde kullanımı ile ilgili eğitim 

İşçiler Ne Diyor, Hangi kimyasalı kullandığımız ve sağlığımıza etkilerine dair bilgimiz yoktur. 

• Kullandıkları kimyasal maddenin zararları, herhangi tehlikeli durumda işçinin ne yapması gerektiğine ilişkin 
ve eğer kullanması gerekliyse kişisel korucu ekipmanların kullanımı ile ilgili eğitim verilmesi patron tarafından 
sağlanmalıdır. İşçilere eğitim verilmediği saptanmıştır.

4. Acil durum eğitimleri ve yangın söndürme tüplerinin düzenli periyodik kontrolünün 
yapılması

İşçiler Ne Diyor, Çalışma alanında birçok yanıcı madde olmasına karşın yangın çıktığı anda nasıl 
davranacaklarını bilmediklerini beyan etmişlerdir.
İşçiler çıkan yangında söndürme işleminde yangın tüplerinin boş çıktığını beyan etti.

• Tüm işçilere gerekli olan yangın ve acil durum eğitimlerin verilmesi patron tarafından sağlanmalı, yılda bir 
kez işçilerin katılacağı tatbikat yapılmalıdır. İşçilere eğitim verilmediği, tatbikat yapılmadığı izlenmektedir.



5. Makine ekipman koruyucuları ve döner aksamların koruyucuları
Bu koruyucuların olmaksızın çalışılması çok sık iş kazlarına ve iş cinayetlerine neden olmaktadır.

 

İşçiler Ne Diyor,  Makine koruyucusu olmamasından ve döner aksamların açık olmasından ötürü birçok işçi 
iş günü kayıplı  / uzuv kayıplı  ( Parmak kopması, ezilme vb) iş kazaları yaşandığı beyan edilmiştir.

Ayrıca makinalardan çıkan yağların kaygan zemin oluşturduğu, kayıp düşmeler olduğu ve iş kazalarının  
gerçekleştiği belirtilmiştir. 

• Makine koruyucuların ve döner aksam, sıkışma noktası gibi bölgelerin uzuv sıkışmalarına karşı kapatılarak 
önlem alınması, işçilere makine başı eğitimlerin verilmesi ve gerekli ise kişisel koruyucu donanımların (eldiven, 
gözlük, iş ayakkabısı vb) temin edilmesi patronun sorumluluğundadır. 

6. Kaldırma araçlarının periyodik kontrolleri ve  kaldırma ekipmanlarının hasarlı kullanımı
   Foto : Pres Bölümü Vinç Halat Kopmadan Önce   Foto : Pres Bölümü Vinç Halat Koptuktan  sonra

İşçiler Ne Diyor, Kaldırma ekipmanlarının hasarlı olarak kullanıldığını ve sonucunda ucuz atlatma ve iş 
kazaları yaşandığı beyan edilmiştir.

• Kaldırma ekipmanlarının periyodik kontrollerin sağlanması ve kaldırma ekipmanlarının kullanım öncesinde 
gözle kontrol yapılarak hasarlı ekipmanların kullanılması patron tarafından engellenmelidir.



7. Araç ve yaya yollarının ayrılması, tertip düzen eksikliği, forkliftin amacı dışında kullanımı

Forklift kabin kapısının olmadığı
Forklift üzerine palet konulup insan taşındığı tespit edilmiştir.
İşçiler Ne Diyor,  Forklift üzerinde palet konularak üzerine çıkan 
işçinin yukarı kaldırılarak çalıştırıldıklarını,
Forkliftin kapısının olmadığı, 
Forklift üzerine palet konulup işçi taşındığı,
İş kazası geçirmiş bir personeli forklift ile fabriha dışına kadar 
taşıdıklarını,
Ayrıca Forklift ile çalışma sırasında bir iş cinayeti gerçekleştiği beyan 
ettiler.

İşçilerin yüksekte yapılan çalışmalar için uygun ekipman ve gerekli 
eğitim verilmesi patron tarafından sağlanmalıdır. Araç ve yaya yolu 
belirlenerek gerekli olan işaretlemeler ve bariyerler ile ayrılarak 
belirtilenmesi patron tarafından sağlanmalıdır.

8. Çalışma ortamında toz ve partikül bulunması 

 

İşçiler Ne Diyor,  İşçiler çalışma ortamında toz ve partikül yoğunluğunun rahatsız ettiğini ve yetkililer ölçüme 
geldiklerinde ise bazı makinaların kapatıldığını beyan ettiler.

• Çalışma ortamında ortam ve kişisel maruziyet ölçümleri düzenli olarak yapılarak çıkan sonuçlara göre 
uygun havalandırma ve ekipman makine seçimleri yapılmalı ve gerekli olan kişisel koruyucu donanım patron 
tarafından sağlanmalıdır. İşçilerin gösterdiği fotoğraflardan tozlu ortamda çalıştıkları ve maden işçileri gibi 
yoğun bir toza maruz kaldığı görülmektedir.



9. İşçilerinin dinlenme alanlarının işçi sağlığı ve güvenliği açısından yeterli hijyen koşulara 
sahip olması

  

İşçiler Ne Diyor, İşçiler dinlenme alanlarının kirli ve çöplerin ortada olduğu yeterli temizliğin yapılmadığını 
beyan etmişlerdir. 
 
• Dinlenme alanlarının yeterli büyüklükte olması, hijyen koşullarının sağlanması ve sağlıklı ortamlarda işçilerin 
yeme içme ve dinlenmelerinin sağlanması patronun sorumluluğundadır. İşçilerin insanca yaşayacağı mekanlara 
ihtiyacı vardır.

10. Kimyasal madde kullanımı
 

İşçiler Ne Diyor, Kimyasal madde kullanımı sırasında herhangi bir alan sınırlandırılması yok, etkilerine dair 
eğitim alınmadığını, havalandırma yetersizliği ile verilen kişisel koruyucu donanımların yetersiz olduğu beyan 
edilmiştir. 

• Havalandırma sisteminin yeterli olması, çalışma alanlarının sınırlandırılması ve personelin ısı ile teması 
kesilmesi sağlanmalıdır. Kişisel koruyucu ekipmanlarının temin edilmesi, olası bir yangın sırasında süreci 
yönetebilmesi için personellere eğitim ve yangın dolaplarının kotrolünün sağlanması gereklidir. Ayrıca 
kullanılan kimyasallar ile ilgili olarak işçilerin eğitimleri patron tarafından sağlanmalıdır.



B. “ÜRETİMİ ARTIRMAK İÇİN İŞ KAZALARI VE İŞ CİNAYETLERİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

1. “Raporlu olduğum günde benden savunma istediler”   Bir gün rahatsızlandığım için hastaneye gittim. Rapor 
aldığım gün için benden savunma istediler.

2. 2013 yılında Pres Bölümünde Mecit Çelik iş cinayeti yaşandı. Her şey gözümün önünde oldu. Forklift ile 
presin silindiri arkadaşımızın üzerine düştü ve hayatını kaybetti. O zaman psikolojim bozuldu ve uzun zaman 
kendime gelemedim. Vefat eden arkadaşın yalancı şahitler ile orada çalışmadığını söylediler.

3. “Yürümekte zorlanıyorum” Bu işyerinde 9 yıldır çalışıyorum işe başladığım zamanlar çalışma şartları çok 
ağırdı. Şu an bel fıtığım var ve yürümekte bile zorlanıyorum.

4. “Israrlarımla kendimi hastaneye getirttim” Friksiyon makinasına, makinalarda hiçbir koruyucu önlemi 
olmadığı için makinaya hamur verirken düşen hamur parmaklarımın üzerine geldi, 2 yerinden kırıldı 
yöneticilerime söylediğim halde umursamadılar. Israrlarımla kendimi hastaneye getirttim.  45 gün rapor verildi 
ve içeriden arayan hiç kimse olmadı. İşe döndüğüm zamanda beni hamurhanenin en ağır yerlerinde çalışmaya 
zorladılar.

5. “Mal taşıma aracı forklifle beni taşıdılar” Hiçbir eğitim görmeden 2 kişinin bakması gereken 3 makinada 
çalışmaya zorlandım. Yetiştiremem dediğimde kapıyı gösterdiler. Vücudumu zorlamamdan dolayı makinaya 
koşarken sağ ayağımdan kilitlendim. Yürüyemez haldeydim bunu söylememe rağmen ilaç verdiler bir şey 
olmaz dediler. 2 saat bekletilmem akabinde arkadaşlarımın ısrarıyla hastaneye götürülmek için ikna ettiler. 
Sonra forklift (insan taşınması yasak olan kaldırma makinası) ile kapıya getirildim. Kendi araçları ile hastaneye 
gittik ve 2 gün sonra ameliyat oldum ve 5 ay raporlu kaldım. İşe başladığımda verilen paralar kesilmeye başladı. 
Ameliyat olalı 1 yıl oldu iyileşemedim.

6. “İşçiler işten kovulmamak için bel fıtığını gizliyorlar” 100 kg ağırlığında tamburları karga tulumba ile 4 -5 kişi 
kaldırıp taşımamızı istiyorlar. İşyerinde bel ve omurga fıtığı oluşan işçiler işten kavulmamak için gizliyorlar.

7. “7. 5 yıl öncesinde bir rahatsızlığım yoktu” 105 gündür raporlu olduğum sistemde görünüyor.  Çalışma 
sürecimde koah hastalığına yakalandım. Bu işe başlamadan önce böyle bir hastalığım yoktu.



C. İŞ KAZALARI 
 
Resimde makinaya sıkışan, işçinin kopan bir parmağı görülmektedir.

Makine yağlarından dolayı kaygan zemin oluşması 
sonucu kayma ve düşme 
Makinaların koruyucularının olmamasından ve 
döner aksanların kapatılmamasından ötürü  - el ve 
ayaklarda kırık, kopma ve ezilme
Kalite kontrol sırasında pürüzlü alanların 
düzeltilmesi için falçata kullanımı sırasında el 
kesilmesi, parmak kopması
Vinç halatının kopması sonucu ekipman kazası
Preslerin temizlenmesi için ısının yüksek olması 
nedeniyle vücut yanıkları/yanma 
Forkliftli çalışmalar sonucunda ezilmeli, 
yaralanmalı kaza

D. İŞÇİ SAĞLIĞI  

İşçilerin anlattıkları ve paylaştıkları görüntülerden son derece sağlıksız koşullarda çalışmakta olduğu 
anlaşılmaktadır.  

İşçilerin çoğunda bel ağrısı oluşmuş, kimisinde de omuz ve kolda uyuşma olmaya başlamış
Patron işçilere ergonomi eğitimi vermek zorunda ve çalışma koşulları nedeniyle oluşan hastalıkları bildirmek, 
tedavisini yaptırma yükümlülüğü bulunmaktadır. İşçi çalışamayacak durumdaysa görev yerini değiştirmelidir. 
Ayrıca işçilerin elle kaldrma taşıma yapabileceği max. Yük 20 kg’dır. Bunun üzerindeki ağırlıklar için transpalet 
ya da başka taşıma kaldırma ekipmanları kullanmalıdır. İşçilerin ağır yükleri taşınmasına izin verilmemelidir. 

İşçiler havalandırmanın yetersiz olduğunu ve çok yoğun bir şekilde duman soluduklarını ifade ediyor. Kişisel 
koruyucu donanım olarak sadece işlevsiz bir maske verildiğini,  gün içinde maskenin işlevini yitirdiği halde 
ancak bir hafta sonra yenisinin verildiğini söylüyor. Kimyasal maddelerin giysilerinden geçerek vücutları ile 
temas ettiğini belirten işçiler, göz ve yüzlerine doğrudan olarak gaz halinde kimyasal ile temasının olduğu ifade 
ediliyor. 
 
İşçilerin kimyasallardan korunması bu işyerinde en temel sağlık konularından biri. Patron her türden önlemi 
almak zorunda ancak öyle anlaşılıyor ki, patron önlem almadığı gibi durumundan şikayet eden işçileri de 
işsizlikle tehdit ediyor. Kimyasal madde kullanılan yerlerde kullanılan kimyasalın Türkçe hazırlanmış malzeme 
güvenlik bilgi formu bulunmalı ve işçilerin okuması sağlanmalıdır. Kimyasalın etkileri, nasıl korunması gerektiği 
bilgisinin de yer aldığı bu dökümanın bulunması  yasal zorunluluktur.

Patronlar, toz ve partiküllerin bulunduğu ortamda, uygun havalandırma yapmalı, havada işçilerin soluduğunda 
zarar görmeyeceği düzeyde partikül bulunmasını sağlamalıdır. Bunun için önlem alınmalıdır. İşçiler, yüzyüze 
kaldığı maddelerin solunması sonucunda hastalıklara sahip olduklarını ifade etmektedir.



İşçilere kimyasallardan korunma yöntemleri ve kullandıkları kimyasalların hangi hastalıklara neden olabileceği 
anlatılmalı, işçilerin kimyasalın içeriğine göre sağlık gözetimi yapılmalı, periyodik olarak tetkiklerinin yaptırılmalı 
ve takibi sağlanmalıdır. Ayrıca işçiler kendi tetkik sonuçları hakkında bilgilendirilmeli, tetkikler ise güvenilir 
sağlık kuruluşlarında yaptırılmalıdır. 


