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1982 Prof.Dr. A.Gürhan Fişek  tarfından tasarlandı , 
çalışmaya başlandı ve çalışmalarını  aralıksız 
sürdürmektedir. 

1982’den beri uyguladığı ve 1992 yılında ILO’nun 
katkısıyla daha da geliştirdiği “Fişek Model”ini  
oluşturmuştur 

Eylem noktası olarak “Küçük ve orta ölçekli 
işyerleri”ni temel almaktadır. 

Fişek Enstitüsü’nün 35. Yılı 



 ĠĢ Sağlığı Hizmetleri 

• 1. “İşyeri Ortak 
Sağlık Birimi” 

• 2. “İş Güvenliği 
Destek Hizmeti” 

• 3. Çıraklık Eğitim 
Merkezi'nde Okul Sağlığı 
Birimi 

 



ÇalıĢan Çocuklar Vakfı 

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi 
Vakfı 
  1997 yılında kurulmuştur. 
  Uzun erimli amacı : Çocuk emeğinin sona erdirilmesi 
  Kısa erimli amacı:Çalışan çocukların sağlık-sosyal 

sorunları araştırmak, çalıştıkları ortamları geliştirerek 
karşılaştıkları sağlık-güvenlik tehlikelerini en aza 
indirmek; sosyal sorunları ile ilgili çıkış yolları için 
modeller ve stratejiler geliştirmek. 



Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim 
ve Eylem Merkezi Vakfı 

• Çırakların Tatil Keyfi 
• Genç Kız Evi *Boztepe (Türközü) – Ankara] 
• Prof.Dr.Nusret H. Fişek Bilim ve Sanat Ortamı 
• Kütüphane 
• Çalışma Ortamı Dergisi 
• Cumhuriyet Anıt Kurumları Kitap Serisi 
• Çalışan Çocuklar Karikatür Yarışması 
• Beyin Göçü Üzerine Çalışmalar 
• Gazete Taramaları 
• Kamuoyu Duyarlılığının Arttırılmasında Web Sitelerimiz 
• www.isguvenligi.net 

 
 

http://www.isguvenligi.net/


Fişek Modeli'nin Özgünlükleri 

 Toplum hekimliği yaklaşımının 
benimsenmiş olması, 

  Temel uğraşı alanının iş sağlığı ve iş 
güvenliği olması, 

  Temel finans kaynağının küçük sanayi 
işverenlerinin hizmet karşılığı 
ödemelerinden oluşması, vb. 



ÇalıĢma Ortamı Dergisi 

Türkiye'nin en uzun 

soluklu yayınlanan 

iĢçi sağlığı iĢ 

güvenliği dergisi 

(24. yıl) 

 



Sayı:146 
Mayıs-Haziran 2016 
 



Yayın ÇalıĢmaları 



    Yayın ÇalıĢmaları 



    Yayın ÇalıĢmaları   



   Yayın ÇalıĢmaları     

• Kütüphane 

• http://kutuphane.fisek.or

g.tr 

• www.isguvenligi.net 

• www.beyingocu.com 

• ÇalıĢan Çocuklar 

Fotoğraf YarıĢması 

• ÇalıĢan Çocuk 

Karikatürleri YarıĢması 

• Genç Kız Evi 

http://kutuphane.fisek.org.tr/
http://kutuphane.fisek.org.tr/
http://www.isguvenligi.net/
http://www.beyingocu.com/


İş Kazalarını Neden Önleyemiyoruz? 
Önlenebilir mi? 



Neden ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği ? 

Niçin Çalışıyoruz ? 

Yarına kalmak için....! 

Daha kaliteli yaşamak için...! 

 



Güvenlik İhtiyacı 

• “Güvenlik kavramı genel olarak emniyet 
içinde olma duygusu” 

• “Güvenlik; mevcut ortamda kabul edilebilir 
düzey ve bu düzeyi korumak için zamansız 
ölüm, yaralanma veya endişe verici koşulların 
var olma olasılığını azaltma” 

• Güvenlik; kabul edilemez zarar riskinden uzak 
olma durumu (ISO/IEC Rehber 22) 

     anlamındadır. 



“İş Güvenliği” nin tanımı ? 

• İşyerinde çalışanların , işin yapılmasıyla 
ilgili olarak ortaya çıkan  tehlikelerden  
bedensel  ve ruhsal olarak zarar 
görmemesi  için alınması gerekli hukuki, 
teknik ve tıbbi önlemleri  sağlamaya 
yönelik  sistemli çalışmalara “iş 
güvenliği” denir.  



Sağlığın Tanımı ? 

• SAĞLIK, yalnızca hastalık ya da sakatlığın 
bulunmaması demek olmayıp, aynı 
zamanda bedensel, ruhsal ve sosyal 
yönlerden de tam bir iyilik durumudur. 

(ILO, WHO,1950 ). 











Güvenlik Kültürü 

• Korunma gereksinimini karşılamanın en 
önemli yollarından birisi olup, genel 
olarak “bir örgütteki tüm üyelerin risk ve 
tehditler hakkında paylaştığı fikir ve 
inançlar bütünü”dür. 

 



SSK/SGK’ya bildirilen iĢ kazası sayısı 

Meslek Hastalıkları 



5510 SAYILI KANUNUN 4-1/A MADDESĠ 

KAPSAMINDAKĠ AKTĠF SĠGORTALILARIN Ġġ KAZASI 

VEYA MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLÜMLERĠNĠN 
ÖLÜM SEBEPLERĠNE GÖRE DAĞILIMI 



http://www.hse.gov.uk/statistics/at-a-glance.pdf 
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Çoğukez uyarı  
levhalarıdır... 



Sivas-Gemerek‘de Kömür Madeninde 
Göçük: 1 Ölü, 1 Yaral   21 Ocak 2015 

http://www.milliyet.com.tr/kacak-maden-coktu-1-olu-gundem-2002035/ 
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Kamyonun Mazot 
Deposuna Kaynak 
Yapmak İsterken 
Canından Oluyordu 
18 Şubat 2014  
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Mazot deposu kaynak yaparken alev aldı! 
Mersin'in Tarsus İlçesi'nde kaynak ustası 41 yaşındaki 
Feyzullah Ateş, bir kamyonun mazot deposunu kaynak 
yaparak onarmaya çalışırken alev aldı  18 Şubat 2014 
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MAZOT DEPOSU KAYNAK YAPILIRKEN ALEV ALDI 
18.02.2014 - MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde kaynak ustası 

41 yaşındaki Feyzullah Ateş, bir kamyonun mazot 
deposunu kaynak yaparak onarmaya çalışırken alev 
aldı. Alevlerin içinde kalan Ateş ağır yaralanırken... 

http://www.haber3.com/mazot-deposu-kaynak-yapilirken-alev-aldi-2493512h.htm 
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AKKÖK ġirketler Grubu'na ait Aksa Akrilik Kimya Sanayii tesislerinde 27 Ocak 

2013 tarihinde yangın çıktı. Elyaf depolarında saat 08.30'da baĢlayan yangın 

öğleden sonra tümüyle kontrol altına alındı! 



http://www.aktuel.com.tr/Gundem/2013/01/27/fabrikada-yangin-cikti 
27 Ocak 2013 Yalova 

ambarın tekstil sektöründe kullanılan akrilik elyaf bulunan 

kısmında meydana gelmiĢ.. 
Yangının elektrik kontağından kaynaklanan bir sebeple çıktığı 
düşünülmektedir.  Gizem Beton Arat -Akkök Kurumsal İletişim  
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http://www.ajansyalova.com/haber/36880/greenpeace-ten-aksa-aciklamasi.html
http://www.ajansyalova.com/haber/36880/greenpeace-ten-aksa-aciklamasi.html
http://www.ajansyalova.com/haber/36880/greenpeace-ten-aksa-aciklamasi.html
http://www.ajansyalova.com/haber/36880/greenpeace-ten-aksa-aciklamasi.html
http://www.ajansyalova.com/haber/36880/greenpeace-ten-aksa-aciklamasi.html
http://www.ajansyalova.com/haber/36880/greenpeace-ten-aksa-aciklamasi.html
http://www.ajansyalova.com/haber/36880/greenpeace-ten-aksa-aciklamasi.html








Bilecik’in Bozüyük İlçesi’ndeki Toprak Kağıt 
Fabrikası’nda  yangın çıktı. (03.04.2013)  

“Fabrikanın geri dönüşüm kağıt deposunda çıkan yangına (fabrika 
çalışanlarının müdahalesi  ile söndürülemeyince) Bozüyük, Bilecik ve 
Eskişehir’den giden itfaiye ekipleri müdahalede bulundu, dumandan 
etkilenen itfaiye erlerine ayran dağıtıldı.”  

http://www.milliyet.com.tr/bozuyuk/




Manisa‘da arıtma 
tesisinde facia: 3 ölü 

Manisa’da arıtma 
tesisindeki havuza 
motoru tamir için inen 
biri mühendis ikisi işçi 
üç kişi, 5 metrelik içi su 
ve balçık çamur dolu 
havuza düşerek 
hayatlarını kaybetti. 

26 Haziran 2014  



Havuzun üzerine çıkan üç kişiden biri dengesini kaybederek içinde 
arıtma çamurunun bulunduğu havuza düştü. Diğer ikisi ise 
arkadaşlarını kurtarmak isterken aynı sonla karşılaştı. Üç kişi yaklaşık 
5 metre derinliğindeki havuzun içinde kayboldu. 26.06.2014  



26.06.2014 Manisa  



İSTANBUL Tuzla Organize Deri Sanayi bölgesinde bir 
fabrikada kimyasal sızıntımeydana geldi. .. fabrikanın 
NİTRİK ASİT tankında patlama olduğu ve 14 ton nitrik 
asitin sızdığı belirtildi. 05.08.2015   
 

http://www.internethaber.com/search_tag.php?tags=s%C4%B1z%C4%B1nt%C4%B1
http://www.internethaber.com/search_tag.php?tags=s%C4%B1z%C4%B1nt%C4%B1


Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi'nde 
kimyasal sızıntı  5 Ağustos 2015  







Olay yerinde çalışma yürütülürken bazı 
görevlilerde koruyucu maske bulunmaması dikkat 
çekti. Çalışmada yer alan görevlilere ayran da 
dağıtıldı 

http://www.ntv.com.tr/turkiye/tuzla-organize-deri-sanayi-bolgesinde-kimyasal-sizinti,mSRruwlAkkKjbOmcGkFqvQ 
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Antalya - Muratpaşa İlçesi, Güvenlik Mahallesi‘nde; 
Apartmandan gelen gizemli kötü koku korkuttu 

14 Nisan 2016  











Zehirlenen Köpeğe 
Ayran İçirdiler 

Sanayide bir mobilya 
imalathanesinde 
meydana gelen 
yangında zehirlenen 6 
aylık köpek için 
vatandaşlar seferber 
oldu. Köpeğin 
zehirlenme ihtimaline 
karşı ayran içirildi. 
23.4.2013  
 

http://www.haberyorumgazetesi.com/haber/zehirlenen_kopege_ayran_i-16045.html 
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Bursa'nın Ġnegöl ilçesinde bir koltuk imalathanesinde çıktı. 3 
katlı binanın 3. katında meydana gelen yangını 23.04.2013  

Köpeğin isle kaplı vücudunu suyla yıkayan vatandaşlar, köpeği hayata 
döndürmek için büyük çaba harcadı. Ancak yavru köpek ayağa kaldırılamadı 

http://www.cihan.com.tr/tr/index/inegol


27 Mayıs 2013 Kars 



Kars'ta bir bankaya 
ait lojmanda çıkan 
yangında mahsur 
kalan 3 kadın ve 2 
çocuk, itfaiye 
ekipleri tarafından 
kurtarıldı.  
27 Mayıs 2013  
 



Onarım yapılan lojmanların ısınmasında 
kullanılan yakıt deposuna sıçrayan 
kıvılcımla başladığı belirtilen yangın kısa 
sürede büyüdü. 27 Mayıs 2013 
 





Kars, 27 Mayıs 2013  





Yangın söndürüldü ve zor anlar 
yaşayan itfaiye erlerine 
vatandaşlar ayran verdi 



Yangın söndürüldü ve zor anlar yaşayan itfaiye 
erlerine vatandaşlar ayran verdi. 27 Mayıs 2013  



Sakarya’Nın Akyazı İlçesi'nin Küçücek Mahallesi'nde Çıkan 
Yangında, Samanlık Ve Ahır Yanarak Kullanılamaz Hale 
Gelirken, Dumandan Etkilenen İtfaiye Erlerine Vatandaşlar 
Tarafından Ayran Ve Su İkram Edildi. 21 Ekim 2013 



İş merkezinde yangın: 4 ölü 
Gaziantep'te, trikotaj ve konfeksiyon üretimi yapılan bir iş 

merkezinde sabah saatlerinde çıkan yangında, adları 
belirlenemeyen 4 kişi yaşamını yitirdi (30’a yakın yaralı 

olduğunu ve bu yaralılardan 5’inin durumunun ağır ), çok sayıda 
kişi de dumandan etkilenerek hastanelik oldu 07.11.2013 

http://www.posta.com.tr/3Sayfa/HaberDetay/Is-merkezinde-yangin--3-olu.htm?ArticleID=203632 
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http://www.aa.com.tr/tr/turkiye/249150--gaziantepte-is-haninda-yangin-2-olu-45-yarali 

 

07 Kasım 2013 

Gaziantep'te konfeksiyon atölyelerinin bulunduğu bir iĢ hanında 

çıkan yangında 4 kiĢinin öldüğü, 45 kiĢinin yaralandığı bildirildi. 
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Gaziantep'te iş merkezinde yangın 

http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/galeridetay/75239/2/35/gaziantepte-is-merkezinde-yangi 
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Gaziantep'te iş merkezinde yangın 

http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/galeridetay/75239/2/22/gaziantepte-is-merkezinde-yangin 

 

07 Kasım 2013 
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Gaziantep'te trikotaj ve tekstilcilerin bulunduğu 

iĢ merkezinde çıkan yangın sonrası . 

  
07 Kasım 2013  

Gaziantep 

http://www.aksam.com.tr/media/cinematic/gallery/guncel/faciadan-mucize-cikti-/fotogaleri-10943/11 
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İş Kazası Neden Olur ? 

D Ġ K K A T S Ġ Z L Ġ ĞĠ 
ĠĢ Kazalarında Bir Neden Olarak 

Yorumlamaktan Çekininiz. Gerçek 
Nedeni Bulunuz. 



Endüstriyel Kazaların Önlenmesi 







KiĢilerin 

güvensiz 

hareketi 

%88 

Güvensiz 

mekanik-

sel ve 

fiziksel 

koĢullar 

%10 

Denetim  Yoluyla 
     Kontrol(ler) 



Rusya'da meteor paniği 

http://turkish.ruvr.ru/photoalbum/104884050/104965041/ 

15 Şubat 2013 

http://turkish.ruvr.ru/photoalbum/104884050/104965041/
http://turkish.ruvr.ru/photoalbum/104884050/104965041/


ILO,  Accident Prevention,  A Workers’ Education Manual,   Geneva, 1961 





Güvenlik literatüründe kazalar 

genellikle iki gruba ayrılmıĢtır: 

Teknolojik, mekanik veya fiziksel 

nedenlerden ileri gelenler, ve 

iĢçinin güvensiz 

davranıĢlarından ileri gelenler. 

Birinci gruba kusurlu kısımların, 

koruyucusuz makinaların, zedeli 

elektrik kablolarının ve yıpranmıĢ 

kaldırma halatlarının neden olduğu 

kazalar girer. 

Ġkinci gruba dalgınlıktan, 

ihmalkarlıktan, aĢırı cesaretten 

veya tehlikeyi umsamazlıktan 

meydana gelen kazalar girer. 

 

Birinici gruptakiler tüm kazaların 

%15’ini oluĢtururken ikinci 

gruptakiler %85’ini OluĢturur. 



Çoklu neden kuramı 

Çoklu neden kuramının iyi bilinen bir örneği: 

domino kuramı 



Domino kuramı 

A= kök neden, B= doğrudan neden 



Olaylar (ya da kazalar) 

kendiliğinden 

olmaz, bir nedeni vardır... 
• Endüstriyel kazalar iĢyerinde güvenli olmayan 

eylem ve koĢulların sonucudur. 

• Ancak, kazalar önlenebilir – durduk yere geliĢen 
olaylar değillerdir. 

• Genellikle birden fazla faktörün biraraya gelmesi 
sonucu meydana gelirler. Bu nedenlerin üç ana 
baĢlığı Ģunlardır: 

      - organizasyonel nedenler, 

      - teknik nedenler ve 

      - beĢeri nedenler. 





En sık karĢılaĢılan nedenler hangileridir? 
(Finlandiya’dan bir çalıĢma) 

Finlandiya’da ölümle sonuçlanan tüm 

kazalar soruĢturulmuĢtur ve üç neden 

grubuna yönelik aĢağıdaki dağılım tespit 

edilmiĢtir: 

Teknik ve fiziksel faktörler % 33, 

 Ġnsanların eylemleriyle ilgili faktörler 

    yaklaĢık % 12, ve 

Organizasyonel faktörler yaklaĢık % 49. 



İş Kazası’nın Tanımı ? 

• 5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu’nun 13. maddesi, ve 

• 6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. 
maddesinde tanımlanmıştır. 

 









27 Haziran 1999 
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