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ÖZET

Meslek hastalıkları çalışma koşullarından kaynaklanan ve işin yürütümü sırasında karşılaşılan

etkenlere bağlı olarak meydana gelen hastalıklardır. En çok deri ve solunum sistemi belirtileriyle

seyreden meslek hastalıklarında tanı bakımından meslek öyküsünün daha dikkatle ve biraz da-

ha ayrıntılı olarak alınması gereklidir. Meslek öyküsü dışında tanı yöntemleri bakımından önem-

li bir özellik yoktur, fizik muayene ve gerekli laboratuvar incelemeleriyle tanıya varılır. Tanıdaki

laboratuvar yöntemleri olarak en çok biyokimyasal testler ve radyolojik incelemelerden yararla-

nılır. Meslek hastalıklarının tedavisi bakımından öncelikle yapılması gereken, daha fazla etkile-

niminin önüne geçmek bakımından hastanın iş yeri ortamından uzaklaştırılması gerekir. Bunun

dışında hastalık için spesifik bir tedavi yöntemi varsa kullanılabilir. Meslek hastalıklarının en

önemli özelliklerinden birisi bu hastalıkların korunulabilir hastalıklar olmasıdır. Meslek hasta-

lıklarında hastalığa neden olan faktör iş yerindedir ve net olarak bilinir. Bu etkenin iş yeri orta-

mında elimine edilmesi, buna olanak yoksa da uygun teknik önlemlerle etkili şekilde kontrol al-

tına alınması gerekir. Bu amaçla çeşitli mühendislik yöntemleri uygulanır. Korunmada uygun işe

yerleştirme ve aralıklı kontrol muayenesi şeklinde tıbbi yaklaşımların da rolü vardır. Türkiye’de

meslek hastalığı sayıları çok düşük düzeydedir. Bu azlığın başlıca nedenlerinden birisi, günlük

uygulamalarda hastanın çalışma hayatıyla ilgili yeterli bilgi alınmamasıdır. Bunun sonucu ola-

rak hastanın yakınmalarının çalışma ortamıyla ilişkisi konusunda fikir edinilemez ve sonuç ola-

rak hastalığa “meslek hastalığı” tanısı konulamaz. Bunun dışında ülkemizde meslek hastalığı

tanı sürecinde de bazı güçlükler vardır. Ancak son yıllarda tanı sürecindeki bu güçlüklerin gide-

rilmesi yönünde gelişmeler sağlanmıştır. Doktorların “bütün hastalardan” meslekleriyle ilgili ye-

terli bilgi alması da sağlanabildiği takdirde ülkemizde meslek hastalıkları konusunda daha doğ-

ru bilgiye ulaşma olanağı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Meslek hastalığı, iş sağlığı, korunma. 

ABSTRACT

Occupational diseases (principles of diagnosis, treatment and
prevention)
Occupational disases are a group of diseases develop due to the factors at the workplaces. These

diseases occur in the course of employment. Dermatologic problems and respiratory diseases have

been the most common forms of occupational diseases. For the diagnosis of this group of diseases

a detailed work history is very essential. Other measures are the same as the methods used in the

diagnosis procedure of any other diseases, being physical examination and the necessary labora-

tory investigations. Biochemical tests and the radiology are the most commonly used laboratory

methods for diagnosis. The first principle for the treatment is removal of the patient from work en-

vironment to prevent further exposure. Some specific treatment approaches are used when availab-



Bütün iş yerlerinde, yapılan işin niteliğine göre çeşit-
li sağlık ve güvenlik tehlikeleri vardır. İş yeri orta-

mında bulunan ve çalışan kişinin işini yaparken karşı-
laştığı bu etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar
“meslek hastalığı” olarak bilinir. Meslek hastalıklarında
hastalığa neden olan etken kişinin çalıştığı iş yerinde
olduğu  için bu hastalıklarda yapılan iş ile hastalık ara-
sında nedensel bağlantı vardır. Bir başka ifadeyle mes-
lek hastalıkları “işe özgü” hastalıklardır. Yani, meslek
hastalığı bazı işleri yapanların hastalığıdır. Örneğin; to-
za bağlı olarak meydana gelen solunum sistemi hasta-
lıkları (pnömokonyoz) sadece maden ve taş ocakları,
taş kırma işleri, topraktan bazı ürünlerin yapımı gibi
tozlu ortamlarda çalışan kişilerde görülür. Çalıştığı or-
tamda toz bulunmayan işleri yapanlarda bu hastalıklar
görülmez. Benzeri şekilde asbestoz, asbest liflerinin kul-
lanıldığı ortamlarda çalışanlarda, kurşun zehirlenmesi
de kurşunun eritilerek kullanıldığı veya kurşun tozu-
nun meydana geldiği işleri yapan kişilerde görülen has-
talıktır. Öte yandan, mesleğe özgü olmamakla birlikte,
meydana gelmesinde bazı mesleksel etkilenmelerin de
rolünün olduğu hastalıklar vardır. Örneğin; kronik
obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) esas olarak sigara
içenlerin hastalığıdır. Bununla birlikte tozlu ortamlarda
çalışıyor olmak da KOAH olasılığını artıran bir faktör-
dür. Kontakt dermatit pek çok nedene bağlı olarak mey-
dana gelebilir ve bu nedenlerin bazıları iş yeri ortamın-
da işin yürütümü sırasında temas edilen maddeler de
olabilir. Mesleğe özgü olmamakla birlikte, meydana gel-
mesinde mesleksel faktörlerin de rolünün olduğu has-
talıklar “işle ilişkili hastalıklar” olarak adlandırılır. 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun-
da (16.06.2006, No 5510) meslek hastalığı tanımı şu şe-
kilde yer almaktadır [1]: 

“Madde 14-Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya
yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya
işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli
hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.”

Tanımdaki “tekrarlanan bir sebeple” ifadesinden,
meslek hastalığının meydana gelmesinde iş yeri orta-
mındaki etken ile çok defa ve uzun süreli bir etkilenim
kastedilmektedir. Yani etken ile bir defa veya kısa süre-
li karşılaşma sonucunda değil de aynı etken ile uzun sü-
reli bir temas durumunda hastalığın meydana geleceği-
ne işaret edilmektedir. İlgili mevzuatta iki meslek hasta-
lığıyla ilgili olarak süre belirlemesi yer almaktadır. Gü-
rültülü ortamda çalışanlarda gürültüye bağlı işitme kay-
bı meydana gelmesi için en kısa süre iki yıl (gürültü dü-
zeyi 85 dB üzerinde ise 30 gün), tozlu ortamlarda çalı-
şanlarda pnömokonyoz meydana gelmesi için de en kı-
sa süre üç yıl olarak belirtilmiştir. Ancak belirlenen sü-
reden daha kısa sürede hastalık meydana gelmiş oldu-
ğu bilimsel verilerle ortaya konulmuşsa Sosyal Sigorta
Yüksek Sağlık Kurulu kararıyla bu durum da meslek
hastalığı olarak kabul edilmektedir. 

Meslek hastalığı konusunda bir başka özellik de, ki-
şinin işten ayrılmasından sonra ortaya çıkabilen hasta-
lık durumlarıdır. Bu gibi durumlar için de süre tanımla-
ması yapılmıştır (işverenin yükümlülük süresi) ve bu
süre değişik hastalıklar için farklıdır. 

MESLEK HASTALI⁄I TÜRLER‹
İş yerlerinde bulunan farklı etkenlere bağlı olarak

meslek hastalıkları da farklı türlerde olabilir. Örneğin;
fiziksel nedenler (gürültü, aşırı sıcaklık, yüksek basınç,
radyasyon vb.) veya kimyasal etkenler (kurşun, kadmi-
yum, arsenik, siyanür, karbon monoksit, çözücüler gi-
bi) çeşitli mikroorganizmalar ve tozlar değişik meslek
hastalıklarına neden olabilir. Öte yandan özellikle kim-
yasal madde etkilenimi sonucu ortaya çıkan hastalıklar
birden fazla organ ve sistemlerle ilgili belirti ve bulgu-
larla seyredebilir. Örneğin; kurşun zehirlenmesinin kli-
nik tablosunda sindirim sistemi ve dolaşım sistemiyle
ilgili belirti ve bulgular, nörolojik ve hematolojik belir-
tiler, böbrek fonksiyonu bozukluğu gibi vücudun deği-
şik organ ve sistemlerinde belirtiler olabilir. Bu nedenle
meslek hastalıklarının sınıflandırılmasında ikili bir yak-
laşım esas alınır; etkene göre sınıflama ve hastalık tab-
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le. Occupational diseases are “preventable” diseases, and this is a very essential issue in the study of these diseases. Since the etiologic

factor of occupational diseases are at the workplace, it can be easily detected and controlled completely at the workplace using some en-

gineering measures. In addition to the engineering measures, some medical approaches such as placement in a suitable work and peri-

odic health examination are used. Occupational diseases are vey rare in Turkey. One of the main reasons for this is, not getting enough

information about the work history of the patients in routine daily medical practice. Therefore, the possible relation between the disease

and the work exposures can not be established and the condition can not be regarded as an “occupational” disease. Besides, there have

been some bureaucratic difficulties in the diagnosis procedure of the occupational diseases. Nevertheless, recently some measures were

integrated into these processes to simplify the diagnostic procedures. When doctors get the necessary information on the working life and

work exposures of their patients, more reliable diagnoses will be achieved. 

Key Words: Occupational diseases, occupational health, prevention. 



losunda yer alan organ ve sistemlere göre sınıflama [2].
Organ ve sistemlere göre yapılan incelemede en sık gö-
rülen tür mesleksel deri hastalıklarıdır. Dış ortamdaki
etkenlerle doğrudan temas durumunda olması nede-
niyle deri hastalıkları en sık meslek hastalığı türü ol-
makla birlikte, bu hastalıklar ciddi sorun olarak algılan-
madığından çoğu hasta bu nedenle doktora başvurmaz
ve meslek hastalığı olarak tanı konulmaz, meslek hasta-
lıkları istatistiklerinde üst sıralarda yer almaz. Ancak iş
yerlerinde mesleksel hastalıklar yönünden tarama çalış-
maları yapıldığında en fazla deri hastalıklarına rastla-
nır. Buna karşılık toz etkilenimi sonucu ortaya çıkan
mesleksel akciğer hastalıkları resmi kayıtlarda en fazla
görülen meslek hastalığı türüdür. Ayrıca, kurşun zehir-
lenmesi ve gürültüye bağlı işitme kaybı da sık görülen
meslek hastalığı türleridir. Bunlar dışında değişik yıllarda
çeşitli kimyasal etkenlere bağlı metal intoksikasyonu ol-
guları da meslek hastalıkları listelerinde yer almaktadır. 

Meslek hastalığına neden olan iş yeri ortam faktör-
leri arasında en büyük grup kimyasal faktörler grubu-
dur. Bu grupta metaller, gazlar, çözücüler, asit ve alkali
maddeler, pestisidler, kanserojen maddeler gibi çok sa-
yıda etken vardır. Günümüz sanayiinde kullanılmakta
olan kimyasal madde sayısı yüzbinlerle ifade edilmekte-
dir. Bunlar arasında 50 bin kadar madde sık olarak kul-
lanılmaktadır. Çalışma hayatında kullanılan kimyasal
maddelerin hepsi sağlık sorununa yol açmayabilir, ama
100 dolayında maddeye (kurşun, cıva, manganez, kar-
bon monoksit, benzen vb. çok sayıda kimyasal madde)
bağlı zehirlenme durumları ortaya çıkabilir. 

Pek çok hastalığın oluşumunda, özellikle de kronik
hastalıklarda mesleksel faktörlerin rolü vardır. Ancak

bu hastalıklarda hastalığın oluşumunda mesleksel fak-
törün payını değerlendirmek güçtür. Öte yandan mes-
lek hastalığı kavramı, nedeni sadece çalışma ortamın-
daki bazı faktörler olan hastalıkları içermektedir. Deği-
şik iş yerlerinde ve iş türlerinde çok sayıda etken bulu-
nabilir ve bu etkenlere bağlı olarak da çeşitli sağlık so-
runları ortaya çıkabilir. Bu nedenle, hangi hastalıkların
meslek hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların hangi iş-
te çalışanlarda ortaya çıkabileceği konusunda hazırlan-
mış olan listeler vardır. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönet-
meliğinde meslek hastalıkları beş grup halinde listelen-
miştir [3]. Listede ayrıca, her hastalığın görülmesi bakı-
mından riskli işler de yer almaktadır. 

Böylelikle meslek hastalıkları listesinde beş grup için-
de toplam olarak 120 hastalık yer almaktadır (Tablo 1). 

MESLEK HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLER‹
Meslek hastalıklarında tanı konusu özellik arz eder.

Aslında bir klinik tabloya tanı koyma süreci herhangi
bir hastalıkta olduğundan farklı değildir. Öykü-muaye-
ne-laboratuvar yöntemleri kullanılarak klinik tabloya
tanı konulabilir. Meslek hastalığı tanısında ise temel
nokta, hastalığa yol açan etkenin, kişinin çalışma haya-
tı ile ilişkisi konusudur. Bu yüzden meslek hastalığı ile il-
gili öykü alınırken, yakınmaların öyküsünün yanı sıra
kişinin çalışma hayatıyla ilgili bilgilerin de alınması ge-
reklidir. Günlük klinik uygulamalar sırasında çoğu kez
hastanın mesleğiyle ilgili bilgiler yeteri kadar ayrıntılı
alınmaz, genel ifadelerle yetinilir. Oysa “memur, işçi,
emekli, serbest meslek” gibi meslek bilgileri, meslek has-
talığı tanısı bakımından yönlendirici değildir. Memur ya
da işçi olarak çalışan bir kişinin, gerçek olarak ne işi yap-
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Tablo 1. Meslek hastalıkları listesi

Grup Hastalıklar

A grubu:

Kimyasal nedenli meslek hastalıkları Bu grupta 25 değişik kimyasal etken grubunda toplam 67 hastalık yer alır.

B grubu:

Mesleksel deri hastalıkları Bu grupta deri kanseri ve kanser dışı deri hastalıkları olmak üzere 2 hastalık vardır.

C grubu:

Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum Bu grupta altı tür etkene bağlı toplam 9 hastalık bulunmaktadır.
sistemi hastalıkları

D grubu:

Mesleki bulaşıcı hastalıklar Bu grupta dört grup etkene bağlı toplam 30 hastalık yer almaktadır.

E grubu:

Fiziksel nedenli meslek hastalıkları Bu grupta yedi grup fiziksel etkene bağlı toplam 12 hastalık vardır. 



tığı, çalıştığı ortamda ne tür etkenlerin bulunduğu gibi
bilgilerin de alınması icap eder. Bütün dünyada iş sağlı-
ğı biliminin kurucusu sayılan Dr. Bernardino Ramazzini
tarafından günümüzden 300 yıl önce, 1700 yılında ifa-
de edilmiş olan meslek bilgisinin öğrenilmesi, hastanın
yakınmaları ile mesleği arasında bağlantı olup olmadığı-
nın değerlendirilmesi yönünden önem taşır. Hastanın
meslek ve çalışma ortamıyla ilgili sorulacak birkaç soru
sonucunda yakınmaların meslekle bağlantılı olmadığı
kanısı oluşursa meslekle ilgili daha fazla ayrıntıya gerek
olmaz. Ancak meslekle ilişkili olabileceği düşünülen du-
rumda çalışma süresi, çalışma ortamı, yakınmaların ça-
lışma ve tatil dönemleriyle ilişkisi, varsa önceki işleri gi-
bi ayrıntılar öğrenilmelidir. Öyküye dayalı olarak düşü-
nülen olası tanılar doğrultusunda muayene ve laboratu-
var incelemeleri yapılır ve tanıya ulaşılır. 

Hastalıkların büyük bölümünün çalışma yaşamıyla
ilişkisi söz konusu değildir. Ancak bazı hastalıkların “iş-
le ilişkili” olabileceği de akılda tutulmalı ve bazı yakın-
ma ve bu yakınmalara dayalı düşünülen olası tanılar
durumunda mesleksel ilişki olasılığı akla gelmelidir. Ör-
neğin; KOAH ve astım tablolarının %11-13’ünün, he-
patit B infeksiyonlarının %40’ının, insan immünyet-
mezlik virüsü (HIV) infeksiyonlarının %2’sinin ve mey-
dana gelen her 10 kazadan birinin mesleksel etkilenme-
ler sonucu ortaya çıktığı bilinmektedir. Esas olarak şu
yakınmaların ve olası tanıların olması durumunda
mesleksel ilişki olasılığı düşünülmeli ve öyküde bu yön-
de bilgi alınmalıdır [2]:

• Solunum sistemi hastalıkları: KOAH, astım, inatçı
öksürük, 

• Dolaşım sistemi hastalıkları: Koroner kalp hastalı-
ğı, hipertansiyon,

• Deri hastalıkları: Kontakt dermatit, kaşıntılı deri
lezyonları,

• İşitme azlığı,

• Kas-iskelet sistemi yakınmaları: Bel-sırt-boyun ağ-
rıları, kuvvet ve duyu kayıpları,

• Kan hastalıkları: Anemi,

• Bazı kanserler: Akciğer, mesane ve deri kanseri, lö-
semi. 

Meslek hastalıklarının tanısında laboratuvar incele-
meleri önemli yer tutar. Meslek hastalığı tanısında ya-
rarlanılan başlıca laboratuvar yöntemleri şunlardır:

• Biyokimyasal incelemeler: Kimyasal madde etkile-
nimi sonucu meydana gelen pek çok meslek hastalı-
ğında kan, idrar, nefes vb. çeşitli ortamlarda kimyasal
maddenin veya maddenin metabolitlerinin ya da kim-
yasal maddenin etkisiyle meydana gelen bazı kimyasal
değişikliklerin saptanması söz konusudur. Örneğin;

kanda, idrarda kurşun, nefeste benzen tayini ifade edi-
lebilir. 

• Radyolojik incelemeler: Özellikle akciğer hastalıkla-
rının tanısında radyolojiden geniş ölçüde yararlanılır.
Radyolojik incelemelerden hastalığın tanısında yararla-
nıldığı gibi, bu incelemeler yasal bakımdan da kanıt
oluşturur. Örneğin; pnömokonyoz tanısı bakımından
akciğer radyolojisindeki bulgular Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO) tarafından belirlenen standartlar kullanı-
larak değerlendirilir. 

• Fizyolojik değerlendirmeler: Bu konuda en sık kulla-
nılan yöntemler solunum fonksiyon testleri, işitme
testleri ve elektromiyografidir. Bunlar dışında gerek ol-
duğunda başka fizyolojik değerlendirme yöntemleri de
kullanılabilir. 

• Patolojik incelemeler: Patolojik incelemeler de hem
tanısal hem de hukuksal anlamda önemli yöntemlerdir.
Örneğin; bir akciğer kanseri olgusunda patoloji spesime-
ni içinde asbest lifinin bulunması, kanserin asbest etki-
lenimi sonucu olduğu konusunda önemli bir kanıttır. 

Meslek hastalıklarında klinik ve laboratuvar incele-
meler sonucunda tanı konulduktan sonra, bu tanının
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından onaylanma-
sı söz konusudur. Bunun için hastanın dosyasındaki
bilgiler SGK’ya gönderilir ve Kurum Sağlık Kurulu tara-
fından incelenerek karar bağlanır. Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14. maddesinde yer
alan meslek hastalığı tanımının arkasından, meslek
hastalıklarına tanı konulma yöntemi aşağıdaki ifade ile
yer almıştır: 

Madde 14 (devam)- Sigortalının çalıştığı işten dolayı
meslek hastalığına tutulduğunun; 

a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları ta-
rafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu ra-
poru ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi, 

b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalış-
ma şartlarını ve buna bağlı tıbbı sonuçlarını ortaya koyan
denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi, so-
nucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorun-
ludur.

Bu maddenin (a) fıkrasında söz edilen “sağlık hiz-
met sunucuları”, meslek hastalıkları hastaneleri, kamu
üniversitelerinin hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı eğitim
ve araştırma hastaneleridir. 

Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana
çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı işten kaynaklanmış
ise, sigortalının bu kanunla sağlanan haklardan yararla-
nabilmesi için, eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalı-
ğın meydana çıkması arasında bu hastalık için kurum
tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen süreden
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daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır. Bu du-
rumdaki kişiler, gerekli belgelerle kuruma müracaat
edebilirler. Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve
laboratuvar bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalı-
ğına yol açan etkenin iş yerindeki inceleme sonunda
tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları listesindeki
yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık
kurumun veya ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal Sigor-
ta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile meslek hastalığı
sayılabilir. 

MESLEK HASTALIKLARINDA TEDAV‹ ‹LKELER‹
Meslek hastalıklarının çoğunluğu kronik seyirli

tablolardır ve pek çok kronik hastalıkta olduğu gibi
çoğu durumda kesin bir tedavi de söz konusu değildir.
Bununla birlikte meslek hastalıklarının tedavisi bakı-
mından bazı olanaklar da vardır. Meslek hastalığına
yakalanmış olan bir kişi için ilk yapılması gereken ki-
şinin iş yeri ortamından uzaklaştırılması olmalıdır.
Hastalığın nedeni iş yerinde olduğunda kişinin daha
fazla etkilenmesinin önüne geçilmesi için iş yerinden
uzaklaştırmak önemli bir yaklaşımdır. Bazı meslek
hastalıklarında tedavi bakımından bunun dışında bir-
şey yapma olanağı da yoktur. Bunun dışında bazı has-
talıklarda hastalık etkeninin vücuttan atılımını artı-
ran tedavi yöntemleri vardır. Örneğin; kurşun, cıva gi-
bi ağır metallerle olan zehirlenme durumlarında şelas-
yon yapan ilaçlar metalin idrarla atılmasını hızlandır-
dığı için iyileşme hızlı olur. Bu tür zehirlenmelerde te-
davi yapılmasa da zaman içinde metalin vücuttan atıl-
ması sonucu klinik tablo düzelir ama şelasyon yapıcı
ilaçlar iyileşmeyi hızlandırır. Bazı zehirlenme türlerin-
de (örn. organik fosforlu bileşiklerle olan zehirlenme-
lerde) tedavi amacıyla kimyasal maddenin antagonist-
lerinden yararlanılır. 

Meslek hastalıklarının bazılarında iyileşmeyi hız-
landırma amacıyla sayılan tedavi yaklaşımları kullanıl-
makla birlikte çoğu meslek hastalığında tedavi bakı-
mından etkili bir yöntem söz konusu değildir. Örneğin;
pnömokonyoz olgularında akciğerlerde birikmiş olan
tozun atılımını sağlayan veya akciğerlerdeki fibrotik re-
aksiyonu durduran bir tedavi yoktur. Benzeri şekilde
gürültüye bağlı işitme kaybı iç kulaktaki hücrelerin ha-
rabiyeti sonucu olduğundan tedavisi söz konusu değil-
dir. Hastalığın tedavisi bakımından spesifik bir yönte-
min olmadığı durumlarda hastayı rahatlatmak ve yaşa-
mını kolaylaştırmak bakımından bazı uygulamalar ya-
pılabilir. Örneğin; pnömokonyoz olgularında zaman
içinde kalp yetmezliği tablosu gelişirse bu durumun te-
davisi veya nefes darlığı bakımından destek sağlanması
şeklinde yaklaşımlar olabilir. İşitme kaybı söz konusu
olduğunda işitme yönünden cihazlar önerilebilir. So-

nuç olarak meslek hastalıklarında tedavi yaklaşımları
üç ilke halinde formüle edilebilir:

• Hastanın iş yerinden uzaklaştırılması,

• Spesifik tedavi (varsa),

• Genel destekleyici tedavi.

MESLEK HASTALIKLARINDAN KORUNMA
Meslek hastalıklarından tam olarak korunma müm-

kündür. Aslında her hastalıkta bir ölçüde korunma ola-
nağı vardır, ama meslek hastalıklarında korunma daha
net bir kavramdır, bu nedenle meslek hastalıkları “ko-
runulabilir” olmaktan daha öte, “korunulması gere-
ken” hastalıklardır. Çünkü meslek hastalığının nedeni
iş yerindedir, açık ve net olarak bilinen bir etkendir. Bu
etkenin çalışma ortamından elimine edilmesi veya iş
yeri ortamında kontrol altına alınması suretiyle çalışan-
larla temasının kesilmesi, yani etkilenimin önlenmesiy-
le meslek hastalıklarında tam olarak korunma müm-
kündür. 

Meslek hastalıklarından korunma bakımından etki-
li koruyucu yaklaşım, iş yeri ortamında hastalığa yol
açabilecek olan faktörlerin saptanması ve uygun ön-
lemlerle ortamdan elimine edilmesi veya tam olarak
elimine edilemiyorsa çalışanlarla temasını keserek onla-
rın etkilenmesini önleyecek şekilde kontrol altına alın-
masıdır. Bunun için bir dizi teknik ve mühendislik uy-
gulamaları yapılmalıdır. 

Meslek hastalıklarının önlenmesi bakımından tıbbi
bazı yaklaşımların da koruyucu etkisi olabilir. Tıbbi
yaklaşımların başında kişilerin uygun işe yerleştirilmesi
ilkesi gelir. İşe başlamadan önce yapılacak değerlendir-
me sonucunda kişilerin, özellikleri bakımından risk ya-
ratabilecek işlere yerleşmesinin önüne geçilebilir. 

TÜRK‹YE’DE DURUM
Çalışma hayatından kaynaklanan sağlık sorunları

konusunda başlıca iki tür gösterge vardır; bunlar iş ka-
zası ve meslek hastalığıdır. Türkiye iş kazası sıklığı bakı-
mından Avrupa ve dünya ülkeleri arasında üst sıralarda
yer alırken, meslek hastalığı sayıları bakımından en alt
sıralardadır. Türkiye’de (sigortalı işçiler arasında) yılda
80,000 dolayında iş kazası görülürken, her yıl 500 ile
1000 arasında değişen sayılarda meslek hastalığı tanısı
konulmaktadır. Oysa hem dünya genelinde hem de ka-
yıt ve istatistik bilgilerinin düzenli olduğu ülkelerde iş
kazası sayıları ile meslek hastalığı sayıları birbirine ya-
kın değerlerdedir. O halde ülkemizde meslek hastalığı
sayılarının azlığı, gerçekten meslek hastalıklarının az
olmasından değil, hastalıkların tespitindeki yetersizlik-
ten kaynaklanmaktadır. Türkiye’de her yıl 50,000 veya
üzerinde meslek hastalığı olacağı tahmin edilmektedir.
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Türkiye’de her yıl 100,000’in üzerinde yeni kanser ol-
gusu görülmektedir. Kanser olgularının da %4-8 kadarı-
nın mesleksel etkilenmeler nedeniyle meydana geldiği
bilinmektedir [4]. Bu durumda ülkemizde her yıl 4000
ile 8000 dolayında mesleksel kanser görüleceği ifade
edilebilir. Oysa Türkiye’de yılda görülen meslek hastalı-
ğı sayısı sadece beklenen mesleksel kanser sayısının bi-
le çok altındadır. Meslek hastalıkları konusundaki mev-
cut kayıtlara göre Türkiye’deki meslek hastalıklarının
yarısından fazlası pnömokonyoz tanısı alan hastalardır
ve meslek hastalığı bildirimlerinin üçte ikisi sadece
Zonguldak ilinde görülen olgulardır [2]. Bu sayılar bile
mevcut meslek hastalığı sayılarının gerçeği yansıtmak-
tan uzak olduğunu göstermektedir. Bu durumda ülke-
mizde meslek hastalığı olgularının tespitindeki yeter-
sizliğin nereden kaynaklandığının irdelenmesi gerekir.
Burada amaç, meslek hastalığı tespitindeki aksayan
noktaları tartışmak suretiyle gerçek sayılara ulaşma yol-
larını ortaya koymaktır. 

Türkiye’de meslek hastalıklarının tespitindeki yeter-
sizlik birkaç noktadan ele alınabilir:

1. Hastaların meslek bilgilerinin yeterince öğrenilmiyor
olması: Yukarıda tanı yöntemleri bölümünde de açık-
landığı gibi günlük pratikte hastaların çalışma koşulları
konusunda yeterli bilgi alınmamaktadır. Bir üniversite
hastanesine başvuran hastaların dosyalarının incelen-
diği bir araştırmada yetişkin yaştaki hastaların %33.6’sı-
nın dosyasında meslek bilgisinin, %10.3’ünün dosya-
sında ise gerçek olarak ne iş yaptığı bilgisinin kaydedil-
miş olduğu saptanmıştır [5]. Hastaların çalışma süresi
%2.4 ve daha önce başka bir işte çalışma bilgisi ise %2.5
oranında kaydedilmiştir. Oysa bir hastalığın meslek ile
bağlantısı olup olmadığı konusunda karar verebilmek
için her hastanın çalışma hayatına ilişkin bilginin ama-
ca uygun olarak sorulacak birkaç soru ile öğrenilmesi
gereklidir.  

2. Meslek hastalığı tanısı koyma kapasitesinin azlığı: Ya-
kın zamana kadar meslek hastalığı tanısı koyma konu-
sunda yetkili kuruluşlar meslek hastalıkları hastaneleri
idi. Ülkemizde Ankara, İstanbul ve Zonguldak’ta olmak
üzere sadece üç tane meslek hastalığı hastanesi mevcut-
tur ve yakın zamana kadar meslek hastalığı tanısı koyma
yetkisi sadece bu üç hastaneye verilmişti. Zonguldak’ta-
ki hastane, çevredeki birkaç ile, İstanbul hastanesi Mar-
mara ve Ege bölgesine hizmet vermekte, diğer iller ise
Ankara’daki hastanenin hizmetinden yararlanmaktaydı.
Bu durumda söz konusu hastanelerden uzak illerdeki

hastaların yararlanması güç olmaktaydı. Tanı koyma ko-
nusundaki bu kısıtlı duruma çözüm olmak üzere Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı istekli olan üniversite
hastanelerine meslek hastalığı tanısı koyma yetkisi ver-
meyi planladı, ancak bu teklif üniversitelere yeteri kadar
ulaştırılamadı, üniversite hastaneleri de bu konuda is-
tekli olmadı. Yakın zamanda Sağlık Bakanlığı ile birlikte
yeni bir plan uygulamaya konuldu, bütün illerdeki Sağ-
lık Bakanlığı hastanelerine meslek hastalığı tanısı koy-
ma konusunda yetki ve görev verildi. Bu hastanelerde
görevli doktorlar da konu ile ilgili olarak bilgilendirildi.
Sonuç olarak meslek hastalığı tanısı koyma yetkisi, mes-
lek hastalıkları hastaneleri, kamu üniversitelerinin has-
taneleri ve Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastane-
lerine verilmiştir ve bu şekilde meslek hastalığı tanısı
koyma kapasitesi artırılmış olmaktadır. Bu gelişmelere
dayalı olarak önümüzdeki yıllarda meslek hastalığı tanı-
larının artması beklenebilir. 

3. Meslek hastalığı tanı sürecinden kaynaklanan güçlük:
Sosyal Sigortalar mevzuatına göre bir doktor tarafından
konulan meslek hastalığı tanısının SGK’daki ilgili birim
tarafından doğrulanması gerekmektedir. Bunun için
meslek hastalığı tanısını koyan hastanenin, tanının
doğrulanması için ilgili belgeleri SGK’ya göndermesi
gerekmektedir. Bu durum meslek hastalığı tanısı koya-
cak doktorlar açısından caydırıcı olabilir. 

Sonuç olarak; son düzenleme ile ülkemizde meslek
hastalığı tanı koyma kapasitesi artırılmıştır. Tanı süreci
bakımından bazı güçlükler olmakla birlikte her hasta-
dan çalışma yaşamı ile ilgili bilgiler alınmak suretiyle
hastalık ile meslek arasında ilişkiden şüphelenildiğinde
tanı süreci tamamlanmak suretiyle daha fazla sayıda
meslek hastalığını saptama olanağı söz konusu olabilir. 

Kaynaklar

1. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
16.06.2006, No 5510.

2. Bilir N, Yıldız AN. İş Sağlığı ve Güvenliği. 1. Baskı. Ankara:
Hacettepe Üniversitesi Yayını, 2004.

3. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, 12 Mayıs 2010 R.G.
No: 27579.

4. Doll R, Peto R. Causes of cancer. J Natl Cancer Inst 1981;
66:1191-308.

5. Pinar T, Cakmak A, Saygun M, Ulu N. Determination of oc-
cupation and other factors that may have an impact on di-
agnosis and treatment in medical records. Turkiye Klinikle-
ri J Med Sci 2008; 28:40-7.

152

Bilir

HACETTEPE T IP DERG‹S‹


