
MESLEK 
HASTALIKLARINA 

GİRİŞ



Giriş :

• Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
işçi sağlığını,

• “Çalışan tüm insanların fiziksel, ruhsal, moral ve sosyal yönden
tam iyilik durumlarının sağlanmasını ve en yüksek düzeylerde
sürdürülmesini iş koşulları ve kullanılan zararlı maddeler nedeniyle
çalışanların sağlığına gelebilecek zararların önlenmesini ve ayrıca
işçinin fizyolojik özelliklerine uygun yerlere yerleştirilmesini işin
insana ve insanın işe uymasını asıl amaçlar olarak ele alan tıp
bilimidir" şeklinde tanımlamaktadırlar
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İşyerlerinde 
Başlıca 

Tehlikeler

Tehlikeli Çevre

Elektrik

Kişisel

Radyasyon

Kimyasallar

Biyolojik

Mekanik

Sıcaklık

U.V

Etkinlikler

Kayma takılma

Elle çalışma

Sıcak soğuk stresi

Sabit postür

Mental stress

Yineleyen hareketler

EMF-Radyasyon

İyonizan

İnfra red

Laser

Bitkiler

Toksik maddeler

Karsinojenler
Genotoksikler

Buhar, duman

Toz

Allerjen

İrritanlar
Hayvanlar

Bitkiler

Gürültü

Düşen cisimler

Vibrasyon

Düzensiz dağınık 
işyeri ve zemin

Isırık ve Sokmalar

Güneş yanığı

Kapalı alanlar

Yüksekte çalışma

Yüksek voltajlı donanım
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Uluslararası Çalışma Örgütünün 112 Numaralı Tavsiye Kararına 
Göre, İşçi Sağlığının Amacı:

Çalışanların sağlık kapasitelerini en yüksek düzeye çıkarmak,

Çalışmanın olumsuz koşulları nedeniyle sağlığın bozulmasını 
önlemek,

Her işçiyi fiziksel ve ruhsal yeteneklerine uygun işlerde çalıştırmak ve

Yapılan iş ile işçi arasında uyum sağlayarak, en az yorgunlukla en 
uygun verimliliği elde etmektir
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Meslek Hastalığı Tanımı:
• Sigortalının (çalışanın) çalıştığı işin niteliğine göre, tekrarlanan

sebeplerle veya işin yürütüm şartlar nedeniyle meydana gelen, geçici
veya kalıcı HASTALIK, SAKATLIK, RUHİ ARIZA hallerine Meslek Hastalığı
denir.

• Özetle işyerlerinde mevcut, insan sağlığına zararlı

Kimyasal etmenler

Fiziksel etmenler

Biyolojik etmenlerin meydana getirdiği hastalıklara “Meslek Hastalığı”
denilmektedir. Burada sebep-sonuç ilişkisi söz konusudur.
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Meslek Hastalıkları Neden Önemlidir ?

Meslek hastalıkları kavram olarak işin yürütüm koşullarından
kaynaklanan hastalıklardır.

Meslek hastalıkları insanların karşı karşıya kaldığı diğer hastalıklara
göre daha çok dikkat çekmesinin temel nedeni bu hastalıkların
etkeninin işyerinde olmasıdır.

Meslek Hastalıkları Meslekle-işle ilgili hastalıklardır.

Yine aynı tüzükte “Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve
bu hastalıkların, işten fiilen ayrıldıktan en geç ne kadar zaman sonra
meydana çıkması halinde sigortalının mesleğinden ileri geldiğinin
kabul edileceği bu bölüm hükümlerine ve Tüzüğe ekli meslek
hastalıkları listelerine göre tespit ve tayin edileceği” belirtilmektedir.
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Meslek hastalıklarının bazı özellikleri;

• 1. Meslek hastalıkları multifaktöryel hastalıklar olabildiği gibi tek bir 
etkenden kaynaklanan hastalıklar da olabilirler. “Herhangi bir 
hastalık” eğer etkeni işyerinde ise “meslek hastalığı” olabilir. 

• 2. “Meslek hastalığı tanımı”ndan da anlaşılacağı üzere bu hastalıklar; 
hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleri biçiminde ortaya çıkabilir. Akut 
ya da kronik olabilecekleri gibi maluliyete yol açabilir ve geçici bir 
sorun oluşturmuş olabilirler. Yani iyileşiyor olması onun meslek 
hastalığı statüsünden çıkarmaz, ya da ruhsal bir etkisi olması hastalık 
değildir anlamına gelmez vb..
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3. Bu hastalıklar; işe özgü olan hastalıklardır. Meslek hastalıklarında, 
hastalıkla yapılan iş (yani meslek) arasında nedensel bir bağlantı vardır. 

• Örneğin kurşun zehirlenmesi yalnızca kurşunun kullanıldığı işyerinde 
çalışanlara özgü bir sağlık sorunudur, başka işlerde çalışanda görülmez. 
Oysa kronik bronşit tozlu yerlerde çalışanlarda görülmekle birlikte tozsuz 
ortamlarda çalışan kişilerde de görülebilir. O halde meslek hastalıkları işe 
özgü olan ve doğrudan doğruya işin yürütümü sırasında ortaya çıkan, 
nedeni yalnızca işyerinde olan sağlık sorunlarıdır. 

• 4. Meslek hastalıklarının çoğunda, hastalık semptom verdiğinde artık 
hastalık yerleşmiştir. Bu nedenle erken tanı ve taramaların önemli olduğu 
hastalıklardır.

• Örneğin, kurşun zehirlenmeleri, pnomokonyozlar veya gürültü nedenli 
işitme kayıpları gibi meslek hastalıklarında bireylerde şikayet oluştuğunda 
artık önleme değil tedavi aşamasına gelinmiştir. 
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• 5. Meslek hastalıklarında “etken ortadan kaldırılırsa” veya 
çalışanın “etkenle teması kesilirse” hastalığın ilerlemesi 
durur, çünkü etken var oldukça hastalık ilerleyecektir.  

• 6. Meslek hastalıklarının tanılarının konması özel 
laboratuar çalışması gerektirebilir. İşçi Sağlığı 
Enstitülerinde ve Meslek Hastalığı hastanelerindeki 
laboratuarlar bu özelliklere sahiptirler.

• 7. Etkenin temasından sonra hastalığın meydana gelmesi 
için geçen süre yükümlülük süresi olarak adlandırılır ve bu 
süre 1 hafta ile 30 yıl arasında değişebilir.

11



• 8. Saptanan bir hastalığın “meslek hastalığı” sayılabilmesi için o hastalık 
“meslek hastalıkları Listesi”nde bulunmalıdır. Bu liste her ülkede farklıdır. 
Ülkemizde bir hastalık eğer listede yoksa ve yetkili kurum ve hekimler 
hastalığın, meslek hastalığı olduğuna kanaat getirirse SS sağlık yüksek 
kurulunun konuyu çözme yetkisi bulunmaktadır

• 9.Meslek hastalıklarının diğer benzer hastalıklarla kliniği ve patolojisi 
aynıdır.

• 10. Meslek hastalığı oluşması zararlı maddenin cinsine, maruz kalma 
süresine, kirleticinin yoğunluğuna çalışanın solunum hızına ve duyarlılığına 
bağlıdır. Termal konfor denilen ortam rahatlık şartları da önemlidir
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MESLEK HASTALIKLARININ SINIFLANDIRILMASI

• Meslek hastalıklarında Çeşitli Sınıflandırmalar 
Yapılabilir:

I. Hastalığın Etkilediği Organa Göre;

II. Meslek Hastalığına Sebep Olan Etkene Göre          ( 
Etiyolojik Sınıflandırma);

III. Hastalık Etkeninin Vücuda Giriş Yoluna Göre;

IV. Hastalığın Görünümüne ve Gidişine Göre;

V. Hastalığın Etkilediği Bölgeye Etkilemenin Boyutuna Göre;

VI. Mevzuata Göre ;
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I-Hastalığın etkilediği organa göre 
sınıflandırma

a) Solunum sisteminin meslek hastalıkları
b) Mesleki deri hastalıkları
c) Mesleki sindirim sistemi hastalıkları
d) Mesleki hematopoetik sistem hastalıkları, 
e) Mesleki kas iskelet sistemi hastalıkları
f) Mesleki boşaltım sistemi
g) Mesleki sinir sistemi
h) Mesleki işitme organı ve sistemi hastalıkları
i) Mesleki kanserler
j) Çoklu organ etkilenimi
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II-Meslek hastalığına sebep olan etkene göre 
sınıflandırma (Etiyolojik sınıflandırma
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• Bu Gruba Psikososyal Kaynaklı Meslek Hastalıklarını’ da İlave 
edebiliriz.

1. Depresyon

2. Manik-depresif bozukluk ( Sendrom)
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• III-Hastalık etkeninin vücuda giriş yoluna göre :

• (deri, solunum sistemi, sindirim stemi girişli olanlar )

• IV-Hastalığın görünümüne ve gidişine göre 

• (Akut ve Kronik)

• V-Hastalığın etkilediği bölgeye etkilemenin boyutuna göre

• (Lokal, sitemik)
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VI--Mevzuata göre meslek hastalıklarının sınıflanması 
(Tüzük Md.64)

• Ülkemizde meslek hastalıkları sınıflandırılırken etkene göre yapılan 
sınıflandırma ile organ göre olan sınıflandırmaların bir kombinasyonu 
kullanılmıştır. Buna göre A,D ve E grubu hastalıklar etken göre sınıflandırmanın 
bölümleri iken B ve C grubu organa göre yapılan sınıflandırmada en çok 
etkilenen organlardır.

• A Grubu : Kimyasal Maddelerle olan meslek Hastalıkları; (25 alt gruba 
ayrılmıştır.) 

• B Grubu : Mesleki Cilt Hastalıkları (2 alt gruba ayrılmıştır)

• C Grubu : Pnömokonyozlar ve diğer Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları (6 alt 
gruba ayrılmıştır)

• D Grubu : Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar (3 alt gruba ayrılmıştır

• E Grubu : Fiziksel Etkenlerle olan Meslek Hastalıkları (6 alt gruba ayrılmıştır.)

•

•

19



20



MESLEK HASTALIKLARI TIBBİ VE YASAL TANI SÜRECİ

• Meslek hastalıklarının tıbbi olarak tanısının konulması ile 
konulan bu tanının yasal olarak kabul edilen bir tanı haline 
gelmesi süreci işlemeleri farklıdır. 

• Örneğin, bir çalışana kurşun zehirlenmesi tanısı koymak için 
anamnez, fizik muayene ve kan kurşun düzeyi vb. laboratuar 
analizleri yapılması sonucunda kurşun zehirlenmesi tanısı 
hekim veya sağlık kuruluşu tarafından konulabilir. Ancak bu 
hastalığın etkeninin işyerinden mi kaynaklandığı sorusunun 
cevabının bulunmasıyla meslek hastalığı tanısı konabilecektir. 
Bu nedenle hastalık etkeninin işyeri ortamında da 
araştırılması gereklidir. 
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Meslek Hastalıklarının Hekime Götüren Sebepleri:

22

A
Basit, üzerinde durulmayacak 
semptomlar

B
Diğer var olan hastalıklar ile 
karışabilen belirti ve 
semptomlarla

C
Önemli hastalık (klinik) 
tablosu olabilir



TANIDA ÖNCELİK:
I. Meslek hastalılarının diğer hastalıklardan en farklı tanı yöntemi; hastadan çok 

detaylı kendine özgü meslek öyküsünün alınmasıdır. Dr. Bernardino Ramazzini 
bütün hekimlere, hastalarının mesleklerini sormasını öğütlemiştir. Böylece 
hastalığın meslekle ilişkisini araştırmak kolaylaşacaktır. Ancak dikkat edilmesi 
gereken kişiye sadece son işini değil önceki işlerini de sormak, şu andaki 
işinde ise hangi uğraşıları olduğunu ayrıntısıyla öğrenmek gereklidir. 

II. Meslek hastalığının tanısı bakımından bir başka yön de işyeri ortam 
değerlendirmeleridir.Hastalığın etkeni olan faktör kişinin çalıştığı işyerinde 
olduğu gösterilebilinmelidir.
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Meslek Hastalıklarının Teşhisinde:

1) İyi bir hastalık anamnezi alınması
2) İyi bir mesleki anamnez alınması
3) Tam ve detaylı bir Sistemik fizik muayene:( tüm 

sistem muayenesi, cilt, saç, gözler, kulak, 
boğaz,solunum yolu vb.)

4) Rutin laboratuar tetkikleri
5) Çoğu kez de özel laboratuar tetkikleri ((kurşun 

zehirlenmesi, çinko protoporfirin, orgonafosfat 
için psödokolinesteraz);yapılması ile olur.

•
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6) Tanıda Kullanılan Diğer Değerlendirmeler;

 Fizyolojik değerlendirmeler:(odyolojik ölçümler, solunum fonksiyon 
testleri, elektromyografi (EMG), elektrokardiyografi (EKG), 
elektroensefalografi (EEG) vb.)

 Radyoloji, ultrasonografi, patoloji gibi analizler yanında,  kan, idrar, 
nefes gibi biyolojik örneklerde inceleme yapılır. (Mesleki solunum 
sistemi hastalıklarının tanısında Radyolojik muayeneler, malign hastalık 
şüphesi olan durumlar ve metal zehirlenmeleri, hepatotoksik madde gibi 
maruziyet durumlarında doku örneklerinin histopatolojik ve patolojik 
yöntemler incelenmesi yararlıdır.
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 İşyeri Ortam Ölçümleri:Meslek hastalıklarında klinik 
tanının yanı sıra, hastalığın meslekten kaynaklandığının 
da ortaya konması gerekir. Bunun için de meslek 
hastalığına neden olan etkenin işyeri ortamında da 
varlığının gösterilmesi gereklidir. Ya işyeri ortamında 
yapılacak doğrudan ölçümlerle (gürültü ölçümü gibi) 
veya ortamdan alınan örneklerde yapılacak tayinlerle 
(ortam havasında kurşun, benzen vs. tayini gibi) bu 
değerlendirmeler yapılabilir. Bu ölçümler düzenli olarak 
yapılmalı ve kayıtlarda saklanmalıdır. Bu tür kayıtların 
varsa tanı ve korunma kolaylaşacaktır.
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Meslek Hastalıklarının Tanısında Temel Sorunlar;

1) Hastalığın mesleğe bağlı olup olmadığını ayrılmasında zorluklar; İşyeri 
hekimlerinin sıklıkla karşılaştığı güçlük ve yapabildiği yanlışlık; hastalığın 
mesleğe bağlı olup olmadığını ayırmaktır. Bu hastalıkların sıklıkla mesleki 
olmayan benzeri hastalıklarla karıştırılabilmektedir. 

2) Hastalığa sebep olan etkenin spesifik bir zehirlenme tablosu yapmaması; 
Hastalığa sebep olan etkenin spesifik bir zehirlenme tablosu yapmaması, 
birçok hastalıkta başka zehirlenmelerde görülen belirtilere yol açması bu 
hastalıkların tanısının konulmasını güçleştirmektedir. Örneğin kurşun 
zehirlenmesinde karın ağrısı ve kabızlık bir çok hastalıkta görülebilen 
semptomlardır. Buna ilaveten hastalık oluşumunda etkili olan mesleki 
faktör ile hastalığın mesleki olmayan sebepleri bir araya geldiğinde sinerjik 
etki oluşturup, hastalık tablosunun daha da karmaşık hale gelmesine 
neden olurlar. Bunların sonucu olarak hastalığın hem tanısı, hem ayırıcı 
tanısı hem de tedavisi zorlaşır. 
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3) Çoğu faktörün biyolojik etkisinin bilinmemesi; Bazı mesleki faktörlerin 
öneminin klinisyen tarafından belirlenmesinin zor olması yada henüz biyolojik 
zararının bilinmemesi teşhisi daha karmaşık  hale getirir.

4) Maruziyet olup olmadığının bilinmemesi; Tanı koymak için maruziyet 
olduğu kesinleştirilmelidir. Eğer maruziyet yoksa rahatsızlık mesleki değildir. 
Bunu hastalardan alınacak  anamnezle tespit etmek çok zordur. Çalışanlar 
gerçekte böyle bir maruziyet olmadığı halde bir rahatsızlığı olduğu 
zannındadırlar. İşyerinde başka hastalar olması onları endişelendirmiştir ve 
kendilerinde de o hastalığı ararlar, endişelenirler. Oysa bilinmelidir ki; 
semptomlar dozla ve maruziyet zamanı ile ilişkilidir. Bu nedenle işyeri hekimi 
çalışma ortamlarını sık sık ziyaret ederek incelemeli, etkeni araştırmalı, 
sorgulamalıdır. 
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* İşyeri ortamında toza maruziyet öyküsü incelenirken çalışanın; ayrıntılı meslek öyküsü alınmalıdır (En son yaptığı ve daha 

önce çalıştığı işler,  çalıştığı bölümler, kullandığı ve çalıştığı ortamdaki maddeler, iş dışı uğraşları, alışkanlıkları sorgulanmalıdır.). 

** PA Akciğer grafisinin (35x35cm.) değerlendirilmesi,  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ile Maden ve Taşocakları 

İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. PA akciğer grafileri, A ve B okuyucu 

tarafından değerlendirilir. İlgili Tüzük ve Yönetmelik ile A ve B okuyucu listelerine www.isggm.gov.tr adresinden ulaşılabilir.                     

***  A ve B okuyucuları tarafından pnömokonyoz olgusu ya da şüphesi biçiminde kabul edilen ve işverene bildirilen işçiler, 

Meslek Hastalıkları tanısı koymakla yetkili Hastaneye sevk edilir.  Hastane raporlarının bir örneği ilgili işyerine ve İSGÜM'e gönderilir. 

http://www.isggm.gov.tr/


Meslek Hastalığı Tanısı Nasıl Konur?
• Meslek hastalığı tıbbi olduğu kadar yasal ve sigortacılık tanımıdır. Bu tanı iş risklerinin 

işveren tarafından yönetilemediği ve işçinin bu nedenle fonksiyon kaybına yada 
hastalık durumuna uğradığını kanıtlar. Bu nedenlerle, içerisinde özel eğitilmiş kişiler 
ve özel prosesler barındıran “yetkinleşmiş sağlık birimleri” tarafından 
kanıtlanabilmesi gerekliliği söz konusudur.

•

• “16 Haziran 2006 tarihinde 26200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre (Madde 14):

• Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun;

• a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usûlüne uygun olarak 
düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi,

• b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı 
tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin 
incelenmesi,sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.”

•
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• Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak 
çalıştığı işten kaynaklanmış ise, sigortalının bu Kanunla sağlanan haklardan 
yararlanabilmesi için, eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması 
arasında bu hastalık için Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen 
süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır. 

• Bu durumdaki kişiler, gerekli belgelerle Kuruma müracaat edebilirler. 
Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla belirlendiği ve 
meslek hastalığına yol açan etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit edildiği 
hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz 
konusu hastalık Kurumun veya ilgilinin başvurusu üzerine SGK Yüksek Sağlık 
Kurulunun onayı ile meslek hastalığı sayılabilir
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MESLEK HASTALIKLARIYLA İLGİLİ  MEVZUAT ve 
HUKUKSAL BOYUT

• Meslek hastalıkları meydana geldiğinde, hastanın her türlü tedavisi 
sigorta tarafından sağlanır. Ayrıca hastalık nedeniyle işgöremezlik de 
olmuşsa, sigorta kişiye işgöremezlik ödeneği (tazminat) öder. 

• İşçilerin sigortalanması, hastalık durumunda tedavi giderlerinin 
karşılanması ve tazminat ödenmesi konuları meslek hastalıklarının 
hukuksal boyutunu oluşturur. 

• Ödenecek tazminatın miktarı işçide hastalık sonucu ortaya çıkan 
işgöremezlik düzeyi ile ilişkili olduğundan, bu düzeyin hesaplanması 
meslek hastalıklarının hukuksal boyutu ve sigorta açısından önemlidir. 
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• Ülkemizde yasal düzenlemelere göre meslek hastalıklarının 
araştırılması, izlenmesi, şüpheli durumlarla ilgili olarak sağlık 
kuruluşlarına  sevk edilmesi iş yeri hekimlerinin görevidir. 

• İşverenler işyerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek 
meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili Bölge 
Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. (4857 sayılı İş Kanunu md. 77) Bu 
bildirim “İşyeri Kaza Ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu” aracılığı ile 
yapılır. Bildirimi zamanında yapmayan işverenlere aynı kanunun 105 
inci Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır.
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YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİ:

“Zararlı mesleksel etkinin 
sona ermesi ile hastalığın 
ortaya çıkması arasında 
geçebilecek, kabul edilebilir 
en uzun süredir”. 

MARUZİYET SÜRESİ: 

“Zararlı etkinin başlamasıyla 
hastalık belirtilerinin ortaya 
çıkması için gereken en az 
süredir”. 
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Meslek Hastalıkları ile İlgili Yasal Düzenlemeler

Anayasanın 49, 50, 56 ve 60ncı maddeleri 
çalışma hakları ile ilgilidir.
ILO Sözleşmeleri,
Hıfzıssıhha Kanunu
5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu,
4857 sayılı İş Kanunu
11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 
işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü (halen 
yürürlükte bulunmaktadır)
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27 Kasım 2010 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık 
Bakanlığından:İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 
EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

27 Kasım 2010 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık 
Bakanlığından:İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

28 Ağustos 2008 Tarihli GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ 
YÖNETMELİĞİ

SOSYAL SİGORTA SAĞLIK İŞLEMLERİ 

• TÜZÜĞÜ
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İşyeri Kaza Ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu
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İşyeri Kaza Ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu
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     İşyeri adresi:

     Çalışanın ad ve soyadı:

     Çalışanın sigorta sicil no:

     Çalışanın doğum tarihi ve yeri:

MESLEK HASTALIĞI FORMU

     Dosya No:

     İşyeri sicil no:

     İşkolu kodu:

     Çalışanın cinsiyeti:

     Çalışanın yaptığı iş ve çalıştığı bölüm:

     Bu işyerinde çalışma süresi:

     Meslek hastalığı tanısı:

     Tanı konulma tarihi:

     Meslek hastalığının oluşma nedeni:

     İş göremezlik durumu ve süresi:
     Sağlık tesislerinde yatma süresi:

     Sonuç: 

Tarih                  :

İşyeri Hekimi   :

İmza                  :

Meslek Hastalığı Formu
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Meslek Hastalığı Önlenebilir mi?

• Kesinlikle önlenebilir. Önlemek için:

1.Kayıt dışı, sigortasız işçi çalıştırılmamalı

2.İşe giriş muayenelerinde sağlık durumu uygun olmayanlar o işe alınmamalıdır. 
Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde belirtilen işler için Daha kapsamlı bir 
inceleme ile Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışır Raporu alınmalıdır

3.Meslek Hastalığının belirtileri ortaya çıkmadan, yapılan işin özelliği, karşılaşılan 
riskler dikkate alınarak gerekli Laboratuar ve Radyolojik incelemeler yapılarak 
Hastalıkların erken tanısını koymak amacı ile düzenli periyodik muayeneler 
yapılmalıdır.
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• 4.İşyeri ortamında :

Hijyen kurallarına uyulmalı,çay ve yemek 
molalarından önce mutlaka eller bol sabunlu su ile 
yıkanmalı

İşyerinden ayrılmadan önce duş yapılabilmesi için 
yeterli duş bulunmalı

Her işçinin İş kıyafetleri ve harici kıyafetlerin ayrı 
ayrı bölümlerde bulunduğu elbise dolapları olmalı

Yeterli ve temiz havalanma sağlanmalı,
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 İşin özelliğine göre sık sık ve sürekli eğitimler verilmeli

İşin özelliğine göre, ortaya çıkan zararlı etkenler uygun 
tekniklerle uzaklaştırılarak izin verilen değerlerin üzerine 
çıkmasına engel olunmalıdır.

Gerekiyorsa maske tıkaç vs gibi kişisel koruyucular 
kullanılmalıdır

Mümkün ise işyeri hekimi istihdam edilmeli, değilse 
ortak işyeri hekimi temin edilmeye çalışılmalıdır.

• ·
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 İşyeri hekimi, Sigorta Müfettişi, İSGÜM veya Meslek Hastalıkları 
Hastanesi görevlilerinin uyarı ve tavsiyelerine dikkatle uyulmalıdır.

Ortamdan uzaklaştırma amacı ile istirahat verilmiş ise, ekonomik 
nedenler, kalifiye eleman bulamama veya işi zamanında yetiştirme 
gibi bahaneler ileri sürülmemeli, istirahat kesinlikle uygulanmalıdır.

Hastane incelemeleri sonucu iş değişikliği kararı verilmiş ise işveren 
yönünden çalıştıracak eleman bulamama , işçi yönünden işini 
kaybetme korkusu gibi nedenler ileri sürülmemeli, iş değişikliği 
mutlaka uygulanmalıdır.

Kontrol muayenelerine zamanında gidilmelidir
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• Meslek hastalıklarının en önemli özelliği korunabilir 
olmalarıdır.İşyerindeki faktörlerin uygun yöntemlerle kontrol altına 
alınması durumunda meslek hastalığının hiç ortaya çıkmaması gerekir. 

• Kontrol yönteminin şekli, zararlı madde ve etkenin yapısı (kimyasal 
veya toksik özelliği)  vücuda giriş yolu, maruziyet süresi, çalışma 
ortam atmosferindeki konsantrasyonu gibi birçok faktöre bağlıdır:
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Meslek Hastalıklarında Korunmanın ilkeleri şunlardır: 

•

• I. TEKNİK KORUNMA ÖNLEMLERİ 

• a. Etkenin kaynağına yönelik önlemler,

• b. İş yerindeki çalışma ortamına ait önlemler, 

• c. Alıcıda korunma önlemleri ( Kişisel Koroyucular),

•

• II. TIBBİ KORUNMA ÖNLEMLERİ

• a. İşe giriş sırasında yapılan tıbbi muayeneler

• b. Aralıklı tıbbi kontrol muayeneleri ( Periyodik Muayeneler)

• c. Eğitim ve uyarma

•

•

46



a. Etkenin kaynağına yönelik önlemler,
• 1. Kullanılan zararlı maddelerin değiştirilmesi (ikame): Örneğin; Boyada 

kurşun yerine çinko, baryum veya titanyum oksit kullanılması. Kibrit 
üretiminde beyaz fosfor yerine kırmızı fosfor kullanılması, Dökümhanelerde 
dökümlerin temizlenmesi için kum tozu yerine küçük çaplı çelik bilyalar 
kullanılması, Soğutucu olarak metil bromür yerine freon kullanılması

• 2. Kullanılan zararlı yöntemin değiştirilmesi (substitition):
Örneğin;Püskürtme ile boyama yerine fırça ile veya daldırma yöntemiyle boyama 
partiküllerin havaya dağılmasını azaltır.

• 3. Kapalı çalışma yöntemi

• 4. İşlemin yer ve süre olarak sınırlandırılması

• 5. Nemli, ıslak çalışma yöntemi

• 6. Lokal havalandırma

• 7. Yeterli bakım program
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b. İş yerindeki çalışma ortamına ait önlemler,

1) İşyeri düzeni  

2) İşyerinin kuruluş aşamasında sağlık açısından 
problem olabilecek ihtimaller hesaplanarak , 
mühendislik yardımıyla olası sorunların çıkması 
başından engellenmelidir.

3) Genel havalandırma

4) Seyreltme (temiz hava sağlanması)

5) Kaynak ve alıcı arasındaki mesafenin artırılması 
(otomatik veya uzaktan kontrol) 

48



6) Sürekli (sabit) dedektör kontrolü

7) Yeterli bakım programı

8) İşyerindeki tehlikeler saptanmalıdır .

9) Tehlikelerin giderilmesi için yardımcı 
dallarla beraber çalışmalar 
yapılmalıdır.
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c. Alıcıda korunma önlemleri,
• 1. Eğitim ve öğretim

• 2. İşçilerin rotasyonu (maruziyet dozunu azaltmak)

• 3. İşçinin havalandırılan kabine alınması

• 4. Kişisel dozimetri-monitörler

• 5.Yeterli bakım programı

• 6. Kişisel Koruyucu Ekipmanların Kullanımı

• a. Solunum sisteminin korunması
 Kendi kendine yeterli solunum maskeleri

 Süzgeçli maskeler

 Temiz hava sağlayan hortumlu maskeler

 Toz maskeleri

b. Gözlerin korunması; gözlük, maske

c. Derinin korunması; eldiven, önlük, bot, çizme, krem 

d. Kulakların korunması: kulaklık ve tıkaçlar
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Meslek Hastalığı Tedavisindeki Başlıca İlkeler;

Maruziyetin sonlandırılması

Varsa spesifik tedavi

Gerekiyorsa semptomatik-destekleyici tedavidir
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1. Vücuttan atılıyorsa düzelme olabilir
a. Kişi işyeri ortamından uzaklaştırılmalıdır.
b. Desteklemeli:Etkenin vücuttan atılımını hızlandıran 

veya etkeni nötralize eden spesifik tedavi olanağı vardır.
Örneğin kurşun zehirlenmesinde kurşunun vücuttan 
atılımını hızlandıran şelasyon yapıcı ajanlar kullanılabilir 

2. Vücuttan atılamayan /kronik etkilenim düzelme olmaz
a. genel destekleyici
b. semptomatik tedavi
*gürültüye bağlı işitme kaybı azaltılamaz
*Pnömokonyozda akciğerlerde birikmiş olan tozun 
atılamaz
*benzen etkisi ile meydana gelen anemi düzelmez

Meslek Hastalıklarında Tedavi İlkeleri
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Etken-hastalık ilişkisi ve etkileyen faktörler

Fiziksel yapısı, 

Toksisite düzeyi, 

Potensi, 

Yoğunluğu, 

Dalga boyu, çözünürlük 

derecesi,

Etki

süresi

Ortama ait Faktörler

Sıcaklık
Işık

Nem oranı

Hava akım hızı 

ve havalandırma

Çevresel Etkenin özellikleri

Konakçıya ait özellikler: 

Genetik yapısı, ırk

Yaşı, 

Cinsiyeti, 

Beslenme durumu, 

Enfeksiyon öyküsü

Bağışıklık durumu,

Aktivite düzeyi

Etkenle karşılaşma öyküsü

Gebelik, laktasyon vb. özel durum

Karşılaşma sıklığı

Vücuda 

giriş yoluSürekli/aralıklı karşılaşma

Etkinin niteliği
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1. İşçiler , tehlikeler ve yol açtıkları hastalık belirtileri 
üzerine eğitilmeli ve uyarılmalıdırlar.

2. Erken tanı için işe giriş sırasında tıbbi muayeneler,

3. Aralıklı tıbbi kontrol muayeneleri (periyodik 
muayeneler) ve 

4. Biyolojik-çevresel ölçümler yapılmalıdır.

•
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Meslek Hastalığını Önlemede İşveren 
Sorumluluğu: 

1.İşe giriş ve gerekli ise "Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu" için gerekli 
muayeneler yapılmadan işçi çalıştırılmamalıdır. 

2.İşçilerin yapılacak iş ve ortam risklerinden korunmak için eğitimini 
sağlamalıdır. 

3.İşçilere düzenli kişisel koruyucu donanımların temini ve 
kullanılmasının sağlanmasından sorumludur. 

4.İşyerinde ortam risklerinin değerlendirilerek, gerekli tedbirlerin 
alınmasından sorumludur. 

5.İşyeri ortamında gerekli hijyen koşulları sağlanmalıdır 
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6. İşyeri ortamında temiz hava sirkülâsyonu 
sağlanmalıdır 

7. İşlem sırasında ortaya çıkan zararlılar uygun 
yollarla uzaklaştırılmalıdır 

8. Periyodik muayeneler zamanında yaptırılmalıdır 

9. İşyeri Hekimi, Sigorta Müfettişi, İSGÜM ve Meslek 
Hastalıkları Hastaneleri görevlilerinin uyarı ve 
tavsiyeleri yerine getirilmelidir. 

10.İstirahat ve işyeri değişikliği kararları derhal 
uygulanmalıdır. 

57



58



Meslek Hastalıklarının Dünyada 
Ve Ülkemizde Tarihi Gelişimi

• Meslek Hastalıkları kavramını tarihte bir ilkle anmak oldukça zordur.

• Ancak meslek hastalıklarının dikkat çeker hale gelmesi ve yazılı 
kayıtlara geçişi insanın bir başkası hesabına, bir başkası için çalışır hale 
gelmesiyledir. Örneğin, Roma ve Yunan uygarlıklarında, devasa taş 
blokların işlenerek yapılarda kullanıldığı çağlarda, taş ocaklarında 
çalıştırılan kölelerin solunum sıkıntısıyla ölmesinin dönemin hekimlerinin 
dikkatini çektiğini tarihe düşen kayıtlardan bilmekteyiz. Asıl ilginç olan 
dönemin hekimlerinin, taş ocaklarında solunan tozla, oluşan hastalığın 
bağlantısını kurmaları ve tarihin ilk "korunma önlemini" önermeleridir: 
kölelere çalıştırılırken deriden maskeler takılması. 
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• Meslek Hastalıkları eskiden beri bilinen hastalıklardır. Kurşun
intoksikasyonları Grekler ve Romalılar zamanında bile bilinmekte idi.

•

• 1500’lü yıllarda Avusturyalı hekimlerden Dr. AGRİCOLA (1494-
1555) madencilerin sağlık durumlarını incelediği “DE RE METALICA”
isimli kitabında, madende çalışanların önemli sağlık sorunları ile karşı
karşıya kaldıklarını, ömürlerinin kısa olduğunu, bu nedenle madenci
eşlerinin birçok kez evlenmek zorunda kaldıklarını hatta yedi kez
evlenenlerin bile bulunduğunu yazmıştır.
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• 1700’lü yıllarda İtalyan hekim Dr. BERNANDİNO RAMAZZİNİ
(1633-1714) ilk Meslek Hastalıkları kitabını yazmış ve biz hekimler
meslek hastalıklarını teşhis edebilmemiz için “HASTAMIZA NE İŞ
YAPTIĞINI SORMAK” zorundayız demiştir.

• İşçi sağlığının babası olarak kabul edilen Dr. RAMAZZİNİ’nin
görüşü halen geçerlidir.
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k

• 1884’te Almanya’da Hastalık Sigortası kuruldu, I. Dünya
Savaşı’ndan sonra da “Meslek Hastalıkları Sigortası” uygulanmaya
başlandı. (Ülkemizde ise 1951 yılında İş Kazaları, Meslek Hastalıkları,
Analık ve Hastalık Sigortası uygulamaları başladı.)
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1911 yılında İtalya-Milano’da Meslek Hastalıkları Kliniği açıldı.
(Ülkemizde ise 1976’da Ankara ve İstanbul’da Meslek Hastalıkları
Klinikleri açıldı.)

1919’da kurulan Uluslararası Çalışma Örgütü (INTERNATIONAL
LABOR OFFICE-İLO)’nün ilk sözleşmesi 1919’da imzalanan “Çocuk
İşçilerin Çalışma Koşulları” ile ilgilidir.

1925 yılında imzalanan 18. no’lu sözleşme ile kurşun, cıva,
pnömokonyoz gibi üç hastalık Meslek Hastalıkları olarak kabul edilmiş
ve üye ülkelere de bunların Meslek Hastalığı kabul edilmesi tavsiye
edilmiştir.
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1934 İLO Sözleşmesi (No:42) ile Meslek Hastalıkları sayısı mevcut
kurşun, cıva, pnömokonyozlara; arsenik, benzen, halojenli
hidrokarbonlar, deri epitelyoması, şarbon, radyasyon ilave edilerek 10
hastalığa çıkarılmıştır.

1964 yılında İLO Sözleşmesi (No:121) ile yeni bir Meslek Hastalıkları
listesi hazırlanmış. Bu liste 1980 yılında yenilenmiş ve 29 grup
hastalık, Meslek Hastalığı kabul edilmiştir.

İLO’nun gayri resmi danışma kurulunca 1991 yılında hazırlanan
Meslek Hastalıkları listesi ise 2002 yılından beri, AB ülkelerinde
kullanılmaya başlanmıştır.
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Ülkemizde Meslek Hastalıkları;

• Ülkemizde 1865'de yayınlanan Dilaver Paşa Nizamnamesi ile 
madenlerdeki çalışma koşulları düzenlenmeye çalışılmıştır ancak bu 
tüzük uygulama alanı bulamamıştır. Bu tüzükle madenlerde 
çalışanların çalıştırılma sürelerinden, yaş sınırlamasına kadar dönemi 
için oldukça ileri düzenlemeler yapılmıştır. 

• • 1930 yılında yayınlanan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile çalışma 
hayatına ilk kapsamlı yasal düzenlemeler getirilmiştir. Bu kanun 
meslek hastalıklarının istatistiklerinin tutulması görevini Sağlık 
Bakanlığı'na yüklemiştir. 
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• 1945 yılında iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası kurulmuştur. 

• • 1949 yılında ilgili sigorta alanına yönelik ilk SSK İş Kazası ve Meslek 
Hastalıkları Hastanesi İstanbul Nişantaşı'nda kurulmuştur. 

• 1978 yılında Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, Ankara SSK Ulus 
Hastanesi bünyesinde kurulmuştur. Temel gerekçe meslek hastalıkları 
alanında eksik olan bilgi birikiminin sağlanması, ulusal kaynakların 
korunmasıdır. Kuruluşu sonrasında tespit edilen meslek hastalıkları 
sayı ve çeşidinde hızlı bir artış görülmüştür.  
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Meslek hastalığının tespit edilmemiş olması o hastalığı yada
sonuçlarını ortadan kaldırmadığı gibi sonuçların işçi, sigorta
sistemi, ülke ve işveren için ağırlaştırır.

Ülkeler arasında değişmekle birlikte, yılda her bin işçi için 4-12
yeni meslek hastalığı olgusu beklenmelidir (Harrington J.M.) SSK
istatistiklerine göre 2000 yılında sigortalı işçi sayısı 5.005.403’tür
ve saptanan meslek hastalığı sayısı 803’tür. Yılda her bin işçi için
0,16 meslek hastalığı saptanmaktadır. Saptayamadığımız meslek
hastalığı ve iş kazası sayısının 20.000-60.000 arasında olduğu
tahmin edilebilir.

Türkiye’de Yılda 6.000’in üzerinde maluliyet , 2.000’in üzerinde
ölüm meslek hastalığı kaynaklıdır.

67



• Türkiye’de 1970’de binde 0,70 olan meslek hastalıkları görülme
sıklığı, 2007 yılında binde 0,07’ye düşmüştür. Bu hız aynı zamanda son
36 yılın en düşük değeridir ve ilki 1974’te olmak üzere yalnızca iki kez
gözlenmiştir.

• Genel olarak meslek hastalıklarının 1972–1998 yılları arasında
dalgalı bir seyir izlediği söylenebilir. Ancak 1998’ten sonra görülme
sıklığının giderek azalma eğiliminde olduğu gözlenmektedir. 1998’te
bildirilen meslek hastalığı yeni olgu sayısı 1400 iken, bu sayı 2004’de
384’e kadar düşmüştür.
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• 2007 yılının verilerine göre;  

•

• SSK ya kayıtlı işçi sayısı : 8.505.394

• Saptanan Meslek Hastalığı Sayısı : 1208
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Dünyadan bazı istatistiksel veriler: 

• ABD’de yapılan bir araştırmada istatistiklere göre; kanser nedenli ölümlerin %6-10’unun, KAH 
ve SVO nedenli ölümlerin %5-10’unun, KOAH nedenli ölümlerin %10’unun meslekle ilişkili olduğu 
bulunmuştur. 

• Finlandiya’nın nüfusu yaklaşık 5.261.000’dir. 2.6 milyon çalışanı vardır.  4807 meslek hastalığı 
bildirilmiştir. Binde 2 oranında meslek hastalkğığ görüldüğü bildirilmiştir. 

• Güney Kore'nin Nüfusu: 49.044.790  kişi çalışan sayısı 23.77 milyon kişidir.  12 milyon işçiyi 
kapsayan istatistiksel verilerde 90.147 yeni vaka görüldüğü bildirilmiştir. Tüm çalışanların binde 
7’sine denk gelmektedir.

• İsveç nüfusunun 9.060.430 olduğu ve ekonomisi maden kaynaklarına dayandığı bilinmektedir.  
Ülke işgücünün % 29’u ağır sanayi ve madencilik kesiminde, nüfusun % 7’si tarımla 
uğraşmaktadır. Meslek hastalıklarının büyük çoğunluğu taşımacılık sektörü ve maden 
sektöründedir. 

• Belçika’da sigortalı sayısı aşağı yukarı bizdeki kadar ancak meslek hastalığı sayısı ise 5800-6000 
civarındadır.

•

• Yıllık meslek hastalığı görülme sayısı Almanya’da 84.000, Amerika’da 280.000, İtalya’da
54.000 civarındadır.
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Dünyadaki ülkelerden bazılarında en sık görülen 
meslek hastalıkları:

Ülke En sık görülen meslek hastalığı İkinci sıklıkta görülen meslek hastalığı

Arjantin İşitme kaybı Solunum sistemi hastalıkları

Çin Pnömokonyozis Akut ve kronik zehirlenmeler

Almanya Cilt hastalıkları Bel ağrısı ve işitme kaybı

G.Kore Kas iskelet sitemi hastalıkları Pnömokonyozis

Portekiz İşitme kaybı Diğer fiziksel faktörlere bağlı hastalıklar

Rusya Solunum sistemi hastalıkları Kas iskelet sitemi hastalıkları

İsveç Kas iskelet sitemi hastalıkları Kimyasal maddelere bağlı hastalıklar

ABD Burkulma ve gerilme türü (Kas iskelet

sitemi hastalıkları)

Bel ağrısı ve incinmeleri

Zimbabwe Pnömokonyozis Veri yok

Türkiye Slikoz ve slikotüberküloz Kimyasal maddelere bağlı hastalıklar 71



Ülkemizde 2007 Yılında Görülen Meslek Hastalıklarının 
Nedenlerine Göre Dağılımı

Meslek Hastalığı Sayı

Slikoz ve sliko-tüberküloz 1000

Nitröz Gazları 63

Kurşun ve kurşun tozları 54

Fosfor ve anorganikfosfor bileşikleri 15

Organik kurşun bileşikleri 6

Arsenikli hidrojen veya arsin 5

Benzen ve homologları 3
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Türkiye’de Meslek Hastalıkları Görülme Sıklığı
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Türkiye’de Meslek Hastalıkları Sonucu Ölüm Hızları:
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Ülkemizde Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları Oranları
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Ülkemizde Meslek Hastalıkları Tarihi :

Ülkemizde 1946 yılında 4792 sayılı yasa ile “İşçi Sigortaları Kurumu”
adı altında kurulan kurum, 1965 yılında 506 sayılı yasa ile “Sosyal
Sigortalar Kurumu” adını almıştır.

1951 yılında “İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Analık ve Hastalık
Sigortaları” uygulanmasına başlanmıştır.

Meslek Hastalıkları listeleri ise 1972 yılında çıkarılan “SSK Sağlık
İşlemleri tüzüğünün” ekinde verilmiştir.

1978 ve 1985 yılında sağlık işlemleri tüzüğü ve ekindeki Meslek
Hastalıkları listesi yenilenmiştir. Şu anda 1985 yılında çıkarılan SSK
Sağlık İşlemleri tüzüğü ve ekindeki Meslek Hastalıkları listesi
kullanılmaktadır.
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• Ülkemizde Sosyal Sigortalar Kurumu yasasında ve bu yasaya
bağlı olan Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü’nde meslek
hastalığı tanımı şu şeklide verilmektedir:

• “Sigortalının, çalıştırıldığı işin niteliğine göre
tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden 

uğradığı,geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ve ruhi arıza halleri 
meslek hastalığıdır”.
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• Meslek hastalıkları listesi, sosyal sigortalar sağlık
işlemleri tüzüğünde gösterilmiştir. SSK meslek sağlığı
işlemleri tüzüğü 63. Madde ve ekli meslek
hastalıkları listesinde:

•

hangi hastalıkların,

işi ile ilgisine göre,

işten ayrıldıktan ne kadar süre sonra ortaya çıkarsa
meslek hastalığı sayılacağı yer alır.
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Kimyasal Etmenlerle Olan Meslek Hastalıkları1

Mesleki Deri Hastalıkları2

Pnömokonyozlar ve Sol. Sis. Diğer Hastalıkları3

Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar4
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Fiziksel Nedenlerle Oluşan Meslek Hastalıkları

•Fiziksel Etmenlerle Olan Meslek Hastalıkları

Ülkemizde  Meslek Hastalıkları;



• Meslek hastalığına sebep olduğu düşünülen, işten fiilen ayrılan
bir işçinin ayrıldığı tarih ile hastalığın meydana çıkabileceği en uzun
süreye "yükümlülük süresi" denir. Yani sigortalının meslek hastalığına
neden olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının
meydana geldiği tarih arasında geçecek azami süredir.

•

Bu süre aşılmış olsa bile;

Hastalık etkeni iş yerinde kanıtlanırsa,

Klinik ve laboratuvar bulguları ile kesinleşirse, SSK yüksek sağlık
kurulu onayı ile meslek hastalığı sayılır.
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Meslek Hastalıkları Hastanelerinde;

Hizmet hastanelerinde olan, biyokimya, hematoloji, bakteriyoloji,
röntgen, EKG, patoloji laboratuarları,

Eğitim hastanelerinde olan EEG, EMG, solunum fonksiyon test
laboratuarı, kan gazları laboratuarları,

Eğitim hastanelerinde, hatta bazı tıp fakültelerinde bile bulunmayan
özel laboratuarlar (toksisoloji, iş psikolojisi, odiyoloji, endüstri alerjisi
laboratuarları gibi)
bulunmaktadır.
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Meslek Hastalıkları Hastanesine Nasıl Başvurulur?

• Sağlık Bakanlığı – Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetleri Protokolü’nde meslek 
hastalıkları hastanelerine başvurular madde 23 de düzenlenmiştir. Hastalığının mesleğinden 
kaynaklandığını düşünen ya da düşünülen işçi Sigorta mevzuatı açısından madde 23 
kapsamında sevk evrağını alarak hastanelere başvurabilirler.

• “Madde 23-

• Meslek hastalıkları hastaneleri ilgili mevzuat (506 ve 4958 sayılı Kanunlar ve ilgili 
tüzük) çerçevesinde faaliyet göstermekte olup aşağıda belirlenen birinci bent kapsamında 
yapılan başvurulara göre ikinci bent kapsamındaki işlemler yürütülmektedir. Bunlar:

• 1- Başvuru işlemleri:

• a) Bir sağlık biriminden meslek hastalığı şüphesi ile ilgili meslek hastalıkları hastanesine 
sigortalının sevki,

• b) Sigortalının meslek hastalığı iddiası ile sigorta müdürlükleri aracılığıyla ilgili meslek 
hastalıkları hastanesine sevki,

• c) Meslek hastalıkları hastanesinde yapılan periyodik muayene sonucu meslek hastalığı 
şüphesi olan sigortalının başvurusu,

• d) İşyeri hekimlerince meslek hastalığı şüphesi olan sigortalının başvurusu,”
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Meslek Hastalığı İncelemesi Hangi Safhalardan Geçer Ve Ne Kadar 
Sürer?

• Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği ile 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 
kapsamındaki sigortalıların meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kaybı 
oranları tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye Ankara, 
İstanbul veya Zonguldak’ta bulunan Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastaneleri 
ile Kurumca belirlenecek üniversite hastaneleri yetkilendirilmiştir. 

• Sağlık hizmeti sunucularının düzenlemiş oldukları sağlık kurulu raporlarına istinaden, 
sigortalıların ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonra vücutlarında oluşan arızaları 
veya tedavi edilemeyen hastalıkların, mesleki olup olamadığına karar verilmesi ve 
mevcut arıza/hastalıkların çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü azalma oranına 
yol açıp açmadığı kurum sağlık kurullarınca belirlenecektir.

• Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların, işten fiilen 
ayrıldıktan en geç ne kadar zaman sonra meydana çıkması hâlinde sigortalının 
mesleğinden ileri geldiğinin kabul edileceği Meslek Hastalıkları Listesine göre tespit 
ve tayin edilir
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Meslek Hastalığı(mesleki ya da mesleki değil) Kararına İtiraz Edilebilir
mi?

• Meslek hastalığı açısından yapılan incelemeler sonucunda 
düzenlenen sağlık kurulu raporlarına ,SGK Yüksek Sağlık Kurulu 
nezdinde itiraz edilebilir.
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Meslek Hastalığını Önlemede İşverenin Sorumluluğu Nedir?

İşe giriş ve gerekli ise Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu için 
gerekli muayeneler yapılmadan işçi çalıştırılmamalıdır. 

İşçilerin yapılacak iş ve ortam risklerinden korunmak için 
eğitimini sağlamalıdır. 

İşçilere düzenli kişisel koruyucu donanımların temini ve 
kullanılmasının sağlanmasından sorumludur. 

İşyerinde ortam risklerinin değerlendirilerek , gerekli 
tedbirlerin alınmasından sorumludur. 

İşyeri ortamında gerekli hijyen koşulları sağlanmalıdır 
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İşyeri ortamında temiz hava sirkülasyonu 
sağlanmalıdır 

İşlem sırasında ortaya çıkan zararlılar uygun yollarla 
uzaklaştırılmalıdır 

Periyodik muayeneler zamanında yaptırılmalıdır 

İşyeri hekimi,Sigorta müfettişi,İSGÜM ve Meslek 
Hastalıkları Hastaneleri görevlilerinin uyarı ve 
tavsiyeleri yerine getirilmelidir. 

İstirahat ve işyeri değişikliği kararları derhal 
uygulanmalıdır.
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Meslek Hastalığı Kaynaklı Maluliyet Nedir?

• İşçinin çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı 
tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları 
yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel 
veya ruhsal özürlülük hâlleri sonucunda Çalışma Gücü Ve 
Meslekte Kazanma Gücü kaybı Oranı Tespit İşlemleri 
Yönetmeliğine göre hesaplanan maluliyettir.

• Meslek hastalığı kaynaklı maluliyet , sağlık hizmeti 
sunucuları sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu 
raporu esas alınarak; kurum sağlık kurullarınca meslek 
hastalığı ve maluliyetin belirlenmesi kararı verilir
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Türkiye’de kullanılan meslek hastalıkları listesi, Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü içinde yer 
almaktadır. Bu listede meslek hastalıkları 5 grupta ele alınmaktadır. Listedeki meslek hastalığı 
grupları şu şekildedir:

• A grubu: Kimyasal nedenlerle olan meslek hastalıkları: Bu grupta
kimyasal etkenlere bağlı olarak meydana gelen meslek hastalıkları 25
ana grup olarak yer almaktadır. Alt grupları ile birlikte elliden fazla
kimyasal maddeye bağlı olarak meydana gelen hastalıklara işaret
edilmektedir. Başlıca örnekleri olarak kurşun ve kurşun bileşikleri,
civa, krom, karbonmonoksit, arsenik ve bileşikleri, kadmiyum, organik
fosfor bileşikleri, kükürt dioksit, karbon sülfüralkoller, ketonlar gibi
çeşitli maddeler nedeniyle olan meslek hastalıkları sayılabilir.

• B grubu: Mesleki deri hastalıkları: Bu grupta deri kanserleri ve
prekanseröz deri hastalıkları ile kanserleşmeyen cilt hastalıkları yer
almaktadır.
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• C grubu: Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi
hastalıkları: Silikozis ve silikotüberküloz, asbestozis, silikatozlar gibi
pnömokonyoz türleri, alüminyum ve bileşiklerinin neden olduğu
solunum sistemi hastalıkları, sert metallerin tozları ile olan
bronkopulmoner hastalıklar, Thomas curufu ile olan
bronkopulmoner hatalıklar, mesleksel bronşiyal astım ve bisinozis
olmak üzere mesleksel solunum sistemi hastalıkları 6 grup halinde
verilmektedir.

• D grubu: Mesleki bulaşıcı hastalıklar: Bu grupta da parazit
hastalıkları, tropikal hastalıklar, hayvanlardan insana bulaşan
hastalıklar (zoonozlar) ve sağlık hizmetlerinde çalışanlarda
görülebilecek viral hepatit ve tüberküloz gibi hastalıklar yer
almaktadır.
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• E grubu: Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları: Bu grupta da
6 grup halinde iyonlayıcı ışınlarla olan hastalıklar, enfraruj ışınları ile
meydana gelen katarakt olguları, gürültü sonucu işitme kaybı, hava
basıncındaki ani değişmelerle olan hastalıklar, titreşim sonucu
meydana gelen kemik-eklem zararları, sürekli lokal baskı sonucunda
oluşan hastalıklar, tekrarlayan travmalar gibi fizik nedenli meslek
hastalıkları bulunmaktadır.
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( 2008-113 ) SAYILI MESLEK HASTALIĞI TESPİTİ İŞLEMLERİ GENELGESİ

• Meslek hastalıklarının tespitinden ne gibi prosedürler uygulanacağı 2008 yılında 
bir genelge ile ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmiştir. Bu genelgede yer alan 
bazı hususlar özetlenerek aşağıda verilmiştir.

•

• 1-İlk defa meslek hastalığı şüphesi ile müracaat eden sigortalılar, ilgili 
yönetmelik gereği yetkilendirilmiş olan Ankara, İstanbul ve Zonguldak’ta 
bulunan Meslek Hastalıkları Hastaneleri ile Devlet Üniversite Hastanelerine 
sevk edilecektir.

• 2-Sağlık Kurulu Raporları, aynı branştan en az üç uzman hekim veya ilgili 
uzmanların bulunması kaydıyla farklı branşlardan beş uzman hekim tarafından 
düzenlenmiş olacaktır.

• 3-Meslek hastalığı tespiti yapılan ancak, kontrol muayenesi yada artma sebebi 
ile müracaat eden sigortalı, daha önce meslek hastalığı tespitinin yapıldığı ve 
arşivinde hasta dosyasının bulunduğu ilgili Meslek Hastalıkları Hastanesine sevk 
edilecektir.
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• 4- Ölümünün Meslek hastalığı sonucu olduğu iddia edilen sigortalının 
meslek dosyası ile karar için gerekli belgeler (ölüm tutanağı,ölüm 
tarihine yakın tedavi gördüğü ya da takip edildiği hastanelerdeki hasta 
dosyaları, grafi ve diğer tıbbı belgeler v.b.) temin edilerek Maluliyet ve 
Sağlık Kurulları Daire Başkanlığına intikal ettirilir

• 5-Kurum tarafından verilen kararlara ilgililerin itirazı halinde son karar 
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunda verilir.

• 6-Pnömokonyoz vakalarında; Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu 
tarafından yükümlülük süreleri uzatılabilir yada maruziyet süreleri 
indirilebilir.
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Meslek Hastalığı Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler; 

• Meslek Hastalığı Olduğu İddia Edilen Sigortalının Dosyası İçinde:

• 1-Hastalığın mesleki niteliği olduğunu gösteren tıbbi belgeler,

• 2-Sigortalının çalıştığı işyeri yada işyerlerinden temin edilecek 
“çalışma süre ve koşullarını

• belirleyen mesai listesi yada listeleri”,

• 3- Aynı işyerine ait ortam analiz raporu,

• 4- İş yerinde yapılmış olan periyodik muayene raporları 

• 5- Gürültüye bağlı işitme kaybı gibi bazı meslek hastalıklarında daha 
önceki tetkik sonuçları gerekecektir.

• bulunmalıdır.

•
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Meslek Hastalığı Tanısını Koyacak Hastanelerin Dikkat 
Edeceği Hususlar

• Meslek Hastalığı tespitine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporları; 
Aynı branştan en az üç uzman hekim veya ilgili uzmanların bulunması 
kaydıyla farklı branşlardan beş uzman hekim tarafından düzenlenmiş 
olacaktır. 

• Düzenlenecek bu raporlarda; Klinik gözlem, hastalığın özelliğine göre 
etkilenen organlarla ilgili tetkikler ve tıbbi tanı işlemleri yer almalıdır.
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UZMANLIK 

GRUBU SAYI ORAN TANI GRUBU SAYI Mesleki Mesleki Şüphesi Mesleki Değil

TOPLAM 614

GÖĞÜS 

HASTALIKLARI 

VE TBC 228 37%

Pnömokonyozla

r 100 47 1

KOAH 5 4 2

Astım 17 24 13

Diğer akciğer 

hastalıkları 4 5 5

TBC 1

İÇ HASTALIKLARI 203 33%

Kurşun 

etkilenmesi 

veya intoks. 141 33

Diğer kimyasal 

ajanlara bağlı 

etkilenme* 7 4

Diğer dahili ve 

enfeksiyon hast. 2 1 15

KBB 

HASTALIKLARI 85 14%

İşitme kaybı 36 40 9

Rinit 1

NÖROLOJİK 

HASTALIKLAR 18 3,00%

Nöropatiler 13 4

Serebellar send, 

serebellar atrofi 1

LÖKOMOTOR 

SİSTEM 

HASTALIKLARI 9 1,00%

Diskopatiler 1 7

Eklem 

Hastalıkları 1

CİLT 

HASTALIKLARI 5 1,00%Dermatit 2 3

MESLEKİ 

PATOLOJİ 

SAPTANMADI 66 11,00% 66

TOPLAM 614 325 173 116
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