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KONUNUN AMACI

 Çalışma ortamları ve yapılan işlerden dolayı 

ortaya çıkabilecek hastalıkları tanımlamak,

 Oluşan sağlık zararlarının erken tanısı ve 

tedavisinin önemini vurgulamak,



Çalışanlarda görülen hastalıkları üç grupta değerlendirebiliriz;

 1. Toplumda görülen genel hastalıklar, çalışan nüfusta da en sık 
görülenleridir.

 2. İşle ilgili hastalıklar sayısal olarak ikinci sırada yer alır.

 3. En az görülmesi gereken ise meslek hastalıklarıdır.





Meslek Hastalıkları Tanımı

• Meslek hastalıkları, işyeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile

meydana gelen hastalıkların ortak adıdır.

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ;

zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında,

çalışılan işe özgü bir neden-sonuç, etki-tepki ilişkisinin ortaya

konabildiği hastalıklar grubu olarak tanımlanmaktadır.



Ülkemizde

1) 5510 Sayılı yasa 14. madde de meslek hastalığı

Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre; 

tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı 

geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleri  olarak 

tanımlanırken 

2) 6331 sayılı yeni İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ;

Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık olarak 

tanımlanmıştır.



 Meslek hastalıkları ile sıklıkla karıştırılan işle ilgili 

hastalıklar ise etiyoloji açısından meslek 

hastalıklarından ayrılır.

 İşle ilgili hastalıklar için etken işyeri veya işin 
özellikleri dışında çalışanın sağlığını etkileyen 

bireysel , sosyal , kültürel ,ekonomik bileşenlerle 

ilgilidir.

 Çalışma koşulları nedeniyle doğal seyri değişen 

hastalıklardır.



Meslek hastalıkları-işle ilgili hastalıklar



Meslek  Hastalıklarının Temel Özellikleri

. Meslek hastalıkları 1 hafta ile 30 yıl arasında ortaya 

çıkabilir.

.Neden olan etken ile çalışanın ilişkisi kesilirse meslek 

hastalığı çoğu zaman o evrede durur.

.Meslek hastalıkları işten ayrıldıktan sonrada ortaya 

çıktığından diğer hastalıklarla karışabilir.

.Tanı koymak için bu alanda uzmanlaşmış kuruluşlara 

gereksinim duyulmaktadır.



Meslek  Hastalıklarının Tanısında Temel Özellikler

• Kendine özgü bir klinik tablo, 

• İyi belirlenmiş bir hastalık etkeni, 

• Hastalık etkeni veya metabolitinin biyolojik ortamda bulunuşu, 

• Hastalığın deneysel olarak oluşturulabilmesi, 

• Hastalığın o meslekte çalışanlarda insidansının yüksek 

olmasıdır.



YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİ

 Meslek hastalıkları, etkenle çalışanın ilk temasından 1 hafta ile

30 yıl sonra ortaya çıkabilmektedir

 Yükümlülük süresi : Kanunen sağlanan yardımlardan

yararlanabilmek için sigortalının meslek hastalığına sebep olan

işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı

tarih arasında geçecek en uzun süredir.

 Başka bir ifade ile zararlı mesleksel etkinin sona ermesi ile o

hastalığın ortaya çıkması arasında geçebilecek, o hastalık için

kabul edilebilir en uzun süreye yükümlülük süresi denir.



YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİ

 Ancak, meslek hastalığının klinik ve

laboratuvar bulgularıyla kesinleştiği ve

meslek hastalığına yol açan etkenin, işyeri

incelemesi ile kanıtlandığı hallerde,

yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu
hastalık, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık

Kurulunun onayı ile meslek hastalığı

sayılabilir.

 (5510 sayılı SS-GSS Kanunu, Md.14)



MESLEK HASTALIKLARI BİLDİRİMİ

 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

gereğince meslek hastalıkları bildirimi  SGK’ya 3 iş 

günü içinde yapılmak  zorundadır.



Meslek Hastalıklarının Sınıflandırılması

ILO ( Uluslararası Çalışma Örgütü )Meslek Hastalıkları 

Listesinde meslek hastalıkları dört kategoride 

toplanmaktadır:

1. Ajanlarla meydana gelen meslek hastalıkları 
(fiziksel, kimyasal ve biyolojik),

2. Hedef organ ve sistemlerin meslek hastalıkları ( 

solunum, deri, kas iskelet , zihinsel ve davranışsal 

bozukluklar ),

3. Mesleki kanserler ,

4.Diğerleri



Madde 64 (Değişik: birinci fıkra: 12/11/1978 -
7/16989 K.)

Fizik etkenlerle olan meslek 
hastalıkları

Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları

Mesleki cilt hastalıkları 

Pnömokonyozlar ve diğer 
mesleki solunum sistemi 
hastalıkları

Mesleki bulaşıcı hastalıklar 

E

D

C

B

A

ÜLKEMİZDE  MESLEK HASTALIKLARI   SINIFLAMASI



MESLEK HASTALIKLARI NEDEN OLAN ETKENLERE GÖRE 

 1. Kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları

a. Ağır metaller

b. Çözücüler

c. Gazlar

2. Fiziksel kaynaklı meslek hastalıkları

a. Gürültü ve titreşim

b. Yüksek ve alçak basınçta çalışma

c. Soğuk ve sıcakta çalışma

d. Tozlar

e. Radyasyon

3. Biyolojik kaynaklı meslek hastalıkları

a. Bakteri kaynaklı olanlar

b. Virus kaynaklı olanlar

c. Biyoteknoloji kaynaklı olanlar.

4. Psikolojik kaynaklı olan meslek hastalıkları
5. Ergonomik  meslek hastalıkları 



Meslek Hastalıklarının Tanısı

Meslek Hastalıkları Tespit İşlemleri Genelgesi’ne göre

1) İlk defa meslek hastalığı şüphesiyle başvuracak

sigortalı meslek hastalıkları ,devlet veya üniversite

hastanelerine sevk edilecek

2) Meslek hastalığı tanısı daha önceden konduysa hasta

kontrol veya ilerleme nedeniyle tanının konulduğu aynı

hastaneye sevk edilecek

3) Sağlık kurulu raporları aynı branştan üç yada farklı

branştan 5 uzman hekim tarafından düzenlenecek.



İşyeri Hekimi İşyeri yönetimi M. H. Hastanesi

Bildirim 

İşyeri Hekimi
Aile Hekimi

Hastaneye sevk M. H. Hastanesi

Bildirim 

İşyeri yönetimi

Hastaneden sevk 
veya

kendisi
M.H.Hastanesi

İşyeri yönetimi

Bildirim 

Meslek Hastalıkları Tanı ve Bildirim 
Basamakları 



MESLEK HASTALIKLARININ TIBBİ VE YASAL TANI KOYMA SÜRECİ

• Hastalığa neden olabilecek maruziyetin tanımlanması,

• Özel maruziyetle ilişkili olduğu bilinen klinik bulguların 

incelenmesi,

• Hastalığın olası bir nedeni olarak meslek dışı faktörlerin 

hariç tutulması,

• Meslek hastalığının varlığı veya yokluğu hakkındaki sonuç 

(tanı),

• İşyerinde önleyici tedbirler için öneriler oluşturulması,

• Meslek hastalıklarının yetkili makamlara bildirilmesi,



 Meslek Hastalıkları Hastaneleri

 İstanbul (1949)

 Zonguldak

 Ankara 

 Devlet Üniversiteleri Tıp Fakülteleri (2008 

sonrası)

 Devlet Eğitim ve Araştırma Hastaneleri (2011 

sonrası )

Meslek Hastalıkları Hastanesi Tarihçesi



Hastalığı işyeri sınırları içinde kapmış olmak onun

meslek hastalığı olarak nitelenmesine yetmemektedir.

Örnek :

Fabrikada çalışan işçilere , mutfak çalışanlarından
bulaşıcı sarılık hastalığının (hepatit) bulaşması ile

evindeki-komşusundaki bireylerden biri aracılığıyla

bunun bulaşması arasında “tanım” açısından hiçbir

fark bulunmamaktadır.Meslek hastalığı değildir.

Örnek :

Hepatit hastalığının bir işçiden diğerine bulaşması

“meslek hastalığı tanımı” içine sokulmazken

Sağlık hizmetlerinde yer alan personelin, hastalardan

hepatit hastalığını kapması durumunda, bu olgu
meslek hastalığı olarak değerlendirilir.



Sağlıkta Meslek Hastalığı Nedenleri

A)Biyolojik ajanlar(Mikroorganizmalar)

B)Kimyasal ajanlar (Karsinojenler, toksik ajanlar vb)

C)Fiziksel ajanlar (radyasyon,elektro-manyetik alan vb.)

D)Ergonomi

E)Psikososyal Ajanlar (Mobbing, tükenmişlik sendromu )



A)  Biyolojik Ajanlar

•Bakteri kaynaklı

•Virüs kaynaklı 

•Parazit kaynaklı



Kan ve kanlı vücut sıvıları ile temas sonucu bulaş. Açık yaradan, 

mukozalardan , delici kesici alet batması veya iğne ucu peruktan 

yaralanma sonucu bulaş . Bu yolla bulaşan mikroorganizmalardan 

en önemlileri 

•Hepatit B ,Hepatit D (Hepatit B ile birliktelikte bulaş sözkonusudur)

•Hepatit C

•HIV

•KIRIM-KONGO kanamalı ateşi

•Hanta virüs pulmuner sendrom



Yakın temas, öksürme,, hapşırma ile bulaş 

•Tbc
• Nezle, grip

•Kızamık

•Suçiçeği

•Sars
•Meningokok

•Difteri

•Kabakulak

•kızamıkçık 

Sindirim yolu ile bulaş sözkonusu olabilir.

. Hepatit A

. Salmonella

Damlacık ve damlacık çekirdeği olarak bulaş .Solunum 

salgılarıyla bulaşırlar.



Bulaşıcı Hastalıklardan Korunmada Alınması 

Gereken Önlemler

•Eldiven, önlük, maske ve siperlik gibi kişisel koruyucu 

donanım kullanımı, 

•Genel hijyen kurallarına uyulması,

•Uygun havalandırma koşulları (negatif basınçlı oda 

vb.),

•İzolasyon gerektiğinde uygulanması,

•Sağlık eğitimi ve bilgilendirmeye önem verilmesi,

•Aşılama,

•Güvenli Enjeksiyon,

•Tıbbi atık yönetimi önemlidir.



B) Kimyasal Ajanlar

•Sağlık hizmeti sunulan kurumlar çok sayıda kimyasal maddenin 

kullanıldığı çalışma alanlarıdır; 

•Bunlardan anestezik maddeler, sitotoksik maddeler , patolojide 

ve sterilizasyonda kullanılan maddeler sık kullanılmaları ve etkileri 

nedeniyle önemlidir. 



Anestezik Maddeler 

•Nitröz oksit, halotan, izoflorana kronik 

maruziyetin,

- mental fonksiyonların gerilemesi,

- karaciğer-böbrek hastalıkları,

- baş ağrısı, yorgunluk, 

- spontan düşük,

- konjenital hastalıklar, 

- kanser gibi sonuçlara yol açtığı 

belirlenmiştir. 



Sterilizasyonda Kullanılan Maddeler

•Etilen oksit; yanıcı ve patlayıcı bir gazdır. 

- solunum sıkıntısı 

- nörolojik bulgular, 

- fazla maruziyette katarakt 

- mutojenik

-karsinojeniktir.

•Gluteraldehit;

-burun kanaması, 

-konjoktivit, 

-dermatit, 

-astım,

-nefes darlığı, 

-boğaz ve akciğer irrtitasyonu yapabilir.

•Formaldehit; 

-Göz, burun ve boğaz tahrişi,

- öksürük, nefes darlığı, akciğer ödemi 

- aritmi, yapabilir, 

-karsinojeniktir. 



C)Fiziksel Ajanlar

•Gürültü 

•Vibrasyon (titreşim)

• Basınçlı hava

•Radyasyon (iyonize , noniyonize)

• Termal konfor (,ısıtma –havalandırma,nem,

• Aydınlatma

•Tozlar

Gürültü

•Ses düzeyi 65 dB ve üzerinde olduğunda 

insanların gürültüden rahatsız olduğu 

belirlenmiştir.

-Konsantrasyon bozukluğu, zihinsel 

performans azalması

-İşitme kaybı, tinnitus

-Yorgunluk, uyku bozukluğu,

-Sinirlilik, stres

-Dolaşım sistemi bozuklukları(artmış kan 

basıncı)



Aydınlatma

Kötü aydınlatma görüş alanını olumsuz 

etkilerken, keskin olması ise yorgunluk 

nedenidir.

Gece ışığa maruz kalma veya 

elektromanyetik alanların meme epitel
hücrelerinde malign transformasyonu 

arttırabildiğini gösteren çalışmalar vardır.

Bu çalışmalar özellikle gece nöbet tutan 

kişiler ve yoğun bakım ünitelerinde 

çalışanlar için önemlidir.

Havalandırma 

Kötü havalandırma zararlı toz ,gaz ve 

kokuya maruziyete neden olur.



Radyasyon İçin Yüksek Risk Grupları

•Radyolojide çalışanlar

•Radyasyon onkolojisinde çalışanlar

•Nükleer tıpta çalışanlar

•Ameliyathane çalışanları (skopi
mevcudiyetinde )

•Diş kliniklerinde çalışanlar.



Radyasyonun Etkileri

1) Akut radyasyon hasarı:

•Katarakt

•İç kanama

•Bilinç kaybı

•İshal, saç dökülmesi

•Baş ağrısı

•Geçici infertilite

•Kan hücre sayısında azalma

Akut radyasyon sendromu; tüm vücut, birkaç gün veya daha az bir süre 

içerisinde yüksek radyasyon dozuna maruz kalmışsa kemik iliği hasar görecek ve 

birkaç hafta içerisinde ölüm olayı meydana gelecektir.

Lokal akut radyasyon hasarı; genellikle el ve parmaklarda eritem(ilk belirti) ve 

nekroz

Gebelerde

•İntrauterin ölüm

•İntrauterin gelişme geriliği

•Bebekte nörolojik etkiler (mikro sefali, zihinsel gerilik vb.) 



2) Kronik radyasyon hasarı: 

Uzun bir süre içinde aralıklı olarak 

düşük dozlara maruz kalınması 

sonucu meydana gelebilecek 

etkilerdir, ortaya çıkışları yıllar sonra 

olabilir.

•Katarakt

•Mutasyon, kalıtımsal bozukluklar

•Kanser (tiroid,deri, over)

•Yaşam süresinin kısalması (hayvan 

deneylerinde yaşlanmayı 

hızlandırmış) 



Radyasyondan Korunma

Genel olarak, dikkat etmesi gerekli 

olan üç kural vardır:

•Kaynak yanında gereğinden 

uzun süre kalmamak, 

•Kaynağa mümkün olan en uzak 

mesafede çalışmak

•Kaynak ile arada engelleyici bir 

malzeme bulundurmak.

İş gereği radyasyona maruz kalan 

kişilerin, radyasyon dozu ölçen 

cihazlarla (dozimetri )  kontrol 

edilmeleri gereklidir. 



D)Ergonomik Sebeplerden Kaynaklı Hastalıklar

Çalışma ortamının işi yapanın anatomik , fizyolojik, 
psikolojik özelliklerine ve kapasitesine uygun olmasının 

sağlanması gereklidir.

Kas-iskelet sistemi hastalıkları en sık görülür.



E) Psikolojik Etkenler

•Uzun süreli çalışma

•Aşırı iş yükü

•Zaman baskısı

•Dinlenme molalarının yetersizliği

•Sürekli ayakta kalma

•Fiziksel olarak kötü iş koşulları

•Beslenme düzensizliği

•Stress ,Uyku bozuklukları

•Zor ve karmaşık görevler



Meslek Hastalıklarının Önlenmesi 

1-İşyerindeki tehlikeler saptanarak risk analizi 

yapılmalı.

2- İşçiler tehlikeler ve yol açtıkları hastalık 

belirtileri üzerine eğitilmeli, sürekli uyarılmalıdır. 

3- Erken tanı için periyodik muayeneler ve 

biyolojik-çevresel ölçümler yapılmalıdır. 

4)Denetimler yapılmalı ve yasal yaptırımlar 

uygulanmalıdır. 



Bu bulguların ışığında çalışma ortamı ve süresi yeniden 

düzenlenmelidir. 

•İş yükü azaltılmalı,

•Çalışma ve dinlenme saatlerinin düzenlenmeli,

•Ergonomik çalışma ortamı sağlanmalı,

•Kullanılan zararlı maddeler zararsız yada daha az zararlı olanlar ile 
değiştirilmeli,

•Radyasyon güvenliği ve dozimetre kullanımı sağlanmalı,

•İş hijyeni açısından ortam ölçümleri titizlikle yapılmalı ve zararlı 

etkenler uygun tekniklerle uzaklaştırılmalı,

•Gerekiyorsa kişisel koruyucular kullanılmalı,



TEŞEKKÜRLER


