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BU KONUDAN 

A-B-C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI SORUMLUDUR ! 
İŞYERİ HEKİMLİĞİ SORUMLUDUR ! 
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5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK 

SİGORTASI KANUNU 

  

  
  

Hizmet Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalıların Tabi Olduğu Kısa 
Vadeli Sigorta Hükümleri 

 
İş kazası;  
 

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız 

çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, 
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere 

gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 
d) Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan 

zamanlarda, 
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, 
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren 

olaydır. 
 

 
Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için 
gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş 
müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir.  
 
İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin şekli ve içeriği, verilme usûlü ile bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
 
Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması  
 
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 engellilik 
halleridir.  
   

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 Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile 
meslek hastalığı sayılabilir. 

 
Hangi hallerin meslek hastalığı sayılacağı, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin şekli ve içeriği, 
verilme usûlü ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar, Kurum tarafından 
çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. Yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir 
hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta 
Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. 
  
  
Hastalık ve analık hali   

  
İş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık 
halidir. 

 
Kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık 
alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten 
itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan 
gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve engellilik halleri analık hali kabul edilir.  
 
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar  
 

İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır: 
 
a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi. 
b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması. 
c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması. 
d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi. 
e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi. 

 
Hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş 
göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 
 
Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle 
sigortalı erkeğe, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan 
erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve 
Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği 
verilir. 
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Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme 
ödeneği verilebilmesi için,  
 

a) doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş 
olması, 

b) doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve 
genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması, şarttır. 
 
Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan, sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak 
üzere üçyüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından 
yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki onbeş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş 
olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır. 
 

 
  

Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç  
 
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak 
gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş 
göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde; analık ve hastalık halinde ise iş 
göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki  hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu 
kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.  
Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta 
primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş 
göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemez. 
 
Oniki aylık dönemde çalışmamış ve ücret almamış olan sigortalı, çalışmaya başladığı ay içinde iş kazası 
veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrarsa verilecek ödeneklerin veya bağlanacak 
gelirlerin hesabına esas günlük kazanç; çalışmaya başladığı tarih ile iş göremezliğinin başladığı tarih 
arasındaki sürede elde ettiği prime esas günlük kazanç toplamının, çalıştığı gün sayısına bölünmesi 
suretiyle; çalışmaya başladığı gün iş kazasına uğraması halinde ise aynı veya emsal işte çalışan benzeri 
bir sigortalının günlük kazancı esas tutulur. 

 
Sigortalı sayılanların ödenek veya gelire esas günlük kazançlarının hesabında: 

 
a) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise ödenek ve gelire esas 

alınacak günlük kazanç, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük 
kazanca, % 50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamaz. 

b) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yapılan ücret, ikramiye, zam, tazminat 
ve bu mahiyetteki ödemelerden, ödenek ve gelirin hesabına esas alınan  dönemden önceki aylara 
ilişkin olanlar dikkate alınmaz. 
 
Meslek hastalığı, sigortalının sigortalı olarak çalıştığı son işinden ayrıldığı tarihten bir yıl geçtikten 
sonra meydana çıkmış ise, günlük kazancı bu son işinden ayrıldığı tarih esas alınarak yukarıdaki 
fıkralara göre hesaplanır. 
 
İş kazası ile meslek hastalığı sigortasından bağlanacak gelirlere esas tutulacak aylık kazanç, yukarıdaki 
hükümlere göre hesaplanacak günlük kazancın otuz katıdır. 

 
 
 

Geçici iş göremezlik ödeneği  
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Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla; 
 

a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için, 
b) Sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması 

halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta 
primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için, 
  
Sigortalı sayılanlara iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği, 
genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak 
tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları 
sürede ödenir.  
 
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik 
ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir. 
 
Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt sınırında meydana 
gelecek değişikliklerde, yeniden tespit edilen alt sınırın altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek 
almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış veya kazanacak olanların bu ödenekleri, günlük 
kazançlarının alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak değiştirilmiş günlük 
kazançların alt sınırına göre ödenir. 
 
Bir sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı birleşirse, geçici iş 
göremezlik ödeneklerinden en yükseği verilir. 
 
Geçici iş göremezlik ödenekleri, toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin işverenleri 
tarafından Kurumca belirlenen usûl ve esaslara göre Kurum adına sigortalılara ödenerek, daha sonra 
Kurum ile mahsuplaşmak suretiyle tahsil edilebilir. 
 
Geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödeme zamanı ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve 
esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
  

  
Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı ve birden çok iş kazası ve 
meslek hastalığı hali 
 
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik nedeniyle Kurumca yetkilendirilen 
sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık 
Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, 
sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.  
 
Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olan sigortalının yeniden tedavi ettirilmesi halinde meslekte 
kazanma gücünü ne oranda yitirdiği, birinci fıkrada belirtilen sağlık kurullarından alınacak raporlara 
göre yeniden tespit olunur. 
 
Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre hesaplanır. 
Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, hesaplanan aylık kazancının % 70'i oranında gelir bağlanır. 
Sürekli kısmî iş göremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göremezlik geliri gibi hesaplanarak 
bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine ödenir. Sigortalı, başka birinin sürekli 
bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı % 100 olarak uygulanır. 
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Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılardan, aynı engellilik veya meslek hastalığı nedeniyle 
istirahat raporu alanlara, yazılı istek tarihinden itibaren hesaplanacak bir günlük geçici iş göremezlik 
ödeneği ile aylık sürekli iş göremezlik gelirinin otuzda biri arasındaki fark, her gün için geçici iş 
göremezlik ödeneği olarak verilir.  
  
Sigortalının yeniden bir iş kazasına uğraması veya yeni bir meslek hastalığına tutulması halinde, 
meydana gelen engellilik hâllerinin bütünü göz önüne alınarak kendisine, sürekli iş göremezliğini 
doğuran son iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki kazancı üzerinden gelir hesaplanır. Ancak, 
sigortalının son iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki günlük kazancına göre bulunacak geliri, 
hesaplanan ilk gelirinden az ise sigortalının sürekli iş göremezlik geliri ilk kazanç üzerinden ödenir.  
 
İş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik hallerinde meslekte kazanma gücündeki 
kayıp oranının belirlenmesine ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar, Kurum 
tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
 
Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri  
 
İş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı ölen sigortalının hak sahiplerine, 17 nci 
madde gereğince tespit edilecek aylık kazancının % 70'i, gelir olarak bağlanır. 
 
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 veya daha fazla oranda 
kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölümün iş kazası veya 
meslek hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın birinci fıkraya göre belirlenen tutar hak 
sahiplerine gelir olarak bağlanır. 
 
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 oranının altında kaybetmesi 
nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölümün iş kazası veya meslek 
hastalığına bağlı olmaması halinde sigortalının almakta olduğu sürekli iş göremezlik geliri, hak 
sahiplerine gelir olarak bağlanır. 
 
 
İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu   
 
İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği 
mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu 
Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı 
tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri 
tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde 
kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır. 
  

  
 
Çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen işlerde, böyle bir rapora 
dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılan sigortalının, 
bu işe girmeden önce var olduğu tespit edilen veya bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılması 
sonucu meydana gelen hastalığı nedeniyle, Kurumca sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneği 
işverene ödettirilir. 
 
İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, 
sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin 
başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet 
kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücû edilir. 
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İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık; kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile kamu idareleri tarafından 
görevlendirilen diğer kişilerin vazifelerinin gereği olarak yaptıkları fiiller sonucu meydana gelmiş ise, 
bu fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunanlar hariç olmak üzere, sigortalı 
veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan gelirler için kurumuna veya ilgililere rücû 
edilmez. Ayrıca, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde, bu Kanun uyarınca hak sahiplerine 
bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler için, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde 
kusuru bulunan hak sahiplerine veya iş kazası sonucu ölen kusurlu sigortalının hak sahiplerine, 
Kurumca rücû edilmez. 
 
Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremezliğinin 
artması  
 
Sigortalının aşağıdaki sayılan nedenlerden dolayı iş kazasına veya meslek hastalığına uğraması, 
hastalanması, tedavi süresinin uzaması veya iş göremezliğinin artması hallerinde geçici iş göremezlik 
ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri; 
 

a) Ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir bir mazereti olanlar hariç, sigortalının iş 
kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymaması 
sonucu tedavi süresinin uzamasına veya iş göremezlik oranının artmasına, malûl kalmasına neden 
olması halinde, uzayan tedavi süresi veya artan iş göremezlik oranı esas alınarak dörtte birine kadarı 
Kurumca eksiltilir. 

b) Ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek 
hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalının kusur derecesi esas alınarak üçte birine kadarı 
Kurumca eksiltilir. 

c) Kasdî bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan, hastalanan veya 
Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, yarısı tutarında 
ödenir. 

d) Tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge 
almaksızın çalışan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez. 
 
 

 
Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk  

 
Sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilmemesi 
halinde, bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının Kurumca tespit edildiği tarihten 
önce meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri sonucu ilgililerin gelir ve 
ödenekleri Kurumca ödenir. 
 
Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, Kurumca yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü 
masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa bu gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarı,  
işverene ayrıca ödettirilir. 
 
 
 
Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan süreler  
 
 
Kısa vadeli sigorta kolları bakımından; 
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a) Herhangi bir sebeple silâh altına alınan sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi, 
b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre, 
c) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarından geçici iş göremezlik ödeneği alan 

sigortalının iş göremediği süre, 
d) Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde geçen süre, 

  
 
Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri  
 
Malûl sayılma  
 
Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık 
kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, 
sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma 
gücünün en az % 60'ını, meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen 
sigortalı, malûl sayılır. 
  
Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün % 60'ını 
veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan 
tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya engelliliği sebebiyle malûllük aylığından yararlanamaz.  
 
Yedek subay, yedek astsubay veya erbaş ve er olarak ya da talim, manevra, seferberlik veya harp 
dolayısıyla görevleri ile ilgileri kesilmeksizin silâh altına alındıkları dönemde malûl olup, bu 
malûllükleri asıl görevlerini veya işlerini yapmaya mani olmayanlar hakkında, bu hastalık 
veya engellilik hâlleri sebebiyle malûllük sigortasına ilişkin hükümler uygulanmaz. ( 
 
 
 
 
Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları  
 
 
Malûllük sigortasından sigortalılara sağlanan hak, malûllük aylığı bağlanmasıdır. 

Sigortalıya malûllük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının; 
 
a)   malûl sayılması, 
b)  En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli 

bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması, 

  
c) Malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya 

devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması, halinde malûllük aylığı bağlanır.  
 
 
 
 
Malûllük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması  
 
Malûllük aylığı; prim gün sayısı 9000 günden az olan sigortalılar için 9000 gün üzerinden, 9000 gün ve 
daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden, hesaplanır. Sigortalı başka birinin 
sürekli bakımına muhtaç ise tespit edilen aylık bağlama oranı 10 puan artırılır. Ancak  9000 prim gün 
sayısı 7200 gün olarak uygulanır. 
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Yaşlılık aylığının hesaplanması   
 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığı, 
aşağıdaki hükümlere göre belirlenecek ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı 
sonucunda bulunan tutardır. 
 
Ortalama aylık kazanç, sigortalının her yıla ait prime esas kazancının, kazancın ait olduğu yıldan 
itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile 
güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, itibarî hizmet süresi ile fiilî hizmet süresi zammı hariç 
toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancın otuz 
katıdır. 
  
Aylık bağlama oranı, sigortalının malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi geçen toplam prim 
ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2 olarak uygulanır. Bu hesaplamada 360 günden eksik 
süreler orantılı olarak dikkate alınır. Ancak aylık bağlama oranı % 90'ı geçemez. 
 
 
Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları  
 
Ölüm sigortasından sağlanan haklar şunlardır: 
 

a) Ölüm aylığı bağlanması. 
b) Ölüm toptan ödemesi yapılması. 
c) Aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.(1) 
d) Cenaze ödeneği verilmesi. 

 
Ölüm aylığı; 
 

a) En az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya her türlü 
borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primi bildirilmiş, 

b) kazaya uğramış, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malûllük, 
vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış, 

c) Bağlanmış bulunan malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya 
başlamaları sebebiyle kesilmiş, durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte 
bulunmaları halinde bağlanır.  
  
 
 
 
 
 
 
Yersiz ödemelerin geri alınması  
  
Kurumca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya aylık almakta olanlara ve 
bunların hak sahiplerine, genel sağlık sigortalılarına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, 
fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen bu Kanun kapsamındaki her türlü ödemeler; 
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             a) Kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye 
doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden, 
             b) Kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru 
en fazla beş yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren yirmidört 
ay içinde yapılacak ödemelerde faizsiz, yirmidört aylık sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak 
ödemelerde ise bu süre sonundan, itibaren hesaplanacak olan kanunî faizi ile birlikte, ilgililerin 
Kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri 
alınır. 
 
Alacakların yersiz ödemelere mahsubu, en eski borçtan başlanarak borç aslına yapılır, kanunî faiz 
kalan borca uygulanır. Bu hüküm ilgili hak sahiplerinin muvafakat etmeleri kaydıyla, aynı dosyadan 
diğer bir hak sahibine yapılan yersiz ödemelere mahsubunda da uygulanır. 
 
Yersiz ödemenin gelir ve aylıklardan kesilmesinde, kesintinin başlayacağı ödeme dönemi başı 
itibarıyla kanunî faizi ile birlikte hesaplanan borç tutarı, gelir ve aylıktan % 25 oranında kesilmek 
suretiyle uygulanır. 
 
Zamanaşımı, hakkın düşmesi ve avans  
 
Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, iş kazası, meslek hastalığı,  vazife malullüğü ve ölüm 
hallerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde 
istenmeyen kısmı zamanaşımına uğrar.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ 
 

 
Amaç 
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1) Bu Yönetmeliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 
sigortalı sayılanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi çocuklarının çalışma gücü 
veya meslekte kazanma gücü kayıp oranlarının tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
 
 
Tanımlar 
 
 
Arıza/Hastalık Listesi:  
Sigortalıların çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma 
gücünü kayıp ettiklerinin tespitine esas listeyi, 
 
Balthazard Formülü: 
Birden fazla iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik dereceleri veya birden fazla 
özürlülük derecelerinin birleştirilmesinde kullanılan hesaplama şeklini, 
 
Cetveller:  
Hastalık ya da arızanın vücudun hangi uzvunu veya kısmını kapsadığı, çalışılan işin niteliği, sigortalının 
yaşı dikkate alınarak iş kazası veya meslek hastalığının tespitinde kullanılan listeleri, 
 
Hak sahibi:  
Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta 
olanların ölümü hâlinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan 
eş, çocuk, ana ve babasını, 
 
İş kazası:  
Sigortalıyı hemen veya sonradan, bedenen ya da ruhen özüre uğratan olayları, 
 
Kurum Sağlık Kurulu: 
Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlardaki 
teşhis ve bu teşhise dayanak teşkil eden belgeleri incelemek suretiyle, çalışma gücü kaybı ve meslekte 
kazanma gücü kaybı oranlarını, erken yaşlanma hâlini, vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte 
kazanma gücü kaybını ve malullük derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden ve/veya diş 
hekimlerinden oluşan kurullarını, 
 
Yükümlülük süresi: Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek 
hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi, ifade eder. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sağlık hizmeti sunucuları  
 
1) Sigortalı ve hak sahiplerinin çalışma gücü kaybı oranları ile sigortalıların iş kazası sonucu meslekte 
kazanma gücü kaybı oranları tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye; 
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a) Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri, 
b) Devlet üniversitesi hastaneleri,  
c) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı asker hastaneleri, 
d) Sigortalıların ikamet ettikleri illerde yukarıda belirtilen hastanelerin bulunmaması durumunda 
Sağlık Bakanlığı tam teşekküllü hastaneleri,yetkilidir. 
 
2) Meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranları tespitinde esas alınacak sağlık 
kurulu raporlarını düzenlemeye, Sağlık Bakanlığı meslek hastalıkları hastaneleri ile eğitim ve 
araştırma hastaneleri ve Devlet üniversitesi hastaneleri yetkilidir. 

 
3) Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerde çalışan müşterek sigortalıların maluliyet 
değerlendirmelerinde, sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan akit ülkenin sigorta kurumunun belirlediği 
sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporları esas alınır. 
 
 
Sigortalıların çalışma gücü kaybı tespiti  
 
1) sigortalıların sigortalılık süresi içinde; 
 
a) Arıza/Hastalık Listesinde (Ek-1) belirtilen hastalık veya arızaların meydana geldiği, 
b) Eski ve çalışmaya engel olmayan bir arızanın, Arıza/Hastalık Listesinde (Ek-1) belirtilen seviyelere 
yükseldiği, 
c)Çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmiş hâliyle ilk defa çalışmaya başlayan, ancak daha sonra 
ortaya çıkan farklı bir hastalık veya arıza nedeniyle bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışma gücünün 
en az %60’ını kaybettiği, 
ç)İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybettiği, 
Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılır. 

 
2) Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün %60’ını 
kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilen sigortalılar hakkında, bu hastalık veya özürleri 
sebebiyle malullük sigortasına ilişkin hükümler uygulanmaz. 
 
3) Arıza/Hastalık Listesinde (Ek-1) belirtilen arıza/hastalıklardan birden fazlası mevcut ise çalışma 
gücünün en az %60’ını kaybedip kaybetmediğine dair değerlendirmede en ağır sekel bulgu dikkate 
alınır ve Balthazard Formülü uygulanmaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma hâlleri  
 
1)Sigortalıların ve özürlü çocuklarının başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda sayılacağı hâller 
aşağıda gösterilmiştir. 
a) Kuadripleji, parapleji, dipleji ve sigortalının yaşamını kendi başına yürütmesine 
engel hemipleji veya merkezi sinir sisteminin sfinkter bozuklukları ile birlikte olan diğer hastalık ve 
arızalar. 
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b)Süreli veya sürekli ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde kalmayı gerektiren ve tedavi 
edilemeyen psikotik hastalıklar. 
c) İki gözde de yüzde yüz (tam) görme kaybı. 
ç) İki elin kaybı. 
d) Bir kolun omuzdan ve bir bacağın kalçadan kaybı. 
e) Her iki bacağın alttan en az 1/3’ünün kaybı. 
f) Tedavisi olanaksız bir hastalıktan ileri gelen ağır beslenme bozuklukları ve kaşeksiler. 
g) Yukarıda tespit edilen hastalık ve arızalar dışında kaldığı halde tedavi edilemeyen, başka birinin 
sürekli bakımına muhtaç olan ağır hastalık ve arızalar. 
 
Meslek hastalıkları listesi  
 
Meslek hastalıkları 
 
A Grubu: Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları, 
B Grubu: Meslekî cilt hastalıkları, 
C Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer meslekî solunum sistemi hastalıkları, 
D Grubu: Meslek bulaşıcı hastalıklar, 
E Grubu: Fizik etkenlerle olan meslek hastalıklarıolmak üzere beş grupta toplanmıştır. 
 
Pnömokonyoz meslek hastalığı  
 
1) Pnömokonyozun meslek hastalığı sayılabilmesi için, sigortalının, havasında pnömokonyoz yapacak 
yoğunluk ve nitelikte toz bulunan yeraltı veya yerüstü işyerlerinde toplam olarak en az üç yıl çalışmış 
olması şarttır. 
 
2) Ancak, havasında yüksek yoğunlukta ve pnömokonyoz yapacak nitelikte toz bulunan yeraltı ve 
yerüstü işyerlerinde meydana gelmiş, klinik veya radyolojik bulgular ve laboratuar muayeneleriyle 
süratli seyrettiği ve ağırlığı saptanmış olgularda Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun kararı ile  
üç yıllık süre indirilebilir. 
 
3) Pnömokonyoz değerlendirmeleri, İLO standartları dikkate alınarak yapılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balthazard Formülünün uygulanması  
 
1) A Cetveli listesinde yazılı arızalardan birkaçının bir arada bulunması veya eski bir arızaya yenisinin 
eklenmesi hâlinde meslekte kazanma gücünün ne oranda azalacağı, Balthazard Formülüne göre 
aşağıdaki biçimde hesaplanır. 
a) Sigortalıdaki arızaların meslekte kazanma gücünü azaltma oranları bu Yönetmeliğin 23 üncü 
maddesine göre ayrı ayrı tespit edilir. 
b)Bu oranlar, en yükseğinden başlanarak sıraya konur. 
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c) En yüksek oran, sigortalının çalışma gücünün tümünü gösteren %100’den çıkarılır. 
ç) Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen meslekte kazanma gücü azalma oranı ile çarpılarak 
l00’e bölünür, çıkan sonuca en yüksek meslekte kazanma gücü azalma oranı eklenir ve böylece birinci 
ve ikinci arızaların meslekte kazanma gücü toplam azalma oranı bulunmuş olur. 
d) Sigortalının arızası ikiden fazla ise birinci ve ikinci arızaların meslekte kazanma gücü toplam azalma 
oranı birinci sıraya ve üçüncü sıradaki arızanın meslekte kazanma gücü azalma oranı ikinci sıraya 
alınarak yukarıdaki işlem tekrarlanır. 
e) Ancak, A Cetveli listelerinde ayrı ayrı gösterilen çeşitli arızalar, bu listelerde yer alan bir hastalık 
veya arızanın tabii sonucu iseler, bunlar, ayrı sebeplere bağlı arızalar gibi ele alınarak haklarında bu 
madde hükümlerine göre işlem yapılmaz. 

  
 
Erken yaşlanma hâli  
 
 
1) Kanunda yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen yaş şartı dışındaki diğer şartları taşıyan ve  
55 yaşını dolduran sigortalılardan biyolojik yönden, bu yaşı doldurmuş bir insan derecesinde 
yaşlanmış ve çalışma gücünün bu seviyeye düşmüş olduğu tayin ve tespit edilenler, erken yaşlanmış 
sayılırlar. 
 
2) Erken yaşlanma hâlinin tespitine esas alınmak üzere Sağlık Hizmeti Sunucuları tarafından 
düzenlenen Raporlar esas alınarak erken yaşlanma hâlinin bulunup bulunmadığına Kurum Sağlık 
Kurulunca karar verilir. 
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SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARI 

 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gibi uluslararası kaynaklarda meslek 
hastalıkları; zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında, çalışılan işe özgü bir neden-
sonuç, etki-tepki ilişkisinin ortaya konabildiği hastalıklar grubu olarak tanımlanmaktadır.  

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve genel sağlık Sigortası Kanunu’nun 14. maddesine göre ise;  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 engellilik halleridir. 

Meslek hastalıkları etkenle işçinin ilk temasından 1 hafta ile 40 yıl sonra ortaya çıkabilmektedir. Bu 
nedenle çalışırken işyerindeki tüm kayıtların düzenli tutulması gerekmektedir. 

Meslek Hastalıkları Neden Olan Etmenlere Göre Sınıflandırılabilir: 

 Kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları 

     -  Ağır metaller  -Çözücüler    - Gazlar 

Fiziksel kaynaklı meslek hastalıkları 

       -Gürültü ve titreşi   -Yüksek ve alçak basınçta çalışma   -Soğuk ve sıcakta çalışm   -Tozlar   -Radyasyon 
 
Biyolojik kaynaklı meslek hastalıkları 

       -Bakteri kaynaklı olanlar   -Virüs kaynaklı olanla  -Biyoteknoloji kaynaklı olanlar   -Psikolojik kaynaklı 
olan meslek hastalıkları  

Ergonomiye özensizlikten kaynaklanan meslek hastalıkları.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Meslek Hastalığına Neden Olan Etmenlerden Nasıl Korunulur 
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Öncelikle çalışılan işyerinde yapılan işin tehlikeleri ve bu tehlikelerin yaratacağı risklerin işveren tarafında 
risk değerlendirmesi ile ortaya çıkarılması gerekmektedir, bu işverenin sorumluluğudur. 

 Bu risk değerlendirilmesi sonucunda işverenin işyerinde teknik ve tıbbi önlemleri alması 
gerekmektedir, alınacak her türlü önlemler için işveren işçiden hiçbir şekilde herhangi bir ücret talep 
edemez. 

TEKNİK ÖNLEMLER                                              TIBBİ KONTROLLER 

1. İKAME                                                                  1. İŞE GİRİŞ MUAYENELERİ 

2. AYIRMA                                                               2. PERİYODİK MUAYENELER 

3. KAPATMA                                                            3. İŞE DÖNÜŞ MUAYENELERİ 

4. HAVALANDIRMA 

5. ISLAK ÇALIŞMA 

6. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR KULLANMAK 

Birincil (Primer) koruma:  
Bir hastalık ya da sağlık sorunu ortaya çıkmadan önce verilmesi gereken hizmetleridir. Örneğin işe 

giriş muayenesi, sağlık eğitimi, ikame, kişisel koruyucuların sağlanması ve risk 
değerlendirmesinin yapılmasıdır.(Aşılama, bağışıklama,İşe giriş muayenesi,  KKD, makine ve 
aletlerin periyodik bakımları) 
 

İkincil (Sekonder) koruma:  
Bir hastalık ya da sağlık sorunu ortaya çıktıktan hemen sonra verilmesi gereken sağlık hizmetleridir. 

Temel amacı erken tanıdır.  (periyodik muayeneler vb.) 
 

Üçüncül (Tersiyer) koruma:  
Bir hastalık ya da sağlık sorunu ortaya çıkıp, erken tanısı sağlanamadıktan ve/veya zarar verdikten 

sonra verilmesi gereken sağlık hizmetleridir. Temel amacı rehabilitasyondur. (Örneğin iş kazası-
meslek hastalığı geçiren işçiye iş göremezlik raporu verilmesi, uzuv kaybı olan işçinin durumuna 
uygun bir işte görevlendirilmesi, iş kazası-meslek hastalığı sonrası yeniden risk 
değerlendirmesinin yapılmasıdır.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meslek Hastalıklarının Önemi ve Tanı Süreci 
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Yükümlülük Süresi:  

Zararlı mesleki etkinin sona ermesi ile hastalığın ortaya çıkması arasında geçebilecek, kabul 

edilebilir en uzun süredir. 

Maruziyet Süresi:  

Zararlı etkenin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süredir. 

Meslek Hastalığı: 

Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı ifade eder. (6331 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu) 

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. (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) 

Meslek Hastalığının Özellikleri 

Nedeni bellidir, 

Önlenebilir (Nedeni belli olduğuna göre, yüzde yüz) İlerleyicidir, 

Tekrarlama olasılığı vardır. (Önlem alınmadığında) Maluliyet söz konusu olabilir, 

Tazminat Gerektirir, 

Bildirimi Zorunludur. 

Meslek Hastalıkları Listesi 

A Grubu :Kimyasal maddelerle meydana gelen meslek hastalıkları,  

B Grubu :Mesleki deri hastalıkları, 

C Grubu :Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum hastalıkları,  

D Grubu :Mesleki bulaşıcı hastalıklar, 

E Grubu :Fiziksel nedenlerle meydana gelen meslek hastalıkları. 

Meslek Hastalıkları Grupları Sebepleri ve Örnekler 

A Grubu Meslek Hastalıklarına Sebep Olan Bazı Kimyasallar 

Organik esterler 
Organik asitler 
Aldehitler 
Nitrik asit esterleri 
Solventler 
Pestisitler 
Ağır mineraller ve bileşikler 
Gazlar ve Buharlar 

 
B Grubu Meslek Deri Hastalıklarından Bazıları 

 
Deri kanserleri ve prekanseröz deri hastalıkları 
Kanserleşmeyen cilt hastalıkları 
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C Grubu Pnömokonyozlar ve Diğer Mesleki Solunum Hastalıkları 
 

Silikozis, 
Asbestozis,  
Kömür işçisi Pnomokonyozu,  
Siderosiz,  
Bisinozis 
 

D Grubu Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar 

Helminthiasis 

Ankilostomiasis,  
Necatoriasis 

 

Tropik hastalıklar 

Malarya,  
Amobiasis,  
Riketsiöz 
Sarı humma,  
Veba,  
Lepra,   
Rekürrent ateş,  
Dank, 
Lekeli humma, 
Leishmanioz,  
Frambosie, 

 

Hayvanlardan insana bulaşan hastalıklar 

Bruselloz,  
Tetanoz,  
Ruam,   
Şarbon,  
Salmonellaenfeksiyonları,  
Bovin tipi tüberküloz  
Weil hastalığı,  
Kuduz,  
Lekeli humma,        
Ornithozlar,  
Psittakoz,  
Ekinokok humması, 
Rekürent ateş,  
Şap hastalığı, 
Q Humması,                       
Çiçek 
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Viral hastalıklar 

Viralhepatit  ve Tüberküloza bulaş yolları şunlardır, 
 

Su çiçeği 
Menengokok menenjit 
Kabakulak 
Difteri                       
Kızamık       
Boğmaca                  
Kızamıkçık       
AİDS 
Sars,  
Sarı humma, 
Gisenfeksiyonu, 
Kırım Kongo kanamalı ateşi, 
Lejyoner hastalığı, 
Herpesenfeksiyonu(uçuk) 

 
E Grubu Fiziksel Nedenlerle Meydana Gelen Meslek Hastalıkları. 

İyonlaştırıcı ışınlarla meydana gelen meslek hastalıkları 
Enfraruj ışınları ile oluşan Katarakt 
Gürültü sonucu oluşan işitme kayıpları 
Hava basıncındaki ani değişimler neticesinde meydana gelen hastalıklar 
Titreşim sonucu oluşan kemik ve eklem zararları ve anjionörotik bozukluklar 

 

İLO Mesleki kanserlere sebep olan etkenler listesi 
(bazıları) 

İlişkili kanser türü 

Amino bifenil Mesane 

Arsenik Akciğer, deri, Mesane 

Asbest Akciğer, mezotelyoma, sindirim sistemi 

Benzen Lösemi, akciğer 

Benzidin Mesane  

Kadmiyum Prostat                         

Katran ve zift izi Deri, akciğer 

Krom Solunum yolları, sinüsler 

Naftilamin Mesane  

Nikel Akciğer, solunum yolları, sinüsler 

Vinil klorür Karaciğer, anjiyo sarkom 

İyonizen radyasyon Lösemi, akciğer, deri, kemik 

Ultraviyole ışın Deri  

Berilyum Akciğer, solunum yolları 

Odun tozu Burun 

Hepatit B-C Karaciğer 

Beta naftilamin Mesane 

Radon Akciğer 
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Perkloroetilen Mesane 

Polisiklikaromatik hidrokarbonlar Mesane 

Aromatik aminler Mesane 

 
Uluslar arası IARC Kanser Yapıcı Maddeler Sınıflandırması 
 

Grup 1 : 
Kesin kanserojen maddeler-insanlar için yeterli kanıt vardır 

Grup 2a : 
Muhtemel(yüksek oranda) kanserojenler-insanlar için sınırlı, hayvanlar için yeterli kanıt vardır 

Grup 2b : 
Şüpheli(olası)kanserojenler- insanlar için sınırlı, hayvanlar için yetersiz kanıt vardır 

Grup 3  
Kanserojen olarak sınıflandırılmayanlar 

Grup 4 : 
Henüz sınıflandırılmayanlar/olasılıkla kanserojen etkisi olmayanlar, insan ve havyalarda 
kanserojenik etkisi olmadığı yönünde yeterli kanıt vardır. 

 
Tozlara Bağlı Olarak Gelişen Mesleksel Solunum Sistemi Hastalıkları 

 

SİLİKOZİS:   

Silisyum dioksit (Si O2 ) kristallerinin solunması sonucu meydana gelen akciğer hastalığıdır. 

 

KÖMÜR İŞÇİLERİ PNÖMOKONYOZU:  

Maden kömürü ile uğraşan işçiler, kömür tozlarından başka oldukça yoğun olarak silis tozuyla da 

muhatap olurlar. Bu işçilerin ciğerlerinde kömür ile silis tozu birikerek hastalık meydana getirir. 

 

ASBESTOZİS: 

Asbest tozlarının solunması sonucu meydana gelir. 

 

SİDEROZİS:  

Demir oksit tozlarının akciğerde yığılması sonucu oluşur (ağır sonuçları yoktur. 

BİSİNOZİS(Pamuk pnömokonyozu): 

Organik kökenli tozların meydana getirdiği pnömokonyozlardandır,  

5-10 yıl içinde görülür.  
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SAĞLIK GÖZETİMİ Periyodik muayeneler 

 

Az Tehlikeli İşyerlerinde En Geç 5 yılda bir yapılır 

Tehlikeli İşyerlerinde En Geç 3 yılda bir yapılır 

Çok Tehlikeli İşyerlerinde En Geç 1 yılda bir yapılır 

 
 
 
 

 

A Grubu  Mesleki Hastalık Etmenlerinde Yükümlülük Süreleri 

 

ARSENİK 

 

AKUT  

Yükümlülük Süresi  

 

1 AY 

 

 

KRONİK 

Yükümlülük Süresi 

 

1 YIL 

CİVA, 

Manganez,Amaonyak 

Fosfor, Vanadyum, Alkol 

Vinil klorür, Nitrik asit 

 

AKUT  

Yükümlülük Süresi 

 

15 GÜN 

 

KRONİK 

Yükümlülük Süresi 

 

1 YIL 

 

KURŞUN 

 

 

AKUT  

Yükümlülük Süresi 

 

1 AY 

 

 

KRONİK 

Yükümlülük Süresi 

 

3 YIL 

 

KROM 

AKUT  

Yükümlülük Süresi 

 

1 YIL 

KRONİK 

Yükümlülük Süresi 

 

1 YIL 
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B Grubu Mesleki Hastalık Etmenlerinde Yükümlülük Süreleri 

 

Kanserleşen Lezyonlar           5 YIL 

 

Kanserleşmeyen Lezyonlar    2 AY 

 

C Grubu Mesleki Hastalık Etmenlerinde Yükümlülük Süreleri 

 

 

SİLİKOZYükümlülük süresi 10 YIL 

 

SİDEROZ:Yükümlülük süresi5 YIL 

 

ASBESTOZ Yükümlülük süresi 10 YIL 

BİSSİNOZ: yükümlülük süresi 15 GÜN 

KRONİK 3 YIL 

 

MESLEKİ BRNŞ.  

ASTIMYükümlülük süresi 1 YIL 

 

NOT: İşyerindePnomokonyozunmeslek  

hastalığı sayılması için  

 

ALÜMİNYUM VE Yükümlülük süresi3 YIL 

SERT METAL TOZLARI  

En az 3 yıl çalışılması gerekmektedir. 
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D Grubu Bulaşıcı Hastalık Etmenlerinde Yükümlülük Süreleri 

 

ŞARBON :             30 GÜN 

 

BRUSELLOZ  :              6 AY 

 

TÜBERKÜLOZ :     1 YIL 

 

TETANOZ :            30 GÜN 

 

HEPATİT        :            6 AY 

 

 KUDUZ              :    2 YIL 

 

 

E Grubu Fiziksel Hastalık Etmenlerinde Yükümlülük Süreleri 

GÜRÜLTÜ yükümlülük süresi     6 AY(gürültünün meslek hastalığı sayılma şartı 2 yıl sürekli 85 db üstü 

ve ayda en az 30 gün çalışmaktır) 

 

TİTREŞİM 

 

Yükümlülük süresi   2 YIL 

 

ENFRARUJ IŞINLARI 

 

Yükümlülük süresi  3 YIL 

  

ANi BASINÇ DEĞİŞİMLERİ 

 

Yükümlülük süresi3GüN 
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MESLEKİ CİLT HASTALIKLARI 

 

BU BÖLÜM VE SONRASINI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 

SINAVINA GİRECEKLERİ İLGİLENDİRİYOR. 

 

Mesleki  cilt hastalıkları,  Meslek hastalıkları sınıflamasında B grubunda yer alır. (A ,Kimyasal Maddelerle 

oluşan meslek hastalıkları, B, Mesleki cilt hastalıkları, C, Pnömokonyozlar ve diğer mesleksel solunum 

sistemi hastalıkları, D, Mesleki bulaşıcı hastalıklar, E, Fiziksel etkenlerle oluşan  meslek hastalıkları) 

Mesleki Cilt hastalıkları iki alt başlık altında incelenir. 

 

1-Prekanseröz deri hastalıkları ve Deri Kanserleri 

2-Kanserleşmeyen cilt hastalıkları 

 

Mesleki cilt hastalıkları tüm meslek hastalıklarının  yaklaşık %50 sinden , iş gücü kaybının ise %20- 25 

inden sorumludur. 

Mesleki cilt hastalıkları için risk faktörleri; 

Atopik dermatit 

Kuru cilde sahip olmak ya da aşırı terleme 

Allerjik reaksiyonların yoğun olduğu mevsimde çalışmak, 

Hijyen tedbirlerine uymamak 

Devamlı suyla temas edilen bir işte çalışmak, 

İşe giriş muayenesinde anamnezinde, herhangi bir kimyasala duyarlılığın mevcudiyeti 

 

ISLAK İŞ: 

Her gün 2 saatten daha fazla su ile temasın olması, Günde 20’den fazla kez el yıkama, Araçların ya da 

yüzeylerin günlük temizlenmesi, Islak yiyeceklerin hazırlanması ya da işlenmesi. 

Mesleki Dermatozların görülme sıklığında, Kontakt Dermatıt %79, Kontakt Ürtiker %3,5, İnfeksiyoz 

durumlar %2,5 ve Neoplazi %12,5  olarak görülmektedir. 

Kontakt Dermatite sebep olanlar, Lastik kimyasalları ve materyalleri, Sabunlar, temizleyiciler, Nikel, ıslak 

çalışma, Petrol ürünleri, kişisel koruyucu donanım, kesme yağları ve soğutma malzemeleri gibi 

sıralanabilir. 

Cinsiyete göre kontakt dermatiti değerlendirdiğimizde; Erkeklerde, Kimyasallarla çalışanlar, Makine 

operatörleri, mobilya boyacıları, Metal işçilerinde, Kadınlarda; Kuaförler, Laboratuvar çalışanları, 

Hemşireler ve Gıda sektöründe çalışanlarda daha sıklıkla görülür. 
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Mesleki Dermatozlarda; 

 

Mekanik Faktörler: Travma, Sürtünme, Basınç, Tozlar 

Fiziksel Faktörler: Radyasyon, Nem, Sıcak, Soğuk 

Kimyasal Faktörler: Asitler, Bazlar, Deterjanlar, Solventler, metaller, Reçineler, Metal işleme sıvıları, 

Boyalar, Katran, Lastik vb. 

Biyolojik Faktörler: Bakteriler, virüsler, akarlar, parazitler, bitkiler, böcekler 

 

Mesleki Dermatoz risk faktörlerini araştırırken Mesleki anamnez sorgulamasında; Hangi işte çalıştığı, Ne 

kadardır çalıştığı, İş yerindeki konumu,  Hangi maddelere maruz kaldığı, koruyucu donanım kullanıp 

kullanmadığı, çalışma konumunda değişiklik olup olmadığı, aynı işte çalışanlarda benzer şikayetler olup 

olmadığı, özgeçmişinde mesleki cilt hastalığı olup olmadığı, kronik başka bir hastalığı, atopi öyküsü ve 

ilaç kullanıp kullanmadığı sorgulanır. 

 

MESLEKİ DERMATOZLAR: 

 

1-Ekzematör Mesleki Dermatozlar 

İrritan kontakt dermatıt 

Alerjik kontakt dermatıt 

Kontakt ürtiker 

Fototoksik ve fotoalerjik kontakt dermatıt 

Hava yoluyla taşınan kontakt dermatıt 

 

2-Ekzematöz olmayan mesleki dermatozlar 

Kimyasal yanıklar 

Kimyasal kaynaklı akne 

Pigmentasyon bozuklukları 

Mesleki deri tömürleri 

Enfeksiyonlar 

 

KONTAKT DERMATİT 

Mesleki cilt hastalıklarının çoğu (%79) kontakt dermatittir. En sık ellerde görülür. Başlangıçta kuruluk, 

kaşıntı, kızarıklık varken sonra çatlamalar,deskuamasyon, ödem ve vezikülasyon izlenir. 

 

İrritan Kontakt dermatit 

Alerjik Kontakt Dermatit 

Kontakt Ürtiker Sendromu 

Hava yoluyla taşınan kontakt dermatit 

Fotokandakt Dermatit 

 

Mesleki Kontakt Dermatitin oluşum mekanizmasına göre 2 tipi vardır:  

 Mesleki İritan Kontakt dermatit (nonimmünolojik),  

 Mesleki Alerjik Kontakt Dermatit (immünolojik) 
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İRRİTAN KONTAKT DERMATİT: Mesleğe bağlı dermatitlerin çoğu, Ev hanımı ekzeması, irritan maddelerin 

direkt protein hasarı yapması sonucu ortaya çıkar. Allerjik reaksiyon değildir. Uygun süre ve dozda 

herkeste görülebilir. Lezyon temas alanında oluşur ve kaşıntıdan çok ağrı ön plandadır. Önceden duyarlı 

olmak gerekmez, temas eden herkeste oluşabilir. 

 

KÜMÜLATİF İRRİTAN KONTAKT DERMATİT: Düşük dozda irritana sürekli maruz kalma sonucu  derinin 

kendini iyileştirmeye vakit bulamaması bu reaksiyona neden olur. Hastalarda hiperkeratotik, yarıklanma 

ve çatlamaların  olduğu bir deri görünümü izlenir. Tekrarlayan temas deri bariyerini bozarak toksik etki 

oluşturur. Zayıf irritanlar sorumludur. 

ALLERJİK KONTAKT DERMATİT: Gecikmiş tip hiperensitivite immünolojik reaksiyon sonucu oluşur. 

Hastanın duyarlanması (allerjenle teması) gereklidir. Duyarlanma süresi ortalama 14 gündür.  Aynı 

allerjenle temas, akut , sub akut  ya da kronik Alerjik kontakt dermatite neden olur. Kişi alerjene bir kez 

duyarlanmışsa, alerjenin çok küçük miktarları bile reaksiyona neden olabilir. İkinci temastan 12- 24 saat 

sonra klinik tablo oluşur.  Asıl bulgu şiddetli kaşıntıdır ve temas bölgesi dışına yayılma eğilimi vardır. 

Mesleki Alerjik kontakt dermatit Klinikte, Akut evrede, Sulantı, vezikül, eritem, ödem, kaşıntı vardır. 

Subakut evrede kaşıntı, ragat, kurut ve deskuamasyon ile karakterizedir. Kronik evrede likenifikasyon 

görülmektedir. 

Duyarlanma için risk yaratan durumlar: Deri yapısı, Irk, Yaş, deri bütünlüğü, atopik yapı, meslek, kişisel 

yatkınlık, gebelik, Anatomik bölge (göz kapağı,skrotum, aksilla), Çevresel Faktörler (Sıcak, soğuk, nem, 

ıslak ortam, travma) 

En sık Mesleki Alerjik Kontakt Dermatit Yapan Ajanlar: Metaller (Nikel, krom, kobalt), Kauçuk katkı 

maddeleri ( merkapo karışımı, tiuram, karba karışımı), Plastik maddeler (epoksi resin), Boya, cila, 

kaplama (kolofoni, parafenilendiamin) maddeleri sayılabilir. 

 

MESLEKİ İRRİTAN KONTAKT DERMATİT ile MESLEKİ ALLERJEN KONTAKT DERMATİT KLİNİK FARKLARI 

Allerjik Reaksiyon Sadece Duyarlı kişide, İrritan Reaksiyon İritanla temas eden kişide 

Alerjik reaksiyonda allerjen konsantrasyonu önemli değil, İrritan reaksiyonda konsantrasyon önemli 

Alerjik reaksiyon ikinci temasta oluşur, İrritan reaksiyon ilk temasta oluşur 

Alerjik reaksiyon Keskin olmayan sınırlı, İrritan reaksiyon Keskin sınırlı 

Alerjik reaksiyon yoğun eritem, vezikül, İrritan reaksiyon Nekroz oluşabilir 

Alerjik reaksiyon giderek artan lezyon, irritan reaksiyon Hızla gerileyen lezyon 

Alerjik reaksiyon da kaşıntı, İrritan reakiyonda  Ağrı ön plandadırAllerjik reaksiyon temas yeri dışında 

olabilir, irritan reaksiyon temas alanında olur. 

Mesleki Kontakt Dermatit Tanısında; Ayrıntılı anamnez, Ayrıntılı klinik muayene, YAMA Testi ve Mathias 

kriterleri kullanılır. Alerjik Kontakt dermatit ve irritan kontakt dermatiti ayırmanın iş yeri açısından 

önemi: Eğer Kontakt dermatit bir çok işçide ortaya çıktıysa muhtemelen irritan potansiyeli olan bir 

madde ile temas söz konusudur ve çalışan sağlığı açısından o maddenin uzaklaştırılması gerekir. 
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KORUNMA: 

İşyerinde alınacak koruyucu önlemler 

Eğitim 

Etken maddelerin azaltılması veya kaldırılması 

Etken maddelerin daha az zararlı olan ile değiştirilmesi 

Kaplamalar 

Teknik koruma yöntemleri 

Hastaların uygulayacağı koruyucu önlemler: 

Kişisel korunma 

Nemlendiriciler 

Bariyer kremler 

Eldivenler 

Diyet 

 

MESLEKİ AKNE: Görünümü Juvenil akne gibidir. Maruz kalan bölgelerde veya yağa bulanmış giysilerin 

temas yerlerinde gelişen inflamatuvar papül ve püstüllerle karakterlidir. Genellikle el sırtında, kolların 

ekstansör bölgelerinde ve uyluk, kalça bölgelerinde görülebilir. Klorakne gibi dirençli değildir ve 

kistleşmezler.  Komedon ve follikülitlere neden olabilir. Yağ, gres ve sıcak nemin bulunduğu çalışma 

koşullarında görülür. 

MESLEKİ KLORAKNE: Ciddi mesleki akne türüdür. Çevresel kontaminasyon a da endüstriyel klorlu 

hidrokarbonların temasına bağlı gelişir. Kıl follikülü orifislerinde obstrüksiyon gelişir, irritasyon ve 

sekonder enfeksiyon eşlik edebilir. Akneden farklı olarak  daha çok yanak ve kulak arkası bölgelerde 

,kapalı komedonlarla karakterlidir. Hastalık ilerledikçe epidermal inklüzyon kistleri şeklinde uzun, kalın, 

birbirinden ayrı milia denilen kaba yapılar oluşur. Yüzde, kulak arkasında, boyunda, kalçada, uyluk ve 

skrotumda yer alan bu yapılar apseleşebilir. 

MESLEKİ KONTAKT DERMATİTLER:  Mesleki Kontakt ürtiker,, Fiziksel nedenlere bağlı deri hastalıkları 

(mekanik denelre, ısı, ultraviyole, radyasyon, nem, ayaz…), Mesleki deri enfeksiyonları ve enfestasyonları 

(Bakteri, viral, fungal, parazitler, diğer), Akne ve Folikülit, Yanık, Ülser, Granülom, Pigment değişikliği ( 

hiperpigmentasyon ve hipopigmentasyon), Mesleki konektif doku hastalığı, akiz porfiria kutanea tarda, 

Mesleki oral mukoza hastalıkları, Mesleki saç hastalıkları, Mesleki tırnak hastalıkları, deri kanserleri, 

psikokutanöz hastalıklar, sistemik toksisite.. 

MESLEKİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI 

 

Sinir sistemi, çevresel ve mesleksel anlamda birçok toksinlerle karşı karşıyadır.  Seçici geçirgen birtakım 

bariyerlere ve sistemik ayırma yöntemlerine karşın; metaller, gazlar, çeşitli çözücüler  ay da çözünen 

maddeler ve diğer kimyasallar kolayca giriş yapıp zarar verebilirler. 

 

Nörotoksik ajanlar disfonksiyona neden olabilirler. Nörotoksinlere maruziyet genellikle zor tanınır. 

Ancak nörotoksik olduğu bilinen bir ajanla çalışan veya benzer belirti ve bulgular gösteren diğer 

çalışanların varlığı durumunda toksisite daha rahat tanınır. 
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Maruziyetin şiddeti 

Maruziyetin süresi 

Hangi kaynaktan alındığı 

Diğer kişilerde var olan benzer tablolar 

İşyerinde tehlikeli maddeler için gerekli ölçümlerin yapılıp yapılmadığı 

Maddelerin miktarı 

Saptanan kimyasal ajanın toksisite potansiyeli 

İş yerinde alınan koruyucu önlemlerin varlığı incelenmelidir 

 

Nörotoksik ajan diffüz nörolojik hasara neden olur. Hastada tablo monofaziktir, Yani ilerler, Maruziyet 

sonlanınca ilerleme yavaşlar, durur ve nölolojik disfonksiyonun cinsine ve şiddetine göre tablo 

düzelmeye başlar. Nörotoksisite iki ayrı klinik karakteristikte olabilir; 

 

Ensefalopati: Kişilik- davranış değişiklikleri, kognitif değişiklikler (dikkat ve bellekte azalma), bilinç 

değişiklikleri, Eksta piramidal sistem tutulumu ve serebellar tutulum olabilir 

 

Polinöropati: Eldiven, çorap tarzında distal hipoestezi, el ve ayaklarda distal tetraparezi, DTR azalma- 

kayıp, distal kaslarda atrofi, tonus kaybı, nöropatik ağrı şeklinde bulgular ön plana çıkabilir. 

 

Hangi maddelerin hangi Sinir sistemi etkilerini oluşturduğunu şöyle belirtebiliriz,  

 

Ataksi: Akrilamid, Cholardane, Kepone, DDT, n-Hekzan, Mangan, Civa, Metil Klorür, Toluen 

Santral Nöropati: Dimetil amino propio nitril 

Görme alanında daralma: Civa 

Kranial Nöropoti: Karbon disülfit, Trikloroetilen 

Baş Ağrısı: Kurşun, Nikel 

Görme Bozukluğu: n-Hekzan, Civa, Metanol 

Psikomotor Fonksiyon Bozukluğu: Karbon disülfür, Kurşun, Civa, Organofosfatlar, Perkloretilen ve diğer 

çözücüler 

Kafa içi Basınç artışı : Kurşun, Organotin bileşikleri 

Hafıza Bozuklukları: Arsenik, Karbon disülfür, Kurşun, Mangan 

Miyoklonus: Benzen hekza klorür 

Nörasteni (organik duyu bozukluğu): Civa, Akrilamid, Arsenik, kurşun, Mancan, Metil Klorür, Toluen 

Nistagmus: Civa 

Psikoz: Karbon sülfür, Mangan, Toluen 

Opsoklonus: Kepone 

Parapleji: Organotin bileşikleri 

ARSENİK: Metal ayrıştırma, pestisidler, herbisidler, piller, kablolar, mil yatakları gibi kullanım alanları 

vardır. Akut zehirlenmeler de hızlı elektrolit bozukluğu nedeniyle baş ağrısı, dalgınlık, bilinç kaybı oluşur. 

Bu kayıplar ölümle bile sonuçlanabilir.  Konvülsiyon, kas zayıflığı, şuur kaybı meydana gelir, Görme 

sinirinde dejenerasyon ve kronik maruziyette uyuşukluk, karıncalanma, yanma, titreme, alt ekstremite 

de atrofi görülür.  Kronik maruz kalma sonucu Periferik nöropati (black-foot hastalığı), anemi, 
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hiperkeratoz ve hiperpigmentasyon, akciğer kanseri, lösemi, konjenital malformasyonlar, kardiyak ve 

periferik damar hastalıkları sayılabilir. 

 

KURŞUN: Genellike solunum ve GİS yoluyla vücuda girer.Motor nöron hastalığı ile karışabilecek bulguları 

yapar. Gingival sınırda mavi çizgilenme olabilir. En çok sağ elde radial sinir felci şeklinde motor felçler 

olabilir ve bu tabloda duyu bozukluğu olmaz. Kurşun da Sağ elde radial sinir felci yapar.  Kan beyin 

bariyerini geçerse beyin ödemi olabilir. 

 

CİVA:  Kullanım yerleri tüp, termometre, barometre, kontrol cihazları, pil ve elektrikli cihazlardır. Ayrıca 

diş hekimliğinde ve tıpta kullanılır. Metalik civa buharına akut maruziyet fatal olabilen koroziv bronşit ve 

pnömoniye neden olabilir. Santral sinir sistemi etkilenerek tremor, aşırı sinirlilik ve duyarlık hali, 

unutkanlık gibi davranış bozuklukları gözlenen klinik belirtilerdir. 

Kronik maruziyet sıklıkla Merkürializm olarak tanımlanır. Tremor, troid büyümesi, taşikardi, düzeniz 

nabız, gingivitis gelişir. Sinirlilik hali, hafıza kaybı, depresyon ve delirium merkezi  sinir sisteminin 

etkilenmesi ile gelişen nöropsikiatrik etkilerdir. 

Organik civa (Metil civa) en toksik formudur. Özellikle beynin serebral korteksini ve serebellumu etkiler. 

Ağız, dudak ve ekstremitelerde uyuşukluk, ataksiler, yorgunluk hali, konsantrasyon bozukluğu, işitme ve 

görme kayıpları, tremorlar gelişir. 

Minamata hastalığı 1956 da Japonya- Kumamoto bölgesinde saptanmıştır. Endüstriyel atık sularındaki 

metil civanın denize karışması ile  balıklar ve kabuklu deniz hayvanlarında birikmiş olan toksik özellikteki 

Civa sebebiyle,zehirlenmeler meydana geldi ve 36 yıl boyunca kedi, köpek, domuz ve insan ölümleri 

görüldü. 

 

MANGANEZ: Madencilerde, dökümcülerde, pil üretimi yapan yerlerde çalışan işçilerde manganez 

toksikasyonu görülebilir.  Uzun süre solunum ile alınması nörotoksisiteye neden olabilir. Başağrısı, 

davranış değişiklikleri, kognitif bozukluklar, distoni, parkinsonizm, retropulsiyon gelişir. İleri durumlarda 

Parkinon hastalığına benzer durum oluşur. 

 

KARBONMONOKSİT: Kötü havalandırmanın olduğu ev ısıtma sistemlerinde, madencilerde, otoyol gişe, 

benzin istasyonu, oto tamirhane ve petrol çalışanlarında görülür. İnhalasyon ile alınır. İntrasellüler 

hipoksiye yol açar.  Akut maruziyette baş ağrısı, değişen derecelerde bilinç değişiklikleri, piramidal ve 

ekstrapiramidal bulgular, davranış değişiklikleri ve nöbetler göze çarpar. Hemoglobin karbonmonoksit 

saturasyonu %50 yi geçince şuur kaybı, psikomotor fonksiyonlarda azalma ve performans düşüklüğü 

oluşur. Kısmi veya tam düzelmeyi takiben haftalar sonra geç dönemde özellikle ekstrapiramidal 

sendrom, kognitif işlevlerde belirgin yıkım ve bilinç değişiklikleri görülür. Düzelme genellikle tam 

değildir. Tedavide koruma, hiperbarik oksijen tedavisi ve destek tedavi yapılır. 

 

TOLUEN: Boya ve yapışkanlar için çözücü bir maddedir. Boya ve yapıştırıcı ile yoğun olarak uğraşanlarda 

toksisite görülmüştür. Tabloda santral nörolojik belirtiler hakimdir. Bellek ve dikkat bozuklukları, 

davranış değişiklikleri, Motor nöron, serebellar, beyin sapı ve kraniyal sinir bulguları gözlenir. 

 

KARBONDİSÜLFİD: Merkezi ve periferik sinir sisteminde miyelin tabakasında ve aksonlarda değişme, 

akut zehirlenmelerde tipik MSS belirtileri, eksitasyon, öfori, ajitasyon gözlenirken, subakut vakalarda 

önce huzursuzluk, zamanla depresif bir hal görülür, endişe hali, paranoid davranışlar ve hatta intihara 

teşebbüs olabilir. Kronik maruziyette, baş ağrısı çoksık görülür. Tipik Parkinson belirtileri oluşur. 
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AKRİLAMİD: Yerel deri irritasyonuna, kilo kaybına yol açar. Periferik/Merkezi sinir sistemi nölorojik 

belirtileri, akut maruziyette yön kavramı bozukluğu ve bellek yitimi iken, kronik az dozda 

etkilenmede,sersemlik, duygusal değişiklikler ve uyku bozuklukları, duyu kaybı, zayıflık, ataksi ve tendon 

refleklerinde (yalnızca distalde) azalma görülmektedir. 

 

ORGANOFOSFATLAR: Esas olarak pestisit, herbisit olarak ve petrol katkı maddesi olarak kullanılır. 

Organofosfat zehirlenmesi sıkanlarda, karıştıranlarda ve kullanımı takiben kısa süre içinde kullanılan 

alanlarda bulunanlarda da görülebilir. Deri, solunum ve GİS yoluyla alınır. Asetil kolin esterazı inhibe 

ederek santral ve nöromuskuler kolinerjik semptomlara neden olur.  Baş ağrısı, bulantı, göz yaşı ve 

tükrük salgısında artış güçsüzlük, tremor ve nöropati semptonlarına ilaveten konvülziyona ve komaya 

dek varabilen bilinç değişikliklerine neden olabilir. Solunum ve kalp yetmezliği sonucu ölüm 

gelişebilir.  Akut maruziyette 2- 3 hafta içinde, Uzun süreli az miktarlarda maruziyette distal 

aksonal Polinöropatiler oluşur. Spesifik tedavisi yoktur. 

KORUNMA: Nörotoksik bir maddeye maruz kalmamış bir çalışanda nörotoksisite görülmez. Sıfır 

maruziyet nörotoksik etkilere karşı tam koruma sağlayacaktır. Bu birincil koruma önlemlerinin esasıdır. 

 

Toksisite Testi: İş yerinde kullanıma alınan yeni kimyasal bileşikler nörotoksisite bakımından incelenmiş / 

test edilmiş olmalıdır. 

Mühendislik kontrol önlemleri:  Mühendislik önlemleri (ventilasyon sistemleri, kapalı üretim alanları 

gibi) çalışanların izin verilen maruziyet sınırlarının altında korunması için en iyi yöntemdir. 

Tüm toksik maddelerin çalışma ortamına salınmasını engelleyen kapalı kimyasal süreçler ideal olandır. 

Bu mümkün değilse, iyi tasarlanmış, düzgün çalıştırılan ve ortam havasındaki buharları dışarıya veren 

kapalı ventilasyon sistemleri yararlı olacaktır. 

 

Kişisel koruyucu Ekipman: Mühendislik önlemlerinin mümkün olmadığı durumlarda, çalışanların 

nörotoksik maddelerle temasını azaltmak için kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Kişisel 

koruyucular nörotoksik ajanların etki yoluna göre dikkatle seçilmelidir. Örneğin, kurşun tozun solunması 

ve besin ya da suya bulaşmış kurşun partiküllerinin yutulması ile etkisini gösterdiği için Kişisel Koruyucu 

Ekipman her iki yol için de koruyucu olmalıdır. Pek çok nörotoksik ajan için maddenin sağlam deriden 

emilimi başlıca maruziyet yoludur. Bunu engellemek için geçirgen olmayan eldivenler ve tulumlar ve 

diğer uygun ekipman sağlanmalıdır. 

 

İdari Kontrol Önlemleri: İş yerinde kaynaklanan tehlikeleri azaltmak için, Planlama, Eğitim, İş istasyonları 

arasında çalışanları rotasyona tabi tutmak, üretim süreçlerinde yapılacak değişiklikler ve ikame (tehlikeli 

maddelerin tehlikesiz olanla değiştirilmesi) yanı sıra var olan tüm kurallara ve düzenlemelere kesin 

uyum, yönetimsel çabalardan oluşan idari önlemlerdir. 

 

Çalışanların Bilme Hakkı: İş veren çalışanların sağlığına zarar vermeyen iş yeri ortamı ve çalışma koşulları 

sağlama yükümlülüğünü üstlenirken, çalışanların da kendilerini korumak üzere geliştirilmiş iş yeri 

kurallarına uyma sorumluluğu bulunmaktadır. 

Çalışanlar kendilerini korumak için alınmış önlemleri bilmek durumunda olmalıdır. Bunun anlamı, 

çalışanların temas edecekleri maddelerin nörotoksisitesi ve kullanabilecekleri koruyucu önlemler 

hakkında bilgilendirilme haklarının olduğudur. 
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MESLEKİ GENİTOÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI 

 
Mesleki genitoüriner sistem hastalıkları, Genital sistem ve Üriner sistem hastalıkları olarak iki gruba 
ayrılır. Bizim daha çok paylaşımımız çalışma yaşamında karşılaşılan faktörlerin üreme sağlığı üzerine olan 
olumsuz etkileri olacaktır.  Cinsel davranış değişikliği (libido, impotans bozuklukları), Fertilitede bozulma 
(spermatogenez, oognezin etkilenmesi), Gebelik ve süreçlerinde bozulma (Düşükler, ölü doğum, 
prematürite, düşük doğum ağırlığı, anomaliler), Üreme sisteminde fonksiyonel ve hormonal değişimler, 
Teratojen etki, Sterilite, fatal hasarlar, sakat doğumlar, üreme organı kanserlerib menstruasyon 
düzensizliği. 
Tarım sektöründe çalışan kadınlar, kayıt dışı ve iş sağılığı hizmetlerinden yeterince yararlanamamakta, 
kontrolsüz kullanılan pestisitlerle karşılaşma üreme sistemi dahil bir çok sistemi etkileyebilmektedir. 
Sağlık Sektöründe çalışanlar, Fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal ve ergonomik risk etmenleri ile 
yoğun karşılaşma (Hepatit B, C, Radyasyon, anestezikler, kemoterapötikler, iş stresi vb) riskini 
mensturasyon dönemi/gebelik/gebelik sonrası emzirme döneminde yaşamaktadırlar. 
Gebeliğin büyük bölümünde iş yerinde mutajen, kanserojen etmenlerle doğrudan karşılaşma olasılığı, 
ağır kaldırma, uzun süre ayakta durma gibi işin yürütümüne ilişkin zorunluluklar da gebeler için mesleki 
risklerin başında yer almaktadır. 
Kadınlar, doğuştan germ hücrelerine sahiptir ve bu hücreler , bazı toksik etmenlere karşı, diğer hücrelere 
oranla çok daha duyarlıdır. 
 
Gebelik Öncesi Dönem; Genetik hücrelerde değişiklik meydana getiren çeşitli maddelere (mutajenler) 
maruz kalma , adet bozuklukları, cinsel fonksiyonlarda azalma, gebe kalmada güçlükler, kadın ve erkek 
üreme organlarında kanser ve çeşitli rahatsızlıklara yol açabilmektedir. 
 
Gebelik Dönemi: Gebelik döneminde fetusun normal gelişimini engelleyen teratojenler, plasenta 
aracılığıyla anneden bebeğe geçerek, fetusta fiziksel anormallikler ,kemik ve organ bozukluklarına, 
özellikle gebeliğin ilk dönemi yani temel organların oluştuğu dönemde, çeşitli mesleksel tehlikelere 
maruziyet fetusta kalıcı ve ciddi rahatsızlıklara yol açmaktadır. İşten kaynaklı çeşitli risk faktörleri- işin 
tekrarı ve stres gibi, erken doğum riskini, işten kaynaklı riskler çevresel faktörler ile birleştiğinde, fetusun 
zarar görme riskini ve bazı kimyasallara ve radyasyona maruz kalma ise düşük kilolu doğum riskini 
arttırmaktadır. 
 
Doğum sonrası dönem: Çalışma ortamında mesleksel zararlara maruz kalma, anne sütünden çocuğa 
geçerek, bebeğin gelişiminde çeşitli riskler ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca direkt üreme sağlığı ile ilgili 
olmamakla beraber, anne ve babamın çalışma ortamından, giysi, ayakkabı ve ten yolu ile ev ortamına 
taşıdıkları çeşitli maddeler, çocuğun gelişimi üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. 

 

ÇÖZÜCÜLER (Solventler) ve Organik Atıklar:  Bu maddeler, solunum ve deri yoluyla hızlı bir biçimde 
organizmaya girmekte ve plasenta aracılığıyla fetusa zarar vermektedir. Laboratuvarlarda, ilaç 
firmalarında, imalat sanayiinde, kuru temizlemede çalışanların bu maddelere maruziyet riski yüksektir. 
Bu sektörlerde çalışan kadınlarda düşük riski daha yüksektir.  Benzer şekilde organik atıklar da düşük 
kilolu doğum ve erken doğum riskini artırır. 

PESTİSİTLER (Tarımsal Böcek İlaçları); Bu ilaçlar, ülkemizde oldukça yoğun olarak kullanılmaktadır. 
Hindistanda yapılan bir araştırmada bu maddelere maruz kalan kadınlarda düşük riski %44 olarak , 
kalmayanlarda ise düşük %8 olarak oldukça yüksektir. 
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RADYASYON (İyonize olan ve olmayan ışınlar) : Özellikle sağlık alanında çalışanlar için bir risk 
faktörüdür. Uluslararası Radyasyondan korunma Komisyonu, gebelik sırasında , maksimum izin verilebilir 
doz oranını çok daha düşük bir düzeyde belirlemektedir. 
 
Ağır İş Yükü ve Duruşsal Faktörler: Bu faktörler düşük kilolu doğum ve erken doğum riskini 
artırmaktadır. Bu etkenler Uzun çalışma süreleri (haftada 40 saatten fazla), Fiziksel güç kullanımı ve ağır 
yük kaldırma olarak belirlenmiştir.  Gebelik üzerinde risk yarattığı saptanan mesleksel ergonomik 
faktörler ise, Duruş bozuklukları, Makine ile çalışma, Fiziksel güç sarfetme, Mental stres ve genel 
çevresel strestir. 
 
Çalışma hayatı ile üreme sağlığı arasındaki ilişki konusunda erkeklerdeki ilk somut örnek  DBCP (di bromo 
chloro propane) nedeniyle oluşan sterilite olgularıdır. Azospermi saptanmıştır. Maruziyetten sonra 
izlenenlerde azda olsa sayımlar yükselse de azospermi  sürmüştür. Testis biyopsilerinde seminifer 
tüplerde harabiyet olduğu gözlenmiştir. 
 
Kurşun ve manganez gibi ağır metaller libidoyu azaltıcı etki gösterirler. 
Oral kantraseptiflerin üretiminde çalışanlar östrojenik hormonlara maruz kalırlar. Poliklorlu  bifeniller ve 
bazı  pestisidler de östrojene benzer  etki  gösterdiklerinden hormonal bozukluğa yol açarlar. 
Kurşun, libidoyu azaltıcı etkisinin yanı sıra hormonal bozukluğa da neden olur. 
 
Spermatotoksik etkisi olan maddelerin başında Kurşun gelir. Kurşundan başka sıcak, iyonizan radyasyon, 
civar, DBCP, karbon sülfür gibi maddeler de sparmatotoksik etkiye sahiptir. 

ÜREME FONKSİYONUNU ETKİLEYEN MESLEKSEL ETMENLER (Erkekte ve Kadında) 
 
Fiziksel Etmenler: Sıcaklık, radyasyon, ağır bedensel çalışma vb. 
 
Kimyasal etmenler: Ağır metaller (kurşun, civa, kadmiyum, manganiz), Solventler (benzen, hekzan), 
Pestisitler, oral kontraseptifler, etilen oksit, sitotoksik ilaçlar, anestezik gazlar, vb. 
 
Biyolojik etmenler ; Rubella, sitomegalovirus, toksoplazma, hepatit B, HIV, parvovirus B 18 enfeksiyonu 
(insanda beşinci hastalık etkeni) vb 
 
Ergonomik etmenler; Ayakta çalışma, ağır bedensel iş, vardiya çalışması, ağır yük kaldırma vb. 
İyonize radyasyon, Hem erkek hem de kadında fertiliteyi etkiler. Ancak erkeklerde kadınlara göre çok 
daha düşük dozlarda etkilidir. Testislerin 15 rad dozunda radyasyona maruz kalması oligospermiye ve 30 
rad doza maruz kalması geçici azospermiye yol açarken oogenez radyasyondan daha az 
etkilenmektedir.  Kadında 250- 500 rad dolayındaki yüksek dozlar steriliteye neden olmaktadır.  Erken 
gebelik döneminde 2 rad miktarındaki bir etkilenme bile lösemiye yol açabilmektedir.  Bu nedenle gebe 
bir kadının maruz kalacağı radyasyon dozunun 0,5 rem’i geçmemesi gereklidir. 

Kurşun’un fertilite ve gebelik üzerindeki etkileri oldukça eski yıllardan beri bilinmektedir. Kurşun erkekte 
hem libidoyu hem de spermatogenezi olumsuz etkiler. Kurşun maruziyeti en çok akümülatör ya da 
otomobil radyatörü yapım ve onarımında çalışanlarda söz konusudur ve kan kurşun değeri %40 
mikrogram ya da daha fazla olduğunda sperm sayısı azalır, sperm morfolojisi ve motilitesi 
bozulur.  Hipospermi, astenospermi, libido azalması, orgazm güçlüğü, ereksiyon ve ejakülasyon 
bozuklukları olduğu görülmüştür. 
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Kurşun plasentadan geçer ve sütte de bulunur. Gebe bir kadında %10- 20 mikrogram kan kurşun düzeyi 
bile mental fonksiyonlarda bozukluğa neden olabilmektedir.  Daha yüksek dozlarda maruz kalındığında 
ise kurşun, erken membran yırtılması, erken doğum ve düşüklere yol açmaktadır. Bu nedenle örneğin, 
İngiltere de kadınların kurşunun kullanıldığı işlerde çalışmasına izin verilmemektedir. Gebe bir kadında 
kanda ya da kordon kanında kurşun düzeyinin %10 mikrogramın altında olması gereğine işaret 
edilmektedir. 
 
CİVA: Bir ağır metal olan civanın da fertilite üzerine olumsuz etkileri vardır. Doğan bebeklerde de mental 
ve motor gelişme gerilikleri olduğu saptanmıştır. Ayrıca civa maruziyetinin kromozom anomalilerine yol 
açtığı yönünde bulgular da vardır. 
KADMİYUM: Bugüne kadar insanlarda üreme sistemiyle ilgili bozukluk saptanmamış olmakla birlikte 
deneysel olarak hem erkek, hem de dişi sıçanlarda yüksek dozda kadmiyumun maruziyeti sonucu 
fertilite bozuklukları olduğu gözlenmiştir. Gebelikte maruz kalındığında da kadmiyum intrauterin 
büyüme ve  gelişmeyi etkilemektedir. Kadmiyuma maruz bırakılan gebe sıçanların yavruları daha küçük 
ve anemik doğmuşlardır. 
PESTİSİTLER: Üreme sistemi üzerinde etkisi en iyi bilinen pestisid DBCP (di bromo chloro propane) dir. 
Erkekte spermatogenez  üzerinde olumsuz etki sonucu steriliteye yol açmaktadır. Fazla etkilenmelerde 
sterilite kalıcı olabilir. Çok sayıda pestisidin hayvan deneylerinde mutajenik ve teratojenik etkisi olduğu 
gösterilmişse de insanda bu yönde bir bulgu yoktur. 
BENZEN: Asıl toksik etkisi hematopoetik sistemle ilgili olan benzenin üreme sağlığı bakımından da önemi 
vardır. Kromozom aberasyonuna yol açar, anormal uretus kanamalarına neden olur. Toluen ve ksilen 
maruziyetinde ise benzenin neden olduğu etkiler Görülmemektedir. 
 
KARBON SÜLFÜR: Suni ipek yapımında sıkça kullanılan bir maddedir. Erkeklerde libido azlığı, ereksiyon 
güçlüğü, oligospermi ve astenospermi gibi bozukluklara yol açtığı bulunmuştur. 
ETİLEN OKSİT:  Etilen oksit maruziyeti olanlarda  düşüklerin fazla olduğu bilinmektedir. 

İşyeri Ortam Analizleri olarak;  Eşik Sınır Değer (ESD –TLV), Müsaade Edilen Azami Konsantrasyon 
Değeri  (MAC), Radyasyon ve EMA vb. ölçümler gerçekleştirilmelidir. 

MESLEKİ KANSERLER 

Kanserlerin sebepleri arasında yer alan genetik-immünolojik özellikler yanı sıra çevresel faktörler olarak; 

Sigara 

Organik ve inorganik kimyasallar 

Hava kirliliği 

Radyoaktivite 

Viral enjeksiyonlar 

Diyet ile ilgili faktörler göze çarpmaktadır. 

 

Sigara- tütün kullanımı: Sigaranın kansere yol açabileceği ilk kez 1761 yılında, John Hill adlı 

araştırmacının, burnuna tütün çekenlerde polip geliştiğini bildirmesi üzerine düşünülmüştür ve akciğer 

kanseri riskini artırdığı kanıtlanmıştır. 

Organik ve inorganik kimyasal maddelere maruziyet: Asbest, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, 

arsenik, nikel, krom bileşikleri, 2-klor metileter, klorometileter, hardal gazi, radon, toryum, pestisitler ve 

vinil klorürü sayabiliriz.  Bu tip kimyasal maddeler ile temasın fazla olduğu mesleklerde 

çalışanlarda bronş kanseri riskinin yüksek olduğu bildirilmiştir. 
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Mesleksel Kanserler- Epidemiyolojik özellikler 

İyi bilinen mesleki bir kanserojene maruziyet öyküsü vardır 

Etkenle temas öyküsü erken başlayanlarda ve daha genç yaşlarda görülürler 

Aynı etkene maruz kalan birden çok kişide görülürler 

Mesleki olsun olmasın, birden fazla kanserojenle karşılaşanlarda daha sık görülürler (asbest-sigara 

etkileşimi gibi) 

Etkene maruziyetle tanı arasındaki süre 10-15 yıldan az değildir. Mezotelyoma da 40-50 yıla kadar 

uzayabilir. Bu nedenle tanı sıklıkla kişi emekli olduktan sonra konur. 

Mesleki kanserlerin spesifik bir histolojisi yoktur. 

Hangi meslek gruplarında , hangi kanserojen maddelerin  Hangi kansere sebep olduğunu  sınıflarsak; 

Lastik ve Boya işleri, (Benzidin, Naftilamin, Aminobifenil)  Mesane Kanseri 

Madencilik (Radon)   , Akciğer Kanseri 

İzolasyon işleri (Asbest) , Akciğer ve Plevra kanseri 

Nikel Rafinerisi ( Nikel),  Akciğer ve Burun kanseri 

Krom kaplama ( Krom)  , Akciğer kanseri 

Pestisid işleri (Arsenik)  , Akciğer ve Deri kanseri 

Sağlık İşleri (İyonize Radyasyon )   Akciğer, Kemik , Lösemi 

Boya , ayakkabı işleri (Benzen) Lösemi 

Tarım , Denizcilik ( Ultraviyole )  Deri 

Pil yapımı, Metal işi (Kadmiyum  ),  Prostat kanseri 

Tarım işleri (Aflatoksin ),  Karaciğer kanseri 

Plastik endüstrisi ( Vinil Klorür  ), Karaciğer anjiosarkomu 

 

ILO 2010 listesinde aşağıdaki etkenler Mesleki Kanser nedenleri arasında sayılmaktadır; 

Asbest 

Benzidin ve tuzları 

Bis-klorometil ether 

Krom VI bileşikleri 

Kömür katranı , zift 

Beta naftilamin 

Vinil klorit 

Benzen 

Benzen veya eşdeğerlerinin zehirli nitro ve amino deriveleri 

İyonize radyasyon 

Zifir, katran, zift, madeni yağ, antrasen veya bu maddelerin bileşikleri, ürünleri veya artıkları 

Kok fırını emisyonları 

Odun tozu 

Arsenik ve bileşikleri 

Berilyum ve bileşikleri 

Kadmiyum ve bileşikleri 

Eriyonit 

Etilen oksit 

Hepatit B ve C virüsleri 
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AKCİĞER KANSERİ: Mesleksel nedenlerle oluşan akciğer kanserlerinin  asıl nedenleri asbest ve radon 

gazı maruziyetleridir. Asbeste maruziyet, madenciler, çimento, yapı malzemeleri, fren balatası yapımı, 

tekstil, izolasyon, tersane çalışanlarında söz konusu olabilirken, Radon maruziyeti başlıca uranyum 

madenleri işletmeciliğinde görülmektedir. 

 

Mesleki Akciğer Kanserine sebep olabilecek Etken Maddeler: Arsenik ve bileşikleri, Asbest, Benzpiren, 

Berilyum,Kadmiyum ve bileşikleri, Krom ve bileşikleri, Kömür katranı  ve ziftleri, Dizel egzoz dumanları, 

İyonizan radyasyon, Mineral yağlar, nikel ve bileşikleri, Radon, Silika, Kurum, güçlü organik asit 

dumanları, talk içeren asbest benzeri lifler 

ILO Dünyada her yıl 100.000 kişinin iş yerindeki asbest maruziyeti nedeniyle öldüğünü tahmin 

etmektedir.  Kanserojen ve fibrojen etkilerinden lifin tipi, dayanıklılığı, büyüklüğü, zaman içerisindeki 

birikim miktarı sorumludur. Kümülatif doz arttıkça asbestoz riski artar.  Bütün tipleri akciğer için 

fibrojeniktir. Krozidolit Plevra için daha kanserojendir.  Sigara içenlerde asbestoz riski daha da artar. 

Akciğer Kanseri Tanı : Görüntüleme Yöntemleri (PA akciğer grafisi, Toraks BT), Histopatolojik tanıda 

Bronkoskopi, Transtorasik biyopsi,  Evrelemede  PET ve Mediastinoskopi yararlı olur. 

MEZOTELYOMA:  Mezotel hücrelerinde kaynaklanan, nadir görülen malign kanserlerdir. Plevra, periton, 

perikard ve testislerin etrafındaki tunica vaginalisde gelişebilir.  En sık nedeni çevresel ve mesleksel 

asbest maruziyetidir. Diğer risk faktörleri arasında, sigara, simian virüs 40 enfeksiyonu, radyasyon ve aile 

öyküsü vardır. 

 

Mezotelyoma- Asbest İlişkisi 

Birincil maruziyet asbest madenleri ve ocaklarında olur 

İkincil Maruziyet ; İnşaat ve otomotiv sanayi, gemi yapımı, tamiri, İzolasyon işleri, çimento üretimi, 
kiremit, kalıp, döküm, panel, fren balatalarında kullanımı, Asbestli malzemelerin tamir, bakım ve 
yıkımı gibi endüstriyel kullanımlar sırasında olur. 

Üçüncül maruziyet kontaminasyon yoluyla indirek maruziyetlerdir. 

Asıl maruziyet ikincil yolla olmaktadır. 

Asbestin kullanıldığı 3 binden fazla iş kolu olduğu bilinmektedir 

Ülkemizde çevresel marizeyet de önemlidir. 

BEYİN TÜMÖRLERİ: 

Vinil klörür, Formaldehit, çözücüler, saç boyaları, kurşun, iyonizan radyasyon, elektromanyetik alanlar, 

Non-iyonize radyasyon, petrol rafinerisinde ve lastik sanayi çalışanlarında, pestisitlere maruz kalan tarım 

işçilerinde, itfaiyecilerde risk bulunmaktadır. 

 

KARACİĞER HEMANJİYOSARKOMU: 

Plastik endüstrisi çalışanlarında; polivinil klorür (PVC) plastiğin ilkel maddesi olan vinil klorür monomeri 

(VCM) maruziyetine bağlı gelişen nadir bir tümördür.  Karaciğer tümörlü olgularda yakınmalar; İstemsiz 
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kilo kaybı, iştah kaybı, karın ağrısı ve şişkinlik, bulantı, kusma, genel yorgunluk ve düşkünlük, karaciğerde 

büyüme ve sarılık. Tanıda, karaciğer fonksiyon testleri, ultrason, BT ve MR, Karaciğer biyopsisi 

gerekebilir. 

HEMATOLOJİK MALİGNİTELER: En iyi belirlenmiş risk faktörleri İyonize radyasyon ve benzendir. Asbest 

maruziyeti, tarım işleri, lastik endüstrisi  ve triklor etilen maruziyeti de hematolojik malign hastalıklara 

yol açabilir. Kimyasallar ve pestisidler, hepatklor maruziyeti, organofosfat fonofos ile ilişkisi saptanmıştır. 

NON-HODGKİN LENFOMA: Tarım ve hayvancılık işlerinde (pestisid, organoklorin, klorin ve herbisitlere 

maruziyet), uzun süreli deri ile temas eden (dioksin), fentaklorfenol, organoklorinli insektisidler ve lindan 

NHL riskini artırır.  Toluen, benzen, trikloroedilen, stiren, diklorometan ve ksilen teması ise lenfoma 

riskini artırır. 

MESANE KANSERİ: Risk faktörleri olarak özellikle boya ve lastik sanayinde  çalışanlarda, aromatik amin 

maruziyeti ve sigara yanı sıra son yıllarda kadmiyum da saptanmıştır. 

 

MEME KANSERİ:  Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Poliklorinli bifeniller 

maruziyeti ile meme kanseri artmaktadır. Tarım iş kollarında kullanılan pestisitlere maruziyetlerin meme 

kanseri gelişme riskini artırdığı bildirilmiştir. Kimya sanayinde ve ilaç endüstrisinde çalışanlarda, 

kuaförlerde meme kanseri riski yükse olarak bildirilmektedir. 

ÖZEFAGUS KANSERİ: Yemek borusu kanserinin gelişme riskinin arttığı durumlar, silika tozları ve 

metallere (kalaylama ve kurşun buharı) maruziyetin olduğu iş kolları, itfaiyesiler, tekstil sanayi çalışanları, 

tetrakloroetilen maruziyetinin olduğu kuru temizleme ve boyama sanayinde çalışanlarda 

 

PROSTAT KANSERİ: Mesleksel maruziyetlerin rolü vardır. Pestisitler ve özellikle ailede prostat kanseri 

öyküsü olanlarda organofosfat pestisitler prostat kanseri gelişim riskini artırır.  Çiftçilik, Pestisid 

üretiminde çalışma,  poliklorinbifenil maruziyeti, elektrik kapasitör üretiminde çalışma, devamlı organik 

kirleticilere maruziyet,  metallere (metal sıvı veya dumanlarına) mineral yağları, kadmiyum, arsenik ve 

poliaromatik hidrokarbon maruziyeti prostat kanseri gelişim riskini arttırmaktadır. 

 

DERİ KANSERİ: Deri kanserlerinin gelişiminde ultraviyole ışınlara maruziyet önemli bir risktir. 

Derinin üç tip kanseri (malign melanom, squamoz ve basal hücreli kanser) içerisinde arsenik her üçünün 

de gelişimine neden olabilir. 

Melanom gelişiminde (Pestisid, metal yanma ürünleri, bakır ve çinko , kömür , polisiklik aromatik 

hidrokarbonlar, katran, zift, kurum ve mineral yağ) 

Squamoz hücreli deri kanserinin gelişiminde  (katran, zift, kurum ve polisiklik aromatik 

hidrokarbonlar)  ve İyonizan radyasyonun da deri kanserinde rolü vardır. 

Mesleksel Faktörlerin Rolü Olduğu Bildirilen Diğer Kanserler: 

Endometrium kanseri 

Serviks kanseri 

Over kanseri 

Tiroid kanseri 
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Kolorektal kanserler 

Pankreas kanseri 

Böbrek kanserleridir 

 

KORUNMA: 

Birincil Korunma, teknik koruma önlemlerini içerir. Kişinin etkenle temasını önlemeye yöneliktir. Amaç 

kanserojen maruziyetin tanımlanması, mümkünse giderilmesi, değilse de aza indirilmesidir. Bunun için; 

Yerine Koyma (substitution). Örneğin benzen yerine stiren, hekzan; asbest yerine sentetik lifler kullanımı 

gibi 

Kapalı sistem, otomatizasyon, uzaktan kontrol 

Lokal ve genel aspirasyon ve havalandırma 

Kişisel koruyucu malzeme kullanımı 

Maruziyet süresinin kısaltılması 

Dönüşümlü çalışma 

Kanserojenle çalışan kişi sayısının azaltılması 

Düzenli bakım onarım 

Eğitim 

Kişisel hijyen önlemleri 

İş ortamı ölçümleri yapılmalıdır. 

İkincil Korunma, iş yerinde yapılacak taramalar ile erken tanı konulması ve erken dönemde etkenden 

uzaklaştırmak amaçlıdır. 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SINAVLARA HAZIRLIK ADRESİ 

 

 

İSG SINAVA HAZIRLIK GRUPLARIMIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEB SİTESİ LİNKİ  https://www.isgturkiyesinav.com 
 

FACEBOOK LİNKİ https://m.facebook.com/groups/193416929045293/?ref=share 
 

TELEGRAM LİNKİ https://t.me/joinchat/I9Mk3RuHNQrvXMKJ-B4ceQ 
 

İNSTAGRAM LİNKİ  https://instagram.com/isg_turkiye_sinav?igshid=1ctnd1itupg4z 
 

İNSTAGRAM 2 LİNKİ  https://instagram.com/isg_turkiye_40k?igshid=w0qgg8u8ugp0 

 
 

 

#isteyipteyapamayacağımızhiçbirşeyyoktuR. 
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