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Meslek hastalığı tanımı 

 
Meslek hastalıkları kavram olarak işin yürütüm koşullarından kaynaklanan hastalıklardır. Bu 

hastalıklarda iş ile hastalık arasında doğrudan ve nedensel bir ilişki söz konusudur. Meslek hastalıkları 

ancak belirli işlerde çalışan kişilerde görülen hastalıklardır. Hastalıkla meslek arasındaki ilişki öyle bir 
ilişkidir ki, kişi bu meslekte çalışmasa, bu hastalık meydana gelmeyecektir. Örneğin pnömokonyoz 

ancak tozlu ortamlarda çalışan kişilerde meydana gelebilir, veya kurşun zehirlenmesi yalnızca 

kurşunun kullanıldığı işlerde çalışan kişilerde ortaya çıkabilir. Başka mesleklerde ve işlerde çalışan 
kişilere bu hastalıkların görülmesi (nadir haller dışında) söz konusu değildir.  

 Meslek hastalıkları çoğunlukla kronik seyirli hastalıklardır ve uzun süreli etkilenme 

sonucunda meydana gelir. Bu yüzden meslek hastalığı tanımında bazı mesleklerde çalışıyor olmanın 

yanı sıra, belirli bir işyerinde uzunca bir süreden beri çalışıyor olma özelliği yer almalıdır. Ülkemizde 
Sosyal Sigortalar Kurumu yasasında ve bu yasaya bağlı olan Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri 

Tüzüğü’nde meslek hastalığı tanımı şu şeklide verilmektedir:  

"sigortalının, çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm 
şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ve ruhi arıza halleri meslek 

hastalığıdır". 

Tanımda meslek hastalığının “işin niteliğine göre” çeşitleri olabildiği ve birkaç defalık veya 
kısa süreli etkilenmeler ile değil de “tekrarlanan bir sebeple” meydana geleceği belirtilmektedir. 

Tanımdaki bir diğer nokta da hastalığın “işin yürütüm şartları yüzünden” meydana geldiği konusudur.  

 

Meslek hastalığı türleri 

 

Meslek hastalığı tanımında bu hastalıkların çalışılan işlere göre farklı türleri olduğu ifadesi yer 

almaktadır. Gerçekte de meslek hastalıkları, hastalığa neden olan etkenin türüne göre fiziksel, 
kimyasal, biyolojik vb. nedenli meslek hastalıkları şeklinde gruplara ayrılmaktadır. Bir diğer yaklaşım 

ise hastalık tablosuna katılan organ veya sistemlere göre (mesleki deri hastalığı, mesleki solunum 

sistemi hastalığı gibi) sınıflama yapılmasıdır. Ülkemizdeki Sosyal Sigortalar mevzuatında bu iki 

yaklaşım birlikte değerlendirilmiş ve meslek hastalıkları 5 grup halinde belirtilmiştir: 
 

A grubu meslek hastalıkları: Bu grupta kimyasal nedenlere bağlı olarak meydana gelen meslek 

hastalıkları yer almaktadır. Listede arsenik, kurşun, krom, karbonmonoksit, benzen ve türevleri, 
pestisidler vb. çeşitli kimyasal nedenlere bağlı olarak oluşan 25 tür meslek hastalığı tanımlanmaktadır.   

 

B grubu meslek hastalıkları: Bu grupta mesleki deri hastalıkları vardır. Mesleki deri hastalıkları deri 
kanserleri ve kanser dışı mesleki deri hastalıkları olmak üzere iki grup olarak belirtilmektedir. 

 

C grubu meslek hastalıkları: Bu grupta da tozlara bağlı olarak meydana gelen mesleki solunum sistemi 

hastalıkları vardır. Mesleki solunum sistemi hastalıkları olarak silikozis, asbestozis, kömür tozuna 
bağlı meydana gelen hastalıklar vs. olmak üzere 6 adet hastalık yer almaktadır.  

 



D grubu meslek hastalıkları: Bu grupta mikro organizmaların etkisi ile ortaya çıkan mesleki bulaşıcı 

hastalıklara yer verilmiştir. Paraziter hastalıklar, tropikal hastalıklar, hayvandan insana geçen 

hastalıklar ve sağlık personelinin hastalıkları olmak üzere 4 alt grupta toplam olarak 30 adet hastalık 
bu grupta yer almaktadır.  

 

E grubu meslek hastalıkları: Bu grupta da iyonizan radyasyon, infra red ışınlar, gürültü, titreşim gibi 
fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları 7 tür hastalık olarak listelenmiştir.  

 

Meslek hastalıklarında tanı, tedavi ve korunma ilkeleri 

 
Meslek hastalıklarında kullanılan tanı yöntemi herhangi hastalıktaki tanı yöntemleri gibidir. 

Yani klinik incelemeler ve bazı laboratuar testleri kullanılmak suretiyle hastalığın tanısı konulur. 

Ancak bu yaklaşımda meslek hastalıklarına özgü bir özellik, hastadan meslek öyküsünün alınmasıdır. 
Günlük klinik çalışmalarda hastanın öyküsü alınırken genellikle hastalığa ait belirtilerin öyküsü alınır, 

hastanın çalışma yaşamına ilişkin fazla soruşturma yapılmaz. Oysa meslek hastalığı tanısında hastanın 

mesleğinin ve çalışma ortamında karşılaştığı etkenler konusunda ayrıntının öğrenilmesi çok önemlidir. 
İş sağlığının kurucusu olarak kabul edilmiş olan Dr. Bernardino Ramazzini meslek hastalıklarının 

incelenmesinde ayrıntılı çalışma öyküsünün önemine işaret etmiştir.  

Meslek hastalığının tanısı bakımından bir başka yön de işyeri ortam değerlendirmeleridir. 

Klinik ve laboratuar yöntemleri ile hastalığın tanısı konulabilir. Ancak bu hastalığın kişinin çalışma 
ortamından kaynaklandığının gösterilebilmesi bakımından, hastalığın etkeni olan faktörün kişinin 

çalıştığı işyerinde olduğunun da gösterilmesi gereklidir.  

Meslek hastalıklarının tedavisinde ilk yapılması gereken, hastanın işyeri ortamından 
uzaklaştırılmasıdır. Bu şekilde hastanın, hastalığa yol açan faktörle temasının kesilmesi  sağlanır ve 

daha fazla etkilenmesinin önüne geçilmiş olur. Bunun için hastaya bir süre istirahat verilmesi gerekir, 

kimi zaman da hastanın tedavisi hastaneye yatırılmak suretiyle yapılır. Bazı meslek hastalıklarında 

etkenin vücuttan atılımını hızlandıran veya etkeni nötralize eden spesifik tedavi olanağı vardır. Bu 
durumda bu spesifik tedavinin kullanılması iyileşmeyi hızlandıracaktır. Ancak bütün meslek 

hastalıkları için bu şekilde spesifik bir tedavi yöntemi mevcut değildir. Bunlara ek olarak hastanın 

semptomatik anlamda rahatlatılması amacı ile uygun semptomatik ve destekleyici tedavi de 
yapılabilir. 

Meslek hastalıklarının en önemli yanlarından birisi, bu hastalıkların “korunulabilir” hastalıklar 

olmasıdır. İşyerindeki faktörlerin uygun yöntemlerle kontrol altına alınması durumunda meslek 
hastalığının hiç ortaya çıkmaması gerekir. Bu amaçla havalandırma, kapatma, ayırma, ıslak çalışma 

yöntemi kullanma gibi çeşitli mühendislik uygulamaları yapılabilir.  

 


