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sı çalışma örgütü dergisine (bk. http://
column.global-labour-university.org/) 
yaşadıklarını anlatmış.  Aslında anla-
tılan hepimizin hikâyesi. Bütün işyeri 
hekimlerinin, iş güvenliği uzmanlarının 
ve alandaki diğer sağlık ve güvenlik 
personelinin yaşadıkları, en azından 
gördükleri benzerdir. Alanda bir süre 
yaşayınca, çalışınca, Fransız yazar An-
nie Thebaud-Mony’nin kitabını hatırla-
mamak olanaksız: “Çalışmak sağlığa 
zararlıdır.” Alanın aktörleri olarak he-
pimiz çok iyi biliyoruz ki, en tehlikeli-
sinden en az tehlikelisine kadar işyerle-
ri mesleki maruziyetlerle doludur. Hatta 
uzun yıllardır birikerek birer mesleki 
maruziyet deposu haline gelmişlerdir. 
Bütün bunları sistemin muazzam deste-
ğiyle, hep beraber idare ede ede bugüne 
geldik. 

Son yayımlanan istatistiklerdeki mes-
lek hastalıklarına yönelik verilere ba-
kıldığında ayrıntılı bir analiz yapabil-
mek mümkün görünmemektedir. İş 
kazalarıyla ilgili verilerden bazı çarpıcı 
sonuçlara ulaşılabilirken meslek has-
talıkları istikrarlı bir biçimde giderek 
daha da görünmez olmayı sürdürmek-
tedir. 

2011 yılında 10’u ölümle sonuçlanan 
697 meslek hastalığına karşın, 2012 is-

tatistiklerine göre, meslek hastalıkları 
hızla azalmaya devam ediyor. Son ola-
rak, yasal meslek hastalığı tanısı almış 
395 olgu var. Gürültüye bağlı işitme 
kaybı bir yılda 2, kontakt dermatit 1, 
bel fıtığını da kapsayan bir dizi titreşim 
sonucu oluşan kemik eklem zararları 
3, Karpal Tünel Sendromu (KTS) gibi, 
sürekli lokal baskı sonucu sinir felçle-
ri 2 çalışanda saptanabilmiştir. Adana, 
Tekirdağ, Samsun, Sakarya, Konya, 
Kayseri, Çanakkale, Bursa, Antalya’da 
0 (Sıfır) Karabük; Bursa, Batman, De-
nizli, Bilecik’te 1 (Bir) meslek hastalığı 
tespit edilebilmiştir. Hiç tespit edileme-
yen ya da az sayıda tespit edilen çok 
sayıda şehir olmasına karşın yukarıda 
sayılanlar çalışanların yoğun olduğu 
şehirlerden seçilmiştir. Aslında 221 
meslek hastalığının tespit edildiği sili-
kozisin anavatanı Zonguldak’ta bir bi-
çimde aşılabilirse bu mesele neredeyse 
tümüyle ortadan kalkacak gibi görünü-
yor. Geriye, nadiren “şansızlıkla” rast-
lanan bazı iller kalacak. Evvelki sene 
gümüş madeninin Kütahya’sı idi, geçen 
sene de muhtemelen geri dönüşümün 
Karabük’ü olabilir. 

Örneğin Prevantif Onkoloji Derneği 
Başkanı Prof. Dr. İsmail Çelik, ülke-
mizde yıllık yeni kanser tanısı alan has-

Konu meslek hastalıkları (MH) ve ya-
pılacaklar olunca, sevgili Ahmet’in 
öyküsü ile giriş yapmak uygun olacak. 
Bugünlerde sonuçlanan mahkeme kara-
rı ile bir aşamaya ulaşan 889 günlük bir 
öyküdür. Aynı zamanda “Neden meslek 
hastalıkları tanısı konulamıyor?” soru-
suna ayrıntılı bir yanıttır. 6331’in te-
mel maddelerine uygun olarak faaliyet 
gösteren, çalışanların sağlıklarındaki 
bozulmayı işyeri taramalarında tespit 
eden, çalışanları meslek hastalığı ön ta-
nısı ile SGK tarafından yetkilendirilmiş 
Meslek Hastalıkları Hastanesine sevk 
eden, tespit ve tedavilerine olanak sağ-
layan, konulan tanıları işverene bildiren 
ve önlem alınmasını talep eden, önlem 
alınmayınca durumu Bakanlığın yetkili 
birimine bildiren bir işyeri hekiminin iş 
akdi feshedilmiştir. Yaşananlar, aslında 
hepimizin belli sorunlar karşısında ak-
lımıza gelen bir meseleyi de açıklığa 
kavuşturmuş oldu. “İşyerimizi Bakan-
lığa bildirirsek ne olur? Bunu yapan 
var mı?” diye, çok çeşitli ortamlarda 
cevabını tahmin ettiğimiz ama kesin 
olarak bilemediğimiz bu sorular sürek-
li sorulurdu. Şimdi, artık bunun cevabı 
var. Öykünün 479. gününde işyeri heki-
mi, durumu öğlen 12.00’de Bakanlığa 
bildirdi, aynı gün akşam 18.00’de işten 
çıkarıldı. İşyeri hekimi de Uluslarara-
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kiyor. Bunun yapılmasından ve koor-
dinasyonundan işveren  sorumludur. 
Meslek hastalıklarının öngörülmesi ve 
önlenmesi için yapılacak çalışma, işye-
rindeki tehlikelerin tanımlanması, risk-
lerini değerlendirilmesi, risk kontrol 
önlemlerini kararlaştırılması, bunların 
uygulanmasını denetlemek ve tüm bu 
süreci dokümante etmek olarak özet-
lenebilir. Bu, ortam gözetimi ile sağlık 
gözetimi çalışmalarının birlikte, birbir-
lerini tamamlayacak biçimde yapılma-
sını gerektirir. İş güvenliği uzmanının 
koordinasyonunda, kullanılan kimya-
salların listesinin çıkarılması, sınıflan-
dırılması, maruziyet sürelerinin belir-
lenmesi, ortamdaki bulunma biçimi 
değerlendirilmesi, düzeyi, hangilerinin 
ortam ölçümü yapılacağının kararlaş-
tırılması, ölçümlerin güvenilir bir bi-
çimde gerçekleştirilmesi, depolanması 
ve kullanım sonrası atıkların taşınması 
işleri yapılırken, işyeri hekiminin koor-
dinasyonunda, kullanılan kimyasalların 
sağlık etkileri açısından kişisel maruzi-
yetlerinin ölçülmesi, hangi kimyasalla-
rın metobolit ölçümü yapılacağının be-
lirlenmesi, hangilerinin doku hasarının 

izleneceğinin belirlenmesi, güvenilir 
biçimde yapılmasının sağlandığı tetkik 
ve muayene sonuçlarının kişisel olarak 
yorumlanması için tüm çalışanların sağ-
lık durumlarıyla ilişkilendirerek değer-
lendirilmesi çalışmalarının yapılması 
önemlidir. Bu ekibin birlikte yapacağı, 
MGBF’larının (Malzeme Bilgi Güven-
lik Formu) yeterliliğini belirlemesi, her 
kimyasal için sağlık ve güvenlik ile ilgi-
li bilgilerin özetini çıkarması, çalışılan 
kimyasalların birbirleri ile etkileşimine 
ilişkin araştırma çalışması, çalışanların 
eğitimi, bilgilendirilmesi, alınacak ön-
lemlerin belirlenmesi ve uygulanması-
nın sağlanması, alınmasına karar veri-
len her kimyasalın değerlendirilerek, 
kabulüne ya da reddine karar verilmesi 
çalışmalarıdır. İzin verilen sınır değer-
lerine göre, güvenilir yöntemlerle ve 
belirlenmiş periyodlarda yapılan ortam 
ölçümlerine göre ortam gözetimi sağla-
nırken, çalışanların maruziyetinin her 
aşamada izlenmesiyle sağlık gözetimini 
gerçekleştirmek birbirini tamamlayan 
çalışmalar olmalıdır. 

Sonuç olarak, mesleki maruziyetler ve 
sağlık sonuçlarının denizinde yüzü-

yoruz. Büyük çoğunluğunu görmeden 
ama onlarla içiçe yaşadığımızı bilerek, 
meslek hastalıkları meselesinde işyeri 
hekimleri bir adım daha öne çıkmalı, 
iş güvenliği uzmanları da sağlığın ko-
runması ve izlenmesi konusunda onlara 
yardımcı olmalıdırlar. Alanın aktörleri 
olarak Ahmet’lere destek olmalıyız. 
Özetleyecek olursak, meslek hastalıkla-
rının tanınması ve önlenmesi için; 

1. Devletimiz işçi sağlığı ve güvenliği 
meselesinin çözümüne ilişkin mevzuatı 
geliştirmeli ve buna uyulmasını özenle 
sağlamalıdır. 

2. işyerlerinde, üst yönetimlerin konu 
ile ilgili mevzuata bağlılığı apaçık, gö-
rünür olmalıdır. 

3. Başta Risk Değerlendirmesi olmak 
üzere tüm faaliyetlerin, işyeri hekimi ve 
iş güvenliği uzmanının içinde olduğu 
bir ekip tarafından yetkinlikle gerçek-
leştirilmelidir. 

4. Başta İşyeri hekimi ve İş güvenli-
ği uzmanı olmak üzere tüm iş sağlığı 
güvenliği sorumlularının bağımsız bir 
biçimde çalışabilmesinin gerçek yasal 
güvenceleri oluşturulmalıdır.

ta sayısının 150 bin olduğunu, bilimsel 
kriterlere göre bunların %10’nun mes-
leksel kanser olması, dolayısıyla yılda 
15 bin mesleki kanser görülmesi gerek-
tiğini ifade etmiştir. Ülkemizde çeşitli 
sektörlerde binlerce çalışan her gün işi 
nedeniyle karsinojen maddelere maruz 
kalmasına rağmen, Türkiye’de resmi 
kayıtlara geçmiş mesleki kanser vakası 
bulunmamaktadır. 

Genel hatlarıyla tablo budur; işverenle-
rimiz ve devletimiz, ülkemizin büyüme 
ve gelişmesinin önünde işçi sağlığı ve 
güvenliği gibi bir engel istememektedir. 
Bu tespiti doğrulayan gözlemlerimiz-
den bazıları şunlardır:

1- Meslek hastalıklarının gerçek bir 
sahibi yoktur. Meslek hastalığına ya-
kalanmış kişi eğer Ankara’daki, SGK 
Sağlık Kurulu tarafından, %10’dan faz-
la bir maluliyet alır ve bu kişiye buna 
bağlı bir maluliyet aylığı bağlanırsa 
hastalığı görünür hale gelebiliyor. Di-
ğer olgulara ilişkin herhangi bir kayıt, 
izlem vs. yok.

2- SGK’ya yılda kaç dosya geliyor, kaçı 
yeni dosya, kaçı kontrol, kaçı üniversi-
telerden, kaçı Meslek Hastalıkları Has-
tanesinden belli değil. Sağlıklı bir bilgi 
sistemi yok.

3- Meslek Hastalığı tanı süreci yasala-
rımızda açık olarak tanımlanmış değil. 
5510’a göre, MH tanısı koymaya yet-
kili tek kurul, SGK’nın ilgili kurulu. 
6331’e göre ise işyeri hekimi bu (ön) 
tanıyı koyar ve bildirir, yetkili Sağlık 
hizmeti sunucuları da nihai kararı verir. 
6331 sayılı Yasa’da bu süreci düzenle-
mek üzere öngörülen yönetmeliğin ne 
zaman hazırlanacağı belli değil.

4- Kamu Üniversite Hastaneleri ve 
Eğitim Aaraştırma Hastaneleri yakla-
şık dört yıldır yetkili Sağlık hizmeti 
sunucuları oldular. Sağlık Kuruluna 
dosya hazırlama ve gönderme yetkile-
ri, görevleri, sorumlulukları var. Ancak 

pratikte işlemiyor. Benzer nedenler, 
performans vs. buna sıra gelmiyor, pro-
sedür bilinmiyor.

5- Sağlık Bakanlığının mevzuat dü-
zenlemesiyle, meslek hastalıkları tanı 
kodlarının Aile hekimliği bilgi sistemi 
ve hastane yazılım sistemine entegras-
yonu uygulamaya geçmiş, bu yolla da 
Sağlık Bakanlığında meslek hastalıkları 
ile ilgili bir veri tabanı oluşmuş olması 
gerekir. Fakat buna ilişkin herhangi bir 
yayın, bildirim, paylaşım hatta bir ema-
re bile yok.

6- Meslek hastanelerinin, enstitü gibi 
bir üst kurum olarak bu konuda uz-
manlaşmaları gerekli iken, değişken 
personel yapısı, performans sisteminin 
işleyişi, sağlık organizasyonu içindeki 
yerlerinin konunun özelliğine uygun ol-
maması vb. nedenlerle bilgi üretimi ve 
Ar-Ge yapamıyorlar, konu dışı normal 
sağlık hizmetlerini sürdürmek zorunda 
kalıyorlar.

Sonuç: Meslek hastalığı olan bir ça-
lışan, ancak gerekli prosedürü biliyor 
ve ısrarlı/kararlı biçimde bu süreci iz-
leyebiliyorsa hastalığını tıbbi ve yasal 
olarak tanıttırabiliyor. Bu meşakkatli 
süreçten habersiz bir çalışan, mesle-
ki etkilenmeye bağlı bir yakınma ya 
da hastalıkla bir hekime başvuruyorsa 
meslek hastalıkları tanısına ulaşması 
nerdeyse imkânsız. 

Bizlerin genele ilişkin tespitleri tartış-
mamız, eleştirmemiz, önerilerde bulun-
mamız önemlidir. Bu, bizim görevimiz-
dir, yapmaya devam etmeliyiz. Fakat ne 
en başta bahsettiğim istatistikler ve ne 
de daha da çoğaltabileceğimiz yukar-
daki tespitler aslında hiçbirimizi şaşırt-
mıyor. Ama tam da burada şu soru so-
rulmalıdır: Bu nesnel koşullara karşılık, 
işçi sağlığı ve güvenliği sorumlularının 
meslek hastalıkları tespiti konusunda 
öznel olarak yapabilecekleri nelerdir? 
Bunları nasıl yapmalıyız?

Bir taşaron firma üzerinden bir işyerine 
başlayan bir taş işçisi, işe başlar başla-
maz kafaya bir baret, eline de çekiçle 
balyoz verilip, kalıp söküp, taş taşıma-
ya başlamışsa, kaldırım parkelerinden 
diğer bütün altyapı borularına kadar 
bütün üretim ve nakliyat faaliyetlerinde 
görev almışsa, günde 12 saat çalışıyor-
sa, bir seferde 35 kiloyu, toplamda ton-
ları kaldırıyorsa birkaç yıl içinde bu ça-
lışanın başta omurgasında olmak üzere 
kas iskelet sisteminde büyük sağlık so-
runlarının oluşacağını görmek zor de-
ğil. 10 yıl önce emekli olmuş ayakkabı 
imalat işinde çalışan bir işçinin, bir tür 
kan kanseri olması, bugün artık çalıştı-
ğı uzun yıllar boyunca başta benzen ol-
mak üzere bir dizi solvente yüksek doz-
da maruz kaldığını bildiğimiz için işiyle 
ilişkilendirmek zor değil. Bugün, artık 
hepimizin çok iyi bildiği asbeste maruz 
kalınca ortaya çıkan bir akciğer zarı 
kanseri olan mezotelyoma hastalığını 
da işiyle ilişkilendirmek de zor değil. 
Kömür madeninde ya da bir diş labo-
ratuvarında silise maruziyetin Silikozis 
yaptığı, 85 dB’in üzerindeki gürültüye 
belli bir süre maruziyet sonrasında ça-
lışanların kaçının, ne düzeyde işitme 
kaybı olacağı ya da korunmasız kay-
nak çalışanlarının kaç yıl sonra KOAH 
olacağı bellidir. Bunun gibi mesleklerle 
hastalıklar arasındaki bağlantılar, başta 
meslek hastalıkları klavuzumuz olmak 
üzere bir çok araştırma da mevcuttur. 
İstatistiklere girmemesine karşın bun-
ların gerçekleştiğini hepimiz çok iyi 
biliyoruz. Öyleyse burada koruyucu 
önlemleri hayata geçirememek  esas 
sorun olarak öne çıkmaktadır. Çalış-
ma ortamının ve çalışanların sağlık ve 
güvenliğini sağlama, sürdürme ve ge-
liştirme amacı ile risk değerlendirmesi 
yapılması gereklidir. Bu çalışmanın, iş 
güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi dı-
şında, çalışan temsilcileri, diğer sağlık 
ve güvenlik elemanları ve doğrudan 
çalışanlar tarafından yapılması gere-


