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okuz Eylül Üniversitesi Ýþ ve Meslek Hastalýklarý Bilim Dalý, Dokuz Eylül Üniversitesi Ýþ 

Saðlýðý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi, (ÝSAMER) ve Ýzmir Tabip Odasý Ýþçi Saðlýðý ve DÝþyeri Hekimliði Komisyonu iþbirliðiyle düzenlenen “Meslek Hastalýklarý Taný Sürecinde 

Ýþyeri Hekimliði Çalýþtayý”, 13 Þubat 2106 tarihinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi 

(DESEM) Bordo Salonda gerçekleþtirilmiþtir. 

Çalýþtayda ele alýnan konular ve yapýlan tartýþmalar çerçevesinde, aþaðýdaki sonuç bildirisinin 

kamuoyuyla paylaþýlmasýna karar verilmiþtir. 

Meslek hastalýklarý taný ve bildirim süreçleri, Türkiye'de uzun yýllardan beri sorun olarak 

gündemdedir. Yetkili kurumlar bu konuda gerekli adýmlarý atmamakta, taný ve bildirim süreçlerindeki 

belirsizlik nedeniyle çok sayýda çalýþanýn zarar görmesine neden olunmaktadýr. Çalýþanlarýn yaný sýra 

iþyeri hekimleri, iþ güvenliði uzmanlarý da bu süreçten olumsuz etkilenmekte ve görevlerini yerine 

getirirken zorluklarla karþýlaþmaktadýr. 

Halen geçerli olan meslek hastalýklarý taný ve bildirimleri, yalnýzca sigorta sistemi içinde yer 

almaktadýr. Koruyucu hizmetleri kapsamayan, yalnýzca meslek hastalýðý taný, tedavi ve tazminat 

ödemelerine odaklý bir yapýlanma bulunmaktadýr. Meslek hastalýklarýnýn bu þekilde ele alýnmasý hem 

iþçilerin hem de iþyeri hekimlerinin iþine son verilmesi ile sonuçlanmaktadýr. Bu durum çalýþanlar ve iþ 

saðlýðý profesyonelleri açýsýndan çalýþma barýþýný bozmakta ve iþsizlik sorunuyla karþýlaþmalarýna 

neden olmaktadýr. 

Olmasý gereken, meslek hastalýklarýnýn iþ saðlýðý sistemi içinde tanýmlanmasý ve bir surveyans 

programý ile koruyucu ve önleyici iþlevine yönelik yapýlarýn oluþturulmasýdýr. Çalýþtay'da, meslek 

hastalýklarýnýn týbbi, teknik, hukuksal ve etik boyutlarý tartýþýlmýþ ve aþaðýdaki öneriler geliþtirilmiþtir.

 

1-) Meslek hastalýðý tanýsý ve tazmini konusu birbirinden ayrýlmalýdýr. 

2-) Ülkemizde mevcut durum mevzuata boðulan bir iþ saðlýðý uygulamasýdýr. Bunun yerine, daha 

bilimsel ve teknik bilgiler çerçevesinde, çalýþanlarýn bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik halleri öncelikli bir 

çalýþma yürütülmelidir.

3-) Sosyal Güvenlik Kurumu'nun taný kriterleri ile üniversiteler ya da yetkilendirilmiþ hastanelerin taný 

kriterleri birbirinden farklý olabilir. Türkiye'de, 2013 yýlýnda 65.974 meslek hastalýðý dosyasý 

düzenlenmiþ olmasýna raðmen, reddedilenler çýktýktan sonra iþlemi bitirilen dosya sayýsý 16.598 ve 

tazminat gerektiren dosya sayýsý ise sadece 371'dir.

4-) Tüm iþ saðlýðý profesyonelleri için asýl çalýþma alaný, meslek hastalýklarýndan korunmak ve 

çalýþanlara saðlýklý ve güvenli bir çalýþma ortamý saðlamak için iþyerinde bir iþ saðlýðý ve güvenliði 

politikasý ile bir sistem kurmak olmalýdýr. Bu anlayýþ, hem iþ etiðinin gereði olarak doðrudur hem de iþ 

saðlýðý profesyonellerini yasal ve hukuksal sorunlardan kurtaracaktýr.
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5-) Ýþyeri hekimlerinin yapmasý gereken hizmetler, yüklendiði sorumlulukla karþýlaþtýrýldýðýnda, 

Bakanlýkça belirlenen çalýþma süresi çok kýsa olduðundan, nitelikli hizmet verilememektedir.  TTB, 

iþyeri hekimlerine yönelik bir anketle bu sorunu deðerlendirmeli ve çözümü için önerilerini Çalýþma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlýðýna iletmelidir. 

6-) Meslek hastalýklarý taný süreci ile ilgili olarak hem ülke düzeyinde hem de iþyeri düzeyinde bir 

sistemin olmamasý, bu alanda yaþanan sorunlarýn en önemli nedenidir. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan 

meslek hastalýklarý için bir sürveyans sisteminin kurulmasý gerekmektedir. 

7-) Ýþyeri hekimlerinin iþe giriþ, periyodik muayeneler ve meslek hastalýklarýnýn tanýsýný koyma 

sürecinde yararlanacaðý biyolojik sýnýr deðerleri ile Meslek Hastalýðý Taný Algoritmalarý konusunda yol 

gösteren bilimsel ve yasal ölçütlere dayanan  Meslek Hastalýklarý Rehberi hazýrlanmalýdýr. 

Üniversiteler, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý ve TTB bu rehberin 

hazýrlanmasýnda ortak çalýþmalar yapabilir. 

8-) Birinci, ikinci ve üçüncü basamak tüm saðlýk kurum ve kuruluþlarýndaki hekimlerin, Saðlýk 

Bakanlýðý tarafýndan meslek hastalýklarý konusunda bilgilendirme eðitimlerinin yapýlmasý 

gerekmektedir. Bu eðitim, temel iþ saðlýðý hizmeti veren hekimlerin, iþyerinde iþe giriþ ve diðer 

periyodik muayenelerde daha saðlýklý ve hekimlerin birbirini destekleyen karar vermelerini 

saðlayacaktýr.  

9-) Meslek hastalýklarý tanýsý koymaya yetkili saðlýk hizmeti sunucularýnýn  çoðunluðunda, henüz  

meslek hastalýklarý polikliniði, taný koyma ve raporlama ile ilgili bir sistemin olmadýðý bilinmektedir. Bu 

konuda Saðlýk Bakanlýðý ve Devlet Üniversitesi Hastanelerinin ivedilikle meslek hastalýklarý konusunda 

bir sistem oluþturmaya yönelik çalýþma yapmalarý gerekmektedir.

10-) Meslek hastalýklarý ön tanýsý için sevk edilen çalýþanlarýn, iþyeri hekimi ile iþbirliði ve iletiþim 

içinde, çalýþma ortamýna yönelik yapýlan ölçüm ve risk deðerlendirme sonuçlarý ile birlikte 

gönderilmesi, taný ve saðlýk sorununun izlemi açýsýndan daha nesnel ve bilimsel karar verilmesine 

yardýmcý olacaktýr. Yasal süreç baþladýðýndan zaten toplanmasý gereken bu bilgiler, daha önceden saðlýk 

hizmeti sunucularýna gönderilerek belki de çalýþanlarýn meslek hastalýðýndan korunmasýna da yardýmcý 

olacaktýr.

11-)  Meslek hastalýklarý tanýsý ve önlenmesi için yapýlan izlemlerde, iþyeri hekimleri birçok sorun 

yaþamaktadýr. Bunlar þu þekilde sýralanabilir. 

a-) Meslek hastalýðý tanýsý koymaya yetkili saðlýk hizmeti sunucularý ilgisizliði ve hastayý sevk eden 
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iþyeri hekimlerine geri bildirim yapmamasý. 

b-) Çalýþanýn, meslek hastalýðý tanýsý konma sürecinde ve sonrasýnda karþýlaþacaðý iþinden olma sorunu 

ve bunun iþyeri hekiminde yarattýðý psikolojik yük.

c-) Taný koymak için yapýlmasý önerilen saðlýk gözetimleri ve çalýþma ortamý gözetimlerinin maliyeti 

konusunda iþverenlerin bu maliyetten kaçýnma tutumu ve bu tutumun iþyeri hekimlerinde yarattýðý 

psikolojik baský.

d-) Ýþyerinde ortam ölçümleri açýsýndan güvenilir laboratuvar hizmetleri alma sorunu, iþ hijyeni 

laboratuvarlarýnda ön yeterliliðin hizmet alýmý için yeterli kabul edilmesi nedeniyle  güvenilir ve 

akredite laboratuar bulamama sorunu.

e-) Ýþyeri hekimlerinin alanda ihtiyaç duyduðu bilgiye ve danýþmanlýk hizmetine kolayca ulaþamamasý,

Ýþyeri hekimine, iþe giriþ ve periyodik muayene sürecinde, ikinci ve üçüncü basamak saðlýk hizmeti 

sunucularý ve yetkilendirilmiþ saðlýk hizmeti sunucularýnýn da yararlanabileceði meslek hastalýðý 

algoritmasý ve biyolojik izlem konusunda yol gösteren Meslek Hastalýklarý Rehberi bulunmamaktadýr.  

Almanya'nýn kullandýðý Meslek Hastalýklarý rehberi ise bu konuda yetersiz kalmaktadýr. 

f-) Ýþyeri hekimlerinin, aile hekimlerinin ulaþabildiði veri tabanýna ulaþamamalarý nedeniyle iþe giriþ ve 

diðer periyodik muayenelerde iþçinin öz geçmiþi ve saðlýk bilgilerinin iþçinin kendi beyanýna 

dayanmasýna neden olmakta ve çalýþanýn bütüncül olarak deðerlendirilememesine yol açmaktadýr.

g-) Çalýþanlarýn iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimlerinde yaþanan zaman sorunu, yeterli doküman 

bulamama, eðitici formasyon eksikliði ve iþçi-iþverenlerin isteksizliði gibi sorunlar nedeniyle etkili 

eðitimlerin yapýlamamasý.

h-) Ýþyerlerine nitelikli Ýþyeri hekimliði hizmeti vermek için zamanýn yetersiz olmasý ve iþyeri 

hekimlerinin pek çok iþyerine birden yetiþme sorunlarý. 

i-) TTB'nin belirlediði ücret yerine serbest piyasa koþullarý ileri sürülerek ücretin düþürülmesi ve bu 

konuda bir rekabet yaratýlmasý hatta ücret konusunda da güvencesinin olmayýþý.

j-) Ýþyeri hekimlerinin iþ güvencesinin olmamasý.
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12-) Ýþyeri hekimlerinin aþaðýdaki konularda ileri eðitimlere ihtiyacý bulunmaktadýr. 

a-) Risk deðerlendirme.  

b-) Ýþ saðlýðý ve güvenliði yönetim sistemleri.

c-) Ýþ saðlýðý ve güvenliði alanýnda yürütülen laboratuvar hizmetlerinin deðerlendirilmesi. 

d-) Ýþ saðlýðý ve güvenliði alanýndaki hukuki düzenlemeler.

e-) Yetiþkin eðitimi.

f-) Ýþ kollarý bazýnda meslek hastalýðý taný koyma, önlemlere karar verme algoritmalarý 

Çalýþtaya katýlan iþyeri hekimleri ve diðer iþ saðlýðý ve güvenliði profesyonelleri olarak;

“Yasal sorumluluklarý yerine getirip cezadan kurtulmayý hedefleyen bir iþ saðlýðý hizmetleri 

uygulamasý” yerine “meslek hastalýklarýndan koruyucu ve önleyici çaðdaþ iþ saðlýðý hizmetleri 

ve uygulamalarýndan” yana olduðumuzu duyururuz.
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