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Dünya Sağlık Örgütü ( WHO)

Sağlık,

Sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil 

fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden

tam bir iyilik halidir.
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Dünya Sağlık Örgütü

İş Sağlığı, 

"Bütün mesleklerde, çalışanların fiziksel, ruhsal ve 
sosyal tam iyilik halinin takviyesini ve en yüksek
düzeylerde sürdürülmesini,

iş koşulları ve kullanılan zararlı maddeler nedeniyle
çalışanların sağlığına gelebilecek zararların 
önlenmesini, işçinin psikolojik ve fizyolojik 
özelliklerine uygun işlere yerleştirilmesini gerektirir.
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Türkiye’nin kabul ettiği 
ILO – Uluslararası Çalışma Örgütü 

Sözleşmeleri 

155 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına         
İlişkin Sözleşme 

161 No’lu İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sözleşme 

187 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve  
Sözleşmesi

42 No’lu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi 
(Revize)...

112 Sayılı ILO Tavsiye Kararı - R112 Occupational Health 
Services Recommendation, 1959
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161 Sayılı
İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

“İş Sağlığı Hizmetleri”;

esas olarak önleyici işlevlere sahip olan ve 

işletmedeki işveren, işçiler ve onların temsilcilerine;

işle ilgili en uygun fiziksel ve zihinsel sağlık koşullarını

karşılayacak düzeyde, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı 
oluşturmak ve bunu sürdürmek için olan gereksinimler,

İşin, işçilerin fiziksel ve zihinsel sağlık durumlarını dikkate 

alacak şekilde, onların yeteneklerine uygun biçimde
uyarlanması, konularında tavsiyede bulunma sorumluluğu olan 
hizmetlerdir…
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161 Sayılı
İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

bütün ekonomik faaliyet dallarında ve tüm işletmelerde,

kamu sektörü ve üretim kooperatifleri üyelerini de kapsayan,

bütün işçiler için, iş sağlığı hizmetlerini sürekli bir şekilde 
geliştirmeyi üstlenir…
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Meslek Hastalığı Tanımı

Meslek hastalığı, bir kişinin çalışma hayatında
karşılaştığı etkenler nedeniyle iyilik halinin
bozulmasıdır.

Meslek hastalıkları, çalışan kişilerde, işin niteliğine ya
da çalışma koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan
hastalıklardır.
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Meslek Hastalığı Tanımı

ILO / WHO

“ Zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu 
arasında, çalışılan işe özgü neden-sonuç, etki-tepki
ilişkisinin ortaya konulabildiği hastalıklar grubuna 
meslek hastalığı denir ”

Meslek hastalığında, yapılan iş ile hastalık arasında 
doğrudan nedensel bir ilişki söz konusudur.
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Meslek Hastalığı Yasal Tanımı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda 

Meslek Hastalığı;

Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu -MADDE 14

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.
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Meslek Hastalığı Sınıflandırılması
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Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü 
Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

(R.G. 11 Ekim 2008/27021)

Meslek Hastalıkları Listesi 

Madde 18- (1) Meslek hastalıkları, Meslek Hastalıkları 
Listesinde (Ek-2);

A Grubu: Kimyasal maddelerle olan hastalıklar

B Grubu: Mesleki deri hastalıkları

C Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer mesleki 
solunum sistemi hastalıkları

D Grubu: Mesleki bulaşıcı hastalıklar

E Grubu: Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları
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B Grubu : Meslek Deri Hastalıkları (2 grup)

B-1 Deri Kanserleri ve Prekanseröz Deri Hastalıkları

(Kurum, zift, katran, asfalt, antrasen, mineral yağlar, parafin ve benzeri 

maddelerle)

B-2 Kanserleşmeyen cilt hastalıkları

Toksik materyalde yabancı cisim etkisi olan maddelerle

( beliryum, anilin, asbest ) ortaya çıkan dermatozlar,



C Grubu : Pnömokonyozlar Ve Diğer Mesleki 
Solunum Sistemi Hastalıkları 

C - 1, a Slikoz ve silikotuberküloz
b Asbestoz  (Yükümlülük süresi 10 yıl)
d Sideroz

C - 2 Alimünyum ve bileşikleri ile (toz veya duman) 
bronkopülmoner hastalıkları

C - 3 Sert metallerin tozları ile olan bronkopülmoner hastalıklar
C - 5 Mesleki bronşiyal astma
C - 6 Bisinoz



Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı
Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

(R.G.11.10.2008 /27021)

Sağlık kurulu raporu: Kurumca yetkilendirilen sağlık
hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenen
sağlık kurulu raporlarını,

Yükümlülük süresi: Sigortalının meslek hastalığına
sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek
hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en
uzun süreyi,

Maruziyet süresi: Bir meslek hastalığının oluşması için
ilgili risk etmenine maruz kalınması gereken en kısa
süre olarak yönetmelikte tanımlanmaktadır.
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Meslek Hastalıkları Kayıt ve Bildirimi

• 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu’na göre;
– meslek hastalıkları öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü

içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile Kuruma (SGK
Müdürlüğüne) bildirilmesi zorunludur.

– Meslek Hastalıkları bildirimi zorunlu hastalıklardır !
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Meslek Hastalıkları Kayıt ve Bildirimi

20/6/2012 tarih ve  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’na göre;

(1)İşveren; a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının
kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili
raporları düzenler.

(2)İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal
Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur:

a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.

b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından
kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği
tarihten itibaren üç iş günü içinde.
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Mesleki Akciğer Toz Hastalıkları

Pnömokonyozlar : “Etkeni toz olan akciğer hastalıklarıdır.”

Pnömokonyoz: “Akciğerde tozların birikmesi ve onlara 
bağlı doku reaksiyonu  sonucu oluşan hastalıktır.”
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Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü
Kaybı  Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 

(R.G:11 Ekim 2008/ 27021)

Pnömokonyoz meslek hastalığı sayılması için 

MADDE 20 – (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.
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Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü
Kaybı  Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 

(R.G:11 Ekim 2008/ 27021)

(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, ILO standartları 
dikkate alınarak yapılır. 
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Çalışanların Sağlığına  Zararlı Etkileri Olan 
Mineral Tozlar

• Bening Pnömokonyoz
– Demir oksit (siderozis)

– Kalay cevheri (stannosis)

– Baryum cevheri (baritozis)

– Antimon cevheri

– Zirkokonyum bileşikleri

– Kromat cevheri

– Seriyum dioksit

– Titanyum dioksit

• Kollajenöz Pnömokonyoz
– Silika

– Kuvarz

– Kristobalit

– Asbest

– Kömür tozu

– Siyah karbon

– Talk

– Diatomatöz toprak

– Tridimit

– Berilyum

– Aluminyum 22



Akciğer Radyografilerinin değerlendirilmesi

• Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15 inci maddesinde
belirtilen durumlarda ve işyeri hekimince belirlenen sıklıkta ILO
Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılmasına
uygun standartlarda akciğer radyografileri çekilir.

• (2) Bu Yönetmelik kapsamına giren asbest ve türleri, kuvars içeren
tozların bulunabileceği işyerlerinde; risk değerlendirmesi ve ölçüm
sonuçları ile çalışanların sağlık durumları dikkate alınarak hangi
sıklıkta standart akciğer radyografilerinin çekileceği işyeri
hekimince belirlenir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Tozla Mücadele Yönetmeliği (R.G.05.11.2013/28812)
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• (3) Bu Yönetmelik kapsamına giren asbest ve türleri, kuvars içeren
tozların bulunabileceği işyerlerinde çalışanların standart akciğer
radyografileri okuyucu tarafından ILO Uluslararası
Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılmasına göre
değerlendirilir. Farklılık gösteren değerlendirme sonuçları,
okuyucular tarafından birlikte değerlendirilerek nihai sonuçlar
işverene yazılı olarak bildirilir.

• (4) Okuyucu listeleri, İSGGM veya İSGÜM’ün internet sayfasından
temin edilebilir.

• (5) Bu Yönetmelik kapsamına giren asbest ve türleri, kuvars içeren
tozlar hariç diğer tozların bulunduğu işyerlerinde çalışanların ILO
Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılmasına
uygun standartlarda akciğer radyografisi işyeri hekimi
tarafından maruz kalınan tozun özellikleri de dikkate alınarak
değerlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde ileri tetkik ve
değerlendirme için, okuyucuya gönderilebilir.
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Pnömokonyoz olgularının belirlenmesi

• MADDE 12 – (1) Ek-3’te verilen ILO Uluslararası 
Pnömokonyoz Değerlendirme Kategorisi Çizelgesi’ne göre 
okuyucuların nihai değerlendirme sonuçlarına ilişkin 
raporunu alan işveren;

• a) Kategori 0 olarak değerlendirilenlerin; aralıklı 
muayenelerle takibinin yapılmasını,

• b) Kategori 1 ve üzeri olarak değerlendirilenlerin; SGK 
tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularına 
sevkini sağlar.

• (2) Meslek hastalıkları tıbbi tanısında yetkili sağlık kuruluşu, 
düzenlediği raporların birer örneğini ilgili işverene gönderir.

Tozla Mücadele Yönetmeliği 
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• İşyerlerinde, çalışanlar çalışma
ortamı havasında bulunan sağlığa
zarar verecek hava kirleticilerine
maruz kalmaktadırlar.
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Hava Kirleticileri

• TOZ (Dust) ortama yayılan katı (solid) organik ya da inorganik parçacıklar 

Metal, kömür, tahta, tahıl…(0.1 – 100 m)

• TÜTSÜ (Fume) katı parçacıklar,  metal kaynak 

(1.0 m den küçük)

• DUMAN (Smoke) katı ve nemli parçacıklar. Sigara dumanı (0.1 m)

• SİS (Mists) Sıvı damlacıklar. (Sprey boya damlacıkları)

• GAZ (Gas) Şekilsiz akışkanlar. (Egzoz gazı)

• BUHAR (Vapor) Normalde sıvı ya da katı olan uçucu maddeler. (Solventler)

• BİYOLOJİK KİRLETİCİLER organik maddeler, pollenler, Bakteri, mantar,
virüsler, hayvansal proteinler….
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Şekil

– Asbest Lifi (Fiber)

• “Boy / en” oranı (aspect ratio) 3 / 1’den daha fazla 
olan, yani boyu eninin 3 katından daha fazla olan 
parçacıklar lif (fiber) olarak adlandırılır.

• Lifsel yapıdaki maddeler

– Doğal (değişik asbest türleri) 

– Yapay (man-made mineral fibers) olabilir.

• Çapı 3 μm’dan az, boyu 5 μm’dan uzun asbest 
lifleri en fazla fibrojenik ve karsinojenik etkileri
olan lifler olup hastalık yapabilir.
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Önemli fiber(lif) boyutu

< 3 µm

> 5µm

30Kaynak: BG BAU



Büyüklük

Çevreye etkileri ve insan maruziyeti için önemlidir.

Aerodinamik çapları; 

– 10 μm partikül

– 5 μm partikül

– 2.5 μm partikül

– 0.1 μm Aşırı ince (ultrafine) partikül
• Aşırı ince (ultrafine) ve ince (fine) partiküller daha fazla 

advers sağlık etkilerine sahiptir.
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Büyüklük

• Solunum yollarında toz veya başka yabancı 
cisimlerin akciğerlere girmesini önleyici koruyucu
mekanizmalar vardır.

• Çapı 10 mikrondan büyük olan partiküllerin hemen
tamamı bu sistem tarafından tutulur ve
akciğerlere ulaşması önlenir.

• Ancak 10 mikronun altındaki tozların bir kısmı 
akciğerlere kadar ulaşabilir. 
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Solunum Sisteminin Anatomisi

• Solunum sistemi,
solunum yolları ve 
akciğerlerden oluşur.

• Solunum yolları;
– Burun boşlukları,

– Farenks,

– Larenks,

– Trakea,

– Bronşlar, 

– Bronşiyoller 

– Alveolleri içerir.
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Dağılım ve klerens partiküllerin solunum sisteminde ortaya çıkardığı 
toksisitede önemlidir

Nazofarenks 5-30 µm

Trakebronşiyal bölge 1-5 µm

Pulmoner/alveolar bölge <1 µm

Solunum Sistemindeki Madde Birikim Yeri
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Asbest Maruziyeti

Hastalıkları

1. Asbestozis
2. Plevral reaksiyonlar

Plevral Plaklar
Benign asbest plörezisi
Diffüz plevral kalınlaşma

3. Parenkimal AC hastalıkları
Rounded atelektazi
Transpulmoner bantlar

4. Diğerleri (Hava yolu obstrüksiyonu, 
immünolojik değişiklikler, perikardiyal 
sıvı- kalınlaşma, üst zon değişiklikleri, 
retroperitoneal fibrozis vs)

5.Asbestin neden olduğu dermatozlar

Kanserler

– Malign
mezotelyoma

– Akciğer kanseri
– Diğer tümörler (GİS, 

böbrek, larinks vs.)



Asbest - Latent Süre

HASTALIK LATENT SÜRE(Yıl)

1. Benign asbest plörezisi 1-60
2. Asbestozis Maruziyet süresi ve dozuna bağlı > 20 yıl 
3. Plak 20-30
4.  Bronş karsinomu 20-30
5. Malign mezotelyoma 20-40

Cohen M, et al. Chest 2001

Attanoos Rl. Current Diagnostic Pathology 2002

Ohar J. Chest 2004

Latent süre: Belirti göstermediği dönem

Kaynak: Prof.Dr. İbrahim Akkurt’un Asbest ile 
ilgili solunum hastalıkları sunumu
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Asbestozis

• Akciğer dokusunda asbest birikimi ve sonu fibrozisle
biten doku reaksiyonudur (pnömokonyoz). Asbest
pnömokonyozudur.

• Latent süre, maruziyet yoğunluğu – kişisel özellikler
(sigara)- lif tipi vb. durumlara bağlı olmak üzere ort.

• > 20 yıl

• Asbest izolasyon işçilerinde; 
– 10-19 yıl çalışanlarda asbestozis %10,
– 20-29 yıl çalışanlarda asbestozis % 73
– 40  yıl veya daha fazla çalışanlarda asbestozis % 92 oranında 

saptanmıştır.



Asbestozis

• Klinik:
kuru, irritatif öksürük, yavaş gelişen dispne , göğüs 
ağrısı, kronik bronşit ve bronşiektazi, balgam, sağ kalp 
yetmezliği, kronik kor pulmonale, amfizem, takipne ve 
parmakların çomaklaşması; oskültasyonunda bazallerde 
ince raller (crackles), elin volar (avuç içinde) yüzünde,
ayak tabanında asbest papillaları,

• Ağır  olgularda asbestozis, yüksek mortalite ile seyreder. 
Asbestozisli vakaların % 39’u akciğer kanserinden 
ölmektedir.

• Ortalama yaşam süresi tanıdan itibaren 15-20 yıl.
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Plevral Plak

• Pariyetal plevradaki
subplevral benign fibröz
lezyonlardır. 

• Maruziyetin yoğunluğu ile 
sıklığı arasında çelişkili 
bulgular var; krizotil maruziyeti
ile daha sıktır 

• Perikard - mediastinal
plevrada da

• Asemptomatiktir ; SFT…
genellikle restriksiyon

•
• Bronşial karsinom riski !?

• Akciğer grafisinde genellikle 
bilateral yoğun dansiteli , belli bir 

segmente sınırlı olmayan lezyonlar  

• Çoğunlukla lateral ve posterior
bölümünde, 5-8. kotlar

arasındadırlar

• Kostofrenik açı ve apeksler nadir 
tutulurlar

• Yoğun fibröz dokudan oluşur, 
çok az hücre içerir.

• Kalsifikasyon kimyasal olarak
erken dönemde ortaya çıkar ancak 

geç görülür

Kaynak: Prof.Dr. İbrahim 
Akkurt’un Asbest ile ilgili solunum

hastalıkları sunumu



Maling Mezotelyoma

Mezotelyoma: Plevra ve diğer seröz zarların malign
tümörüdür.

• Çoğu zaman asbest maruziyeti ile ilişkilidir.

• Nadiren periton ve perikard da görülür.

• %100’ e yakın bir kısmından çevresel ve mesleki
asbest maruziyeti sorumludur.

• Hastalık genellikle 20-40 yıl sonra ortaya çıkar.
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• Tanı:

İş hikayesi,

Klinik Bulgular: Göğüs ağrısı, nefes darlığı, kilo
kaybı ve plevral sıvı

AC GRAFİ: Serbest ve lokalize mayi, mediastende
itilme veya çekilme, plevra kalınlaşması, plevra veya
perikartta kalsifikasyon

US

BT

MR

Biyopsi

Plevral,periton,perikard sıvı analizi
41



Larinks Kanseri

• Asbestten kaynaklanan larinks kanseri, klinik veya
tanısal olarak diğer nedenlerle gelişen larinks
karsinomundan ayırt edilemez

• Klinik Bulgular:

ses kısıklığı, yutma güçlüğü, yutak ve larinksde
ülsererasyon, boğazda yabancı cisim hissi ile başlar,
daha sonra solunum güçlüğü ve servikal lenf
nodlarında şişmede gelişir.

• Tanı:

– Laringoskopi

– Biyopsi
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Yönetmeliğin Meslek Hastalıkları Listesinde (Ek-2),

hastalıkların belirtileri, hangi işlerde görüldükleri ve
sigortalı bir işten ayrılmış olanların hastalandıklarında,
hastalıklarının mesleksel olduğunun sigorta
tarafından kabulü için en çok ne kadar zaman
geçmesi gerektiği (yükümlülük süresi) gösterilmiştir.

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü
Kaybı  Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 

(R.G:11 Ekim 2008/ 27021)
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(3)İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek
hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal
Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık
hizmeti sunucularına sevk eder.

(4) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş
kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise
meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on
gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar,
Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça
belirlenir.
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• Meslek Hastalıklarının nedeni bellidir.

• % 100 Korunulabilen hastalıklardır.

Meslek Hastalıkları
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KORUMA NEDİR?

Bilinen bir hastalığı olmayan çalışanlarda meslek
hastalıklarının ve iş ile ilgili hastalıkların ortaya çıkmasını
önlemek için risk faktörlerinin belirlenmesi-
tanımlanması, ve değiştirilmesidir.

Meslek Hastalarından Koruma  ve 
Önleme
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Meslek Hastalıklarında Korunma

II. İKİNCİL KORUMA
(SEKONDER KORUMA)

IZLEME YASAL YAKLASIM

III. ÜÇÜNCÜL KORUMA

(TERSIYER KORUMA)

I. BİRİNCİL KORUMA
(PRIMER KORUMA)
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I. Birincil Koruma

İş sağlığında temel amaç, daha işyeri kurulurken  gerekli

birincil korunma önlemlerinin alınması ile    kişilerin  

sağlıklı ortamlarda çalışmalarının sağlanmasıdır. 

Birincil korumanın amacı, hastalıkların risk ve nedensel

etmenlerini kontrol ederek hastalık başlamadan önce 

önlemektir.
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I. Birincil Koruma

Teknik Önlemler

İşyeri üretim ve planlaması

Risk faktörlerinin  belirlenmesi, tanımlanması 

(işyeri ortam analizleri)

Risk faktörlerinin kontrolü (değiştirilmesi, azaltılması, yok 

edilmesi)

Kaynakta kontrol

Etkenin kişiye ulaşmasının engellenmesi

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)
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I. Birincil Koruma

Tıbbi Önlemler

İşe giriş muayeneleri

Uygun işe yerleştirme

Bağışıklama

Sağlık Eğitimi

Genel Hijyen Koşullarının Sağlanması

Yeterli ve Dengeli Beslenmenin Sağlanması
50



II. İkincil Koruma

İkincil korumanın amacı, hastalıkların erkenden

saptanarak tedavi edilmesi ve ciddi sonuçların 

azaltılmasıdır.

İkincil korunmada temel bileşenler işyeri hekimleri, iş 

sağlığı uzmanları, denetim elemanları, Sağlık Bakanlığı ve 

Çalışma Bakanlığının koordinasyon ve eşgüdümünü 

gerektiren bir düzenlemedir.
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II. İkincil Koruma

Teknik Önlemler

Risk  değerlendirmesi

Belirli aralıklarla çalışma ortamına yönelik ölçümlerin 

gerçekleştirilmesi (çalışma ortamında gaz, toz kimyasal 

maddelerin ölçülmesi)

Tıbbi Önlemler

Kontrol Muayeneleri

Erken kontrol muayeneleri (Işyeri ortam ölçüm sonuçlarının izin 

verilen değerleri geçmesi,…)

Periyodik kontrol muayeneleri

Özelliği olan çalışanların muayeneleri
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III. Üçüncül Koruma

Üçüncül korumanın amacı, önceden oluşan hastalığın 

ilerlemesinin ve komplikasyonlarının azaltılmasıdır.

Hastalığın oluşturduğu engellerin azaltılması,

Yaşam kalitesinin arttırılması

Rehabilitasyon hizmetleri

- Tıbbi rehabilitasyon

- Mesleki rehabilitasyon
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Sağlık Muayenelerinin Amaçları

Meslek hastalıkları ve iş kazalarını önleme

İşle ilgili hastalıkları önleme

Çalışma ortamındaki sağlık risklerinin diğer çalışanlara yayılımını 

önleme

Sağlığı geliştirme

Meslek hastalıklarını yansıtma

İşle ilgili sağlık etkilerini izleme

İşe uyumu değerlendirme

Çalışma ortamını geliştirmek için ölçümleri değerlendirme

Genel hastalıkları yansıtma

Sağlık eğitimi 54



Asbestle İlişkili Meslek Hastalıklarında Korunma 
Yöntemleri

• Koruyucu ve önleyici hizmetleri

– Teknik: Çalışma ortamına ilişkin önlemler

– Tıbbi: Çalışana ilişkin önlemler

• İyileştirici sağlık hizmetleri

• Rehabilitasyon hizmetleri

- Tıbbi rehabilitasyon

- Mesleki rehabilitasyon
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SINIR DEĞER

Çalışanların maruz kaldığı 
havadaki asbest konsantrasyonu,

sekiz saatlik zaman ağırlıklı 
ortalama değer 

Maks. 0,1 lif/cm³

Kaynak: İSG Uzm. Yard. Aslıcan Gülerin  Asbestle Çalışmalarda Sağ. Ve Güv. Önlemleri 
Hakkında Yönetmelik  Sunumu



Kaynak:İSG Uzm. Yard. Aslıcan Gülerin  Asbestle Çalışmalarda Sağ. Ve 
Güv. Önlemleri Hakkında Yönetmelik  Sunumu
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Çalışanın genel sağlık durumu,
fiziki muayenesi ve diğer kontrolleri,
en az iki yılda bir akciğer 
radyografileri

Tetkik sonuçlarına göre kişinin 
asbestli ortamda çalıştırılmaması da 
dahil her türlü önlemle ilgili işverene 
bildirim

Asbest maruziyetinin bitmesinden
sonra çalışanın bilgilendirilmesi ve sağlık 
gözetiminin devam edeceği sürenin tespiti 

Çalışanın ve/veya işverenin sağlık 
muayene ve tetkiklerinin yeniden
yapılmasını talep etme hakkı 



Kayıtların Tutulması

Kaynak : İSG Uzm. Yard. Aslıcan Gülerin  Asbestle Çalışmalarda Sağ. Ve 
Güv. Önlemleri Hakkında Yönetmelik  Sunumu
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İşveren;

* Çalışanların yaptıkları işler,

* Çalışma süresi,

* Maruziyet düzeyi kayıtları

Kayıtlar işyeri hekimi ve yetkili kuruluş tarafından 
incelenebilir, çalışana bir örneği verilebilir.

Maruziyetten sonra en az 40 yıl

Kayıtlar;

* İşyerinin çalışanlarıyla devri halinde Devredilen işletmeye,

* Kapanması halinde  SGK İl Müdürlüğüne

* SGK tarafından tespit edilen veya SGK’ya bildirilen asbestoz
ve mezotelyoma vakaları SGK tarafından saklanır.



Meslek Hastalığı Genel Tedavi 
İlkeleri

• Sigaranın bırakılması

• Maruziyetin kesilmesi,

• Varsa spesifik tedavinin uygulanması (mesotelyoma ve 
asbestin neden olduğu kanserler),

• Genel destekleyici tedavi ve semptomatik tedavinin
yapılması,

• Tıbbi ve mesleki rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi.
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Gezici İş Sağlığı Kalp Ve Akciğer 
Tarama Aracı

1 adet mobil dijital röntgen
cihazı 

1 adet kuru sistem lazer
yazıcı

Çekilen röntgen görüntüleri
network sistemi üzerinden

medikal monitörlere,
İSGÜM’deki server ve  iş 

istasyonuna
gönderilebilmektedir.



Gezici İş Sağlığı İşitme Tarama Aracı 



• İş Sağlığı Gözetimi

– İşyeri Ortam Gözetimi

– Çalışanların Sağlık Gözetimi

• Konu ile ilgili rehberlerimiz mevcuttur.

www.isgum.gov.tr ve www.isggm.gov.tr

– Meslek Hastalıkları Rehberi

– Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi

– Meslek Hastalıkları ve İş ile İlgili Hastalıklar Tanı 
Rehberi
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Daha fazla bilgi için:
http://isggm.calisma.gov.tr

http://isgum.gov.tr
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