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Iş kaynaklı hastalık ve yaralanmalara birleşik who-ilo 
komitesinin atfettiği ölüm oranları (100.000 Nüfus Başına)



Türkiye’de kayıtlara geçen Iş kaynaklı hastalık ve 
yaralanmalara bağlı ölüm oranları (100.000 Nüfus Başına)







6331 
sonrasına 
yakından 
bakalım







niçin?



mh teşhis ve 
tanınma süreci

şikayet 
ya da

tarama

aile hek. 
işyeri hek. 

ya da 
uzm. hekim

mh teşhisine 
yetkili hastane

sgk sağ.
Kurulu MH 
tanıması

zararın
sgk 
tarafından

tazmini

Zararın 
işverene 

rücu edilmesi

sgk sağ.
Kurulu MH 
zararın tespiti
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sgk sağ.
Kurulu MH 
zararın tespiti



zararın
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Zararın 
işverene 

rücu edilmesi



bilemiyoruz:
● hastanelerde mesleki hastalık tanısı konulan işçiler???

● SGK sağlık kurulu önüne gelen işçi başvuruları???



MH Bildirim 
İnsidansı

(100.000 işçi 
başına)
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SİG Geliri 
Bağlanan MH'na 
Tutulmuş İşçilerin 
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1999 225 52 16 2011 190 41 14

2000 218 50 15 2012 186 40 13
2001 207 50 15 2013 184 40 12
2002 196 51 16 2014 184 41 13
2003 181 49 15 2015 195 43 13
2004 174 48 14 2016 188 51 13
2005 174 46 16 2017 182 48 12
2006 175 40 14 2018 205 52 13
2007 171 37 12 2019 193 44 11
2008 168 36 12 2020 258 90 12
2009 184 44 18 2021 559 303 13
2010 190 42 17



Hatta 
hastanelerde mesleki muayene yapılan işçiler

● kendisi mi başvurmuş?
● işyeri hekimi mi sevk etmiş?
● aile hekimi mi sevk etmiş?
● uzman hekim mi sevk etmiş?

Bunları da bilmeliyiz







mh teşhisin 
fiili sonuçları

işyerindeki hastalık yapıcı etken tescil edilmiş olur

teftiş vb nedenlerle işverenin kimi düzeltici işler 
yapması gerekir

işçi işini kaybeder ve yeni iş bulma olanağı azalır

sgk işçiye sürekli işgöremezlik maaşı bağlar

sgk ve işçi işverenden tazminat talep eder









teşhis edilen mh 
bakımından 
sonuç...









6331 bakımından 
sonuç



6331’le geçen 10 yılda 
Iş kaynaklı hastalık etkenlerinin tespiti ya da araştırması 
yönünde hiç bir adım atılmamış

Iş kaynaklı hastalık ve bu hastalıklara bağlı ölümlerin tespit ve 
araştırması yönünde hiç bir adım atılmamış 

iş kaynaklı hastalık ve yaralanmaların işveren için 
oluşturabileceği olası sosyal maliyet mahkemelere kanalize 
edilmiş

mh nedeniyle yapılan sgk ve işveren ödemeleri azaltılmış

işçi sağlığı için yapılan harcamalar bir başka alanda sermaye 
birikimine vesile haline getirilmiş



asgari taleplerimiz neler olmalı
Işyerlerinde isig süreçlerini takip eden tüm unsurlar için 
sahici güvence ve tüm işçiler için ücretli ‘hastalanma hakkı’
Ulusal isg konseyinin yeniden yapılandırılması 

sgk prim sisteminin riske dayalı hale getirilmesi ve sgk’nın 
rolünün tazminle sınırlanması 

mh ve ik teşhis ve bildirim süreçlerinin sağlık bakanlığı 
uhdesine alınması
Tüm tarafların eşit katılımıyla sağlık bakanlığı bünyesinde 
sahici bir işçi sağlığı enstitüsü kurulması

Işyeri hekimliğinin bir uzmanlık alanı haline getirilmesi
Işyeri hekiminin hasta muayene ettiği ortamın ayaktan teşhis 
tedavi hizmeti veren birim olarak düzenlenmesi



teşekkürler...
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