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Ulusal ve Uluslararası Yük Taşımacılığı Sürücülerinde 
Görülen Meslek Hastalıkları 

Bek r Çağlar Bayhan, İlker Sugözü, Berdan Özkurt

Özet
Bu çalışmada, ulusal ve uluslararası yük taşımacılığı yapan sürücülerde sık görülen meslek hastalıkları, bu 
hastalıkların ortaya çıkış nedenleri araştırılmış ve sürücülerin hastalıklardan korunması için sürücü ve işverene 
ait sorumluluklar tartışılmıştır. Çalışma sonucunda, ulusal ve uluslararası yük taşımacılığı yapan sürücülerde 
görülen meslek hastalıklarının başında kas-iskelet, kalp-damar,hemoroid, psikolojik ve göz rahatsızlıklarının 
önde geldiği sonucuna ulaşılmıştır.
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Abstract
 e occupational diseases to be often seemed in the drivers engaged in national and international freight 
transport, the origin reasons of diseases have been investigated and  the responsibilities of drivers and emplayers 
have been discussed in order to be protected from the diseases of direves.  As a result of this study, it is 
precipitated that there are leading musculoskeletal, cardiovascular, haemorrhoid, psychologic and eye diseases 
seen in long distance heavy vehicle drivers.
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. GİRİŞ
 Meslek hastalığı; s gortalının çalıştığı ş n n tel ğ ne göre tekrarlanan b r sebeple ya da ş n yürütüm şartları 
yüzünden uğradığı geç c  veya sürekl  hastalık, sakatlık veya ruh  arıza haller d r [1]. Meslek hastalığına neden olan 
etkenler ortadan kaldırılmadıkça yapılacak olan tedav  şlemler  etk s z kalır. Hastalık sürekl  ağırlaşarak tekrar eder. İş 
gücü kaybı, kal f ye eleman kaybı artmaya devam eder. Bu yüzden ş sağlığı ve güvenl ğ  temel prens pler n  ve güvenl k 
kültürünün önem  şveren le şç ye mutlaka öğret lmes  gerekmekted r. Ulusal mevzuatta Güvenl k Kültürü ve ISG 
Eğ t m , 15/05/2013 tar h ve 28648 sayılı sayılı Resm  Gazetede yayımlanarak yürürlüğe g ren “Çalışanların İş Sağlığı ve 
Güvenl ğ  Eğ t mler n n Usul ve Esasları Hakkında Yönetmel ğ ” le şyerler nde çalışanların İSG eğ t m  zorunlu kılın-
mıştır.

 Uzun yol ağır vasıta sürücüler nde görülen bell  başlı hastalıkların başında; kas- skelet s stem , kalp-damar, 
hemoro d, göz ve ps koloj k rahatsızlıklar gelmekted r. Buna neden olan etmenler se; f z ksel, b yoloj k, ps koloj k ve 
ergonom ye özens zl kten kaynaklanan etkenlerd r.

 Bu çalışmada elde ed len sonuçların, sürücülerin hastalıklar konusunda b l nçlend r lmes , hastalıklara karşı 
önlem almaları ve bu konuda yapılan çalışmalara katkı sağlayacağına nanılmaktadır.

. MATERYAL VE METOD
 Bu çalışmada, ağır vasıta (tır/kamyon/otobüs) sürücüler ’nde görülen meslek hastalıkları araştırılmış, bu amaç 
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doğrultusunda ulusal ve uluslararası yük taşımacılığı yapan f rmalarda çalışan sürücüler le b re b r görüşmeler ve anket-
ler yapılarak sonuçları değerlend r lm ş, ayrıca bu f rmalarda çalışan ş sağlığı ve güvenl ğ  uzmanları ve ş yer  hek mler  
le görüşmeler yapılmış, bu k ş lerce hazırlanan raporlar değerlend r lm şt r. Sürücüler n yaş, k lo, boy, çalışma süreler , 
meden  durumları, a lev  b lg ler , eğ t m durumu, herhang  b r hastalık ya da amel yat geç r p geç rmed kler  sorgulan-
mıştır. Y ne b reylere sık karşılaştıkları vücut ağrıları ve son 15 gün çer s nde yorgunluk durumu sorulmuştur. Anket n 
değerlend r lmes nde sürücülerden son 15 gün çer s nde kend ler n  nasıl h ssett kler n  anlatan cümleler stenm şt r. 
Sürücüler n oturma poz syonları ncelenm ş ve bu oturma poz syonlarına göre sürücülerde tesp t ed len duruş bozukluk-
ları ve kas skelet s stem  hastalıkları tesp t ed lm şt r. Anket sonuçları bu görüşmelere göre değerlend r lm şt r. Bunun 
yanında taşımacılık sektöründe yapılan d ğer çalışmalar ve l teratür araştırma sonuçlarından yararlanılmıştır. 

. BULGULAR 
 Ulusal ve uluslararası yük taşımacılığı yapan f rmalarda çalışan 100 sürücü le yapılan anket sonuçları Tablo 1’de 
ver lm şt r.

Tablo 1. Sürücülerde görülen meslek hastalıkları
Hastalık Adı Hastalık sayısı oranı (%)
Kas-iskelet 28

Kalp-damar hastalıkları 15
Hemoroid hastalığı 19

Psikolojik rahatsızlıklar 15
Göz hastalıkları 23

Toplam  100

Tablo 1’e göre, sürücülerde sık görülen meslek hastalıkları;  kas- skelet s stem  (%28), göz (%23), hemoro d (%19), 
ps koloj k ve kalp-damar hastalıkları (%15) olduğu görülmüştür.

  Sürücüler, şyer  hek m  le yapılan görüşmeler ve l teratür araştırmaları sonucunda sık görülen meslek hastalık-
ları; Kas- skelet s stem  hastalıkları (bel-sırt ağrıları, boyun fıtığı), Kalp ve Damar Hastalıkları (koroner arter, göğüs ağrısı, 
nefes darlığı, çarpıntı), Hemoro d, Ps koloj k rahatsızlıklar (aşırı s n rl l k, re  eksler n zayı  aması, davranış bozukluğu), 
Göz hastalıkları (katarakt, göz tans yonu) olarak görülmüştür.

3.1. Kas ve İskelet S stem  Hastalıkları
Kas ve skelet s stem  problemler ; kaslarda, eklemlerde, tendon, bağ, s n r, kem k ve doku g b  vücut dokularında farklı 
b rçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkan bozukluklardır [2]. Gerek kullanılan araçların ergonom k yeters zl ğ  gerekse 
sürücüler n duruş ve oturuşundak  hatalar kas ve skelet s stem nde ağrılara neden olur. Özell kle bel ağrısı sürücüler  
en çok zorlayan rahatsızlık türüdür. Meslek  faal yetler sırasında omurganın maruz kaldığı vibrasyon, bel ve sırt ağrıları 
öneml  b r r sk faktörüdür [3]. Bu tür ağrıların ve bozuklukların önlenmes nde yeter nce d nlenme olanaklarına, araç ç  
ergonom k özell klere ht yaç vardır. İlk olarak şe g r şlerde ve bel rl  per yotlarda uzun yola çıkacak olan sürücülere ergo-
nom  eğ t mler  ver lmel d r [4]. Araçlarda d rsek dayama yer n n bulunması, araç süspans yonunun çok sert olmaması, 
koltuk süngerler n n ortoped k, koltuk yüksekl ğ n n ayarlanab l r, kalça–d z yüksekl ğ n n yaklaşık aynı sev yede olması 
en deal ergonom k koşullardır. Sürücüler her 90 dak kada b r mola ver p 50–60 metre mesafe kadar yürüyüş yapmalıdır. 
Asıl hedef hem sefer esnasında hem de günlük yaşamda kas ve skelet s stemler  üzer nde b r ken stres  azaltmak olmalıdır.

3.2. Kalp  Damar Hastalıkları
Kalp damar hastalığı;  kalp damarlarının kısmen daralması hatta tıkanması le kalb n şlev n  yer ne get rmemes  sonucu 
ortaya çıkan rahatsızlıklardır [4]. Uzun ve düzens z çalışma saatler , f z ksel harekets zl k, düzens z beslenme, artan s gara 
kullanımı ve stres kalb  yormaktadır. Ayrıca tır–kamyon lokantalarında yağ çer ğ  yüksek beslenme kültürü, kolesterol 
ve damar tıkanıklığı ç n b r r sk faktörüdür. İlk olarak şe g r şlerde tam teşekküllü b r sağlık raporu sürücünün kend s n-
den stenmel d r ve yılda b r kere sürücüler muayeneden geç r lmel d r [4]. Sürücüler; beslenmeler n , tans yonlarını ve 
k lolarını kontrol altında tutmaya çalışmalı, kend ler n  y  h ssetmed ğ  durumlarda ya da muayene süres  geld ğ  zaman 
şveren  mutlaka b lg lend rmel d r. Tütün, s gara kullanımının bırakılması, f z ksel harekets zl ğ n, tans yon-kolesterol 
yüksekl ğ n n ve obez ten n önlenmes  le kalp hastalıklarının engelleneb leceğ  düşünülmekted r [5]. Buradak  amaç 
sürücünün ş ve sosyal hayatında sağlığını korumak ve seferler n  sağlıklı, güvenl  b r şek lde gerçekleşt rmes d r.

3.3. Hemoro d Hastalığı
 Hemoro d hastalığı; hemoro dal damarların aşırı derecede gen şlemes  ve bazen anüsten dışarı taşması olarak 
adlandırılır [4]. Anüsün (makat) ç ndek  mukozanın hemen altında yer alan ve hemoro d den len damarsal yapıların 
değ ş k nedenlerle gen şlemes  sonucu oluşur [6].  Düzens z ve kötü beslenme, kötü tuvalet alışkanlığı, tuvalette çok 
oturma, alkol alışkanlığı ve harekets z yaşam tarzı hemoro d hastalığını tet kleyen en öneml  etkenlerd r. Sürücüler n de 
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bu hastalığa yakalanma r skler  yüksekt r. Sürücüler bu hastalıktan kend ler n  korumak ç n, bel rl  aralarla mola ver p, 
sürücü koltuğundan kalkıp dolaşmaları gerekmekted r. Günde b r kere, ya mola esnasında ya da gün çer s nde araç 
kullanım süres n  doldurduktan sonra (9 saat) şartlar elver yorsa sıcak su le banyo yapmalıdırlar. Tuvalet tem zl kler ne 
d kkat etmel , tuvalet ht yacını mümkün olduğunca ertelememel d rler. Aynı zamanda bol su çmeler , alkolden ve ba-
haratlı-acılı y yeceklerden uzak durmaları, düzenl  beslenmeler  gerekmeketed r. [6].

3.4. Ps koloj k Rahatsızlıklar
 Psikolojik rahatsızlık; çeşitli nedenlerle kişinin düşüncesinde, ruh halinde ya da davranışlarında sorun olma 
halidir [4]. Psikologlar ve psikiyatristler, testler yerine belirtilere, semptomlara ve ortaya çıkan işlevsel bozukluklara 
bakarak teşhis koyarlar. Çalışma şartlarından kaynaklanan psikolojik rahatsızlıklardan bazıları; uyku bozukluğu, ruhsal 
motivasyonda düşüş, çalışma isteğinde azalma, depresyon, risk alma davranışı, aile ve iş yerindeki uyumsuzluklardır. Bu 
tür rahatsızlıkların önüne geçmek için işverenin personelinin şikâyetlerini, sıkıntılarını dinlemeli ve bunlar doğrultusunda 
gerekli adımları atmalıdır. Aynı zamanda işveren, personelinin psikoteknik belge süresini yakından takip etmeli, 5 yılı 
geçtiğinde belgeyi yenilemelidir. Stres yönetimi ve iletişim becerisi dersi yaygınlaştırılmadır. Sürücüler ise uyku düzenine 
mutlaka dikkat etmeli, mola esnasında ya da günlük sefer süresini doldurduktan sonra düzenli aralıklarla egzersiz 
yapmalıdırlar. Egzersiz yapmak, beyne kan hücum etmesinde, depresyonu azaltmada ve morali düzeltmede önemli bir 
faktördür. 

3.5. Göz Rahatsızlıkları
 Katarakt, göz tans yonu, göz damar hastalıkları, göz kusurları g b  nedenlerle göz durumunda sorun olma ha-
l d r [4]. Kl ma ve ısıtma s stemler ne bağlı gözde yanma, kuruluk, güneş ışınları, diğer arabaların farları, yerdeki kar ve 
yansıyan ışınlar da sürücülerde görülen göz rahatsızlıklarının başlıca nedenlerid r [7, 8]. Sürücüler göz rahatsızlıklarından 
kend ler n  korumak ç n ster güneş olsun, ster kar, y , or j nal, bakanlık onaylı, UV f ltrel  ve polar ze özell kl  güneş 
gözlüğü kullanmalıdırlar [7]. Eğer görme azlığı yapan b r hastalıkları varsa tedav ler  b tene kadar araç kullanmamalıdır-
lar. Sürücüler her yıl göz muayeneler n  düzenl  olarak yaptırmayı hmal etmemel  ve bunu şveren de yakından tak p 
etmel d r. 

. SONUÇ VE TARTIŞMA
Meslek hastalıkları tümüyle önleneb l r hastalıklardır. Yalnızca tek b r etmen n değ l, beslenme, b reysel duyarlılık veya 
varyasyonlar, kullanılan laçlar, s gara ve alkol alışkanlığı, ş şmanlık g b  b rçok etmen n b r arada etk led ğ  olgulardır. 

Meslek hastalıklarının kend ler ne özgü tanı ve tarama yöntemler  vardır. Meslek hastalıkları, bazı alanlarda çalışan k -
ş lerde görülen, bazı alanlarda çalışanlarda görülmeyen ya da çok düşük sıklıkla görülen hastalıklardır. Meslek hastalığı 
maruz kalmanın hemen ardından görülmed ğ  g b , yıllar sonra da görüleb l rler.

 Ulusal ve uluslararası yük taşımacılığı yapan sürücülerde kalp damar hastalıkları, hemoro d, ps koloj k rahat-
sızlıklar ve göz hastalıkları sık görülmekted r. Sürücüler sürekl  yorgunluk r sk  altındadırlar. Burada şverene öneml  
sorumluluklar düşmekted r. İşveren lk olarak sürücüler n b l nçlend r lmes  ç n gereken eğitimleri sağlamalıdır. Gerekli 
eğitimleri verdikten sonra da personel n  yakından tak p etmel d r. Sefer dönüşler nde takometre tesl m alınmalı, araç ç  
kamera s stemler  ncelenmel , aracın f z ksel ve h jyen k kontroller  yapılmalıdır. Y ne sürücüler n sağlık durumlarını ya-
kından zlemel d r. İşe g r şlerde sürücülerden tam teşekküllü sağlık raporu stenmel  ve sürücüler n işe başladıktan sonra 
her yıl düzenl  olarak sağlık muayenelerinin yapılması sağlanmalıdır. İşveren, sürücülerin her türlü sıkıntılarını dinlemeli 
ve bu konuda gerekli önlemler  almalıdır. Bu hususların yer ne get r lmes  le, sürücülerin günlük ve iş yaşam sağlıkları 
korunarak işlerinde daha ver ml  çalışmaları sağlanmış olacaktır. 
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