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ÖZET 

Aktaş, E. (2012). Çalışan Çocuklarda Deri İle İlgili Sorunlar Ve İlişkili Faktörler. İstanbul 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği  ABD. Yüksek Lisans Tezi. 

İstanbul.  

Bu araştırma deri sorunları açısından riskli mesleklerde çalışan çocukların mesleki deri 

hastalıkları ile ilgili semptomlarını ve ilişkili faktörleri belirmek amacıyla,  tanımlayıcı-ilişki 

arayıcı tipte planlanmıştır. 

Araştırmanın örneklemini, İstanbul’da yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, iki 

Mesleki Eğitim Merkezinin kuaför, kuyumcu ve oto tamirciliği bölümlerinde okuyan 455 

öğrenci oluşturmuştur. 

Araştırma verileri Flyvholm ve arkadaşları (2002) tarafından geliştirilen Nordik 

Mesleki Deri Hastalıkları Anketi –MDHA (Nordic Oqupationala Skin Questionnaire -NOSQ-

2002) kullanılarak toplanmıştır. Anketin Türk diline uyarlaması için geçerlilik çalışması 

yapılmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 15.0 paket programı kullanılmış; veriler yüzdelik, 

frekans,  Chi-square (χ2), t testi  ve lojistik regresyon analizi kullanılarak  analiz edilmiştir. 

Araştırmaya dahil edilen çocukların yaş ortalaması 17,90 ± 1,73’tür (min:14, max:24). 

Çocukların %57,2’sinin kız, % 47,3’ünün erkek olduğu bulunmuştur. Çocukların egzama 

görülme sıklığı %44,4, ürtiker görüleme sıklığı %13,4 ve toplam mesleki deri hastalıkları 

(MDH) ile ilgili semptom görülme prevalansı ise %49,7 olarak bulunmuştur. Mesleklere göre 

egzama semptomları Oto tamircilerinde istatistiksel olarak yüksek bulunmuştur (p<0,05). 

Çocukların MDH semptomlarına eşlik eden diğer alerjik semptomlarının görülme sıklığı 

sırasıyla; atopik dermatit %22,2, alerjik rinit %34,9, alerjik konjonktivit %35,4 ve astım %13,4 

olarak bulunmuştur. Çocukların %44,2’sinin sağlıklarını “kötü”  olarak ifade ettiği ve 

çocukların 43,7’sinin 12  saat ve daha fazla çalıştıkları bulunmuştur. 

Deri ile ilgili semptomları ; Oto tamircisi olarak çalışmanın 5,8 kat (OR: 5,807, %95 CI: 

2,577- 13,085), sağlık durumunu çok kötü olarak algılamanın 2,7 kat (OR: 2,787, %95 CI: 

1,064- 7,301), cilt kuruluğu olmanın 2,8 kat (OR: 2,861, %95, CI: 1,723- 4,750), iş yerinde 

günlük 12 saatten fazla çalışmanın 2,5 kat (OR: 2,591, %95 CI: 1,254- 5,354), meslekte toplam 

5 yıl üzerinde çalışmamın 3,0 kat, (OR: 3,049, %95 CI:1,143- 8,135) ve iş yerinde boyalar ile 

temasın 2,0 kat,  (OR: 2,051, %95 CI: 1,150- 3,658) arttırdığı belirlenmiştir. 

Çalışma sonuçları, risk önleme programları için temel veri olarak kullanılabilir. 

 

Anahtar Kelimeler :  Çalışan çocuklar, Mesleki deri hastalıkları, Kontak dermatit, 

NOSQ. 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 15039. 
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ABSTRACT 

Aktas, E. (2012). Skin Problems and Related Factors in Working Children. Istanbul University 

Institute of Medical Sciences. Department of  Public Health Nursing. Master’s  Thesis. Istanbul. 

 

This study was designed in descriptive-corrrelational in order to determine the 

occupational skin symptoms and related factors of the working children in risky occupations.  

The samples of the research consist of 455 students trainning  in the fields of  

hairdressing, jewelery and car mechanic in two Apprenticeship and Vocational Training Centers 

in Istanbul, belonging to National Education Ministry. 

  The data concerning  this research was gathered by using Nordic Occupational Skin 

Questionnaire -NOSQ-2002 developed by Flyvholm and et al.  The validity studies of  NOSQ 

2002 was carried for adjust the questionnaire into Turkish language. 

SPSS 15.0 package program was used to evaluate the data. The following statistical 

methods were employed in  analyzing of data: percentage, frequency, Chi-square (χ2), t test and 

logistics regression analysis.  

The age average of the children included in the research was17,90 ± 1,73 (min:14, 

max:24). It was found out that 57,2% were girls and 47,3% were boys.  It was found out that the 

frequency of eczema of the children was 44,4%, the frequency of urticeria is 13,4% and 

frequency of the symptoms related to total occupational skin diseases (OSD) was 49,7%. It was 

statistically found out that the eczema symptoms are high for car mechanics (p<0,05). The 

frequencies of the other allergic symptoms accompanying OSD symptoms of the children were 

found out to be 22,2% in atopic dermatitis, 34,9% in allergic rhinitis, 35,4% in allergic 

conjunctivitis and 13,4% in asthma respectively.   44,2% of the children  reported that they were 

in “bad” health and 43,7% of the children reported that their daily worked hours was 12 hours 

and more.  

Traning as a car mechanics  increases the frequency of OSD symptoms as 5,8 times 

(OR: 5,807, %95 CI: 2,577- 13,085), to have dry skin increases 2,8 times (OR: 2,861, %95, CI: 

1,723- 4,750), perceiving the health at a “very bad” level increases OCDs 2,7 times (OR: 2,787, 

%95 CI: 1,064- 7,301). Also working for more than 12 hours a day  2,5 times increases (OR: 

2,591, %95 CI: 1,254- 5,354), working for more than 5 years in the occupation 3,0 times 

increases (OR: 3,049, %95 CI:1,143- 8,135) and  contact with paints increases 2,0 times (OR: 

2,051, %95 CI: 1,150- 3,658) of the OCD. The results of the study can be used as basic data for 

the plannig of risk prevention  

Key Words: Young workers, Occupational skin disease, Contact dermatitis, NOSQ 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 

No:15039. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 

      Dünya'da 5-17 yaş grubunda ekonomik gelir sağlamak için çalışan 317 milyon çocuk 

bulunduğu, bunların 218 milyonunun çocuk isçi olduğu, bunun da 126 milyonunun tehlikeli 

işlerde çalıştığı belirtilmektedir (TİSK 2007). Çocuk işçiliği daha çok gelişmekte olan ülkelerin 

önemli sorunlarından biridir (WHO 2010). Türkiye'de 6-17 yaş grubunda çalışan çocuk 

sayısının 958 bin olduğu belirtilmektedir (TÜİK 2007). Çocuklar yetişkinlere nazaran bedensel 

gelişmelerini tamamlamadıkları için çalışma ortamından kaynaklanan  tehlikelerden daha fazla 

etkilenerek meslek hastalıkları ve iş kazalarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar (Esin ve ark. 2005). 

Bunun sonucunda çocuklarda çeşitli kimyasallara maruziyet sonrası mesleki astım, alerjik rinit, 

derinin alerjene direkt temas ettiği el ve ön kol bölgesinde mesleki kontak dermatit (egzama),  

ürtiker v.b. deri hastalıklarının görülme sıklığının yüksek olduğu tahmin edilmektedir 

(Flyvholm ve ark. 2002).  

 

Mesleksel deri hastalıkları, iş ortamından kaynaklanan çeşitli alerjenlere ve irritan 

maddelere karşı gelişen reaksiyonlar sonucu görülen hastalıklardır. Vücudun en büyük organı 

deri olması nedeniyle, mesleksel dermatit, sık rastlanan bir meslek hastalığıdır (Susıtaıval ve 

ark. 2003). Mesleksel temas sonucu gelişen deri hastalıkları, endüstriyel meslek hastalıkları 

sıralamasında kas-iskelet sistemine ilişkin patojenlerden hemen sonra gelmektedir. Yıllık 

insidans 13/100000, prevelans ise 15/10000 düzeylerindedir (Kalpaklıoğlu ve ark. 2011). 

Özellikle, endüstriyel malzemelerin, elektronik makinelerin yapımında kullanılan nikel (Ni), 

metal eşyaların yapımında kullanılan krom (Cr) ve kobalt (Co) kontak dermatite yol açan en 

önemli alerjenlerdir (Basketter ve ark. 1993; Rui ve ark. 2010). Kimyasal risklerin yanı sıra 

çalışma saatleri, kişisel koruyucu kullanımı, hijyenik alışkanlıklar, iş sağlığı hizmetlerinin 

yetersiz olması gibi çeşitli etkenlerin de deri ile ilgili sorunların oluşumunda etkili olduğu 

belirtilmektir (Flyvholm ve ark. 2005; Yenilmez  2009). Kuaförcülük, kuyumculuk, berberlik, 

sağlık çalışanları,  elektrik elektronik teknolojisi, makine teknolojisi, otomotiv boyacılığı,  

kaynakçılık, metal doğramacılığı gibi iş kollarında çalışan bireyler, deri hastalıkları açısından 

büyük risk altındadırlar (Mortz 2001; Fors ve ark. 2008). Kuaför çocuklarda yapılan 

çalışmalarda özellikle ellerde dermatitin yaygın olarak görüldüğü bulunmuştur (Lee ve Nixon 

2001; Esin ve ark. 2005; Yenigün ve ark. 2010). 
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Çalışan çocuklara yönelik sağlık hizmetlerinin planlanmasında öncelikle çocukların var olan 

sorunlarının belirlenmesine gereksinim vardır. Türkiye'de riskli mesleklerde çalışan çocukların 

deri sorunlarına ve yönelik yapılmış çalışmalar; “çalışan çocuklar”, “kontak dermatit”, 

”egzama” anahtar kelimeleri kullanılarak taranmış ve sınırlı sayıda bilgiye ulaşılmıştır. Çalışan 

çocuklarda deri ile ilgili sorunların ve etkileyen faktörlerin uluslararası kabul görmüş geçerli ve 

güvenilir veri toplama araçları ile belirlenmesi iş sağlığı hizmetlerinin planlanmasına temel veri 

sağlayabilecektir.  

Bu bağlamda bu çalışma,  çalışan çocukların mesleki deri hastalıkları ile ilgili sorunları ve 

etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlanmıştır. Çalışma verilerinin, çocukların mesleki 

deri hastalıklarının önlenmesine yönelik programların planlanmasında veri sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

 



 

. 

3 

2. GENEL BİLGİLER 

2.1. ÇALIŞMA YAŞAMI VE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ 

Çalışma hayatı; çalışan bireylerin fizyolojik, sosyo-ekonomik, duyuşsal ve psiko-sosyal 

iyilik düzeyini belirleyen ve etkileyen en önemli etkenlerden biridir (Rogers 2003; Yardım ve 

ark. 2007). Günümüzde yetişkinlerin çoğu, yaşamlarının üçte birlik oranını iş yaşamında 

geçirmekte ve çalışma hayatını kimliklerinin bir parçası olarak algılamaktadırlar (Levy ve 

Wegman 2000; Rogers 2003).  

Günümüzde teknolojik ve bilimsel gelişmeler sonucunda yeni çalışma alanları ortaya 

çıkmış ve çalışma hayatının karakteristik özelliliklerinde önemli değişiklikler  meydana 

gelmiştir. Bu durum yeni sağlık sorunları ve işçinin işe uyumu ile ilgili yeni değerlendirmeler 

oluşmasına neden olmuştur. Çalışanların sağlığını ve güvenliğini geliştirme, çalışan çocuklar, 

yaşlı çalışanlar, sakatlık durumu gibi kritik konular ve bunlara özgü geliştirilmesi gereken 

politikalar gitgide önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle, üretim sürecinde çeşitli risklerle 

karşılaşma olasılığı yüksek,  önem gösterilmesi gereken risk gruplarına ilişkin iş sağlığı 

hizmetleri önem kazanmaktadır (Rogers 2003).  

Çalışan bireyler, çalışmayan bireylere göre mesleki risk faktörleri ve çalışma ortamı 

özellikleri nedeniyle riskli bir grup olarak değerlendirilirler. Çalışma yaşamında insan sağlığına 

etki eden bireysel (yaş, cinsiyet, ırk, genetik yapı vb) ve çevresel (fiziksel, kimyasal, biyolojik, 

ergonomik,  mekanik vb) birçok risk faktörü bulunmaktadır (Tanır 2011). Bu faktörlere bağlı 

olarak çalışma yaşamında sağlık sorunları ile karşılaşma olasılığı yüksek risk grupları 

tanımlanmıştır. Kadınlar, yaşlılar, engelliler, göçmenler, çocuklar ile çalışan çocukların aileleri 

çalışma hayatının risk grupları olarak ele alınmaktadır (Levy ve Wegman 2000; Tanır 2011; 

Erci 2009).  

Çocukluk dönemi fizyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan birçok değişimin bir anda 

yaşandığı önemli bir dönemdir. Çocuklar; fiziki ve mental gelişim evresini tamamlamamış, 

yeterince eğitim almamış, risk kavramı ve bilinci tam olarak gelişmemiş olduğundan 

yetişkinlere nazaran çalışma ortamından kaynaklanan tehlikelerden daha fazla etkilenerek 

meslek hastalıkları ve iş kazalarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Gençlerin çalışma yaşamında 

deneyimsiz olmaları ve eğitim gereksinimleri olması, aynı zamanda cinsel ve emosyonel 

istismara açık olması çalışma hayatında riskli gruplar arasında yer almasının nedenidir (Bilazer 

ve ark. 2008; Esin ve ark 2005; Tanır 2011; Bilir 2010). 
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 İşyerindeki düzenlemelerin genellikle yetişkinlere göre olması, çocuk emeğini ucuz 

olması, uzun ve vardiyalı çalışma saatleri ve çocukların eğitim hayatı için engel oluşturması 

nedeniyle, çocukların çalıştırılmaları sakıncalıdır (Tanır 2011 ). 

 Çocuk ve genç isçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri işlerde 

güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve yetenekleri 

dikkate almalıdır. Çocuğun gördüğü iş onun okula gitmesine, mesleki eğitiminin devamına 

engel olamaz, onun derslerini düzenli bir şekilde izlemesine zarar vermemelidir. Aynı zamanda 

çocukların uyku gereksinimlerinden dolayı gece vardiyasında çalıştırılmamalıdır (İş Kanunu 

2003; Bilir 2010; Tanır 2011). 

Çalışan çocukların risk grubu olmaları, iş kazası kayıtlarına net bir şekilde 

gözlenmektedir. Genç çalışanlarda iş kazası sıklığı, bütün yaşlardaki iş kazası sıklığının 

yaklaşık iki katıdır (Woolf 2002; Bilir 2006). 

2.1.1.  Çocuk işçiliği 

Türkiye’nin imzaladığı Birleşmiş Milletler’in Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin 1. 

Maddesi, 18 yaşandan küçük her bir bireyi “çocuk” olarak tanımlamaktadır. Çocuk işçiliği, 

Sözleşme’nin 32’nci maddesi, çocuğun “eğitimini engelleyebilecek, sağlığını ya da fiziksel, 

psikolojik, ahlaksal ve toplumsal gelişimini olumsuz etkileyebilecek herhangi bir işte 

çalıştırılması” olarak tanımlanmıştır (Küçükkalay ve ark. 2000; Woolf 2002; Özeren 2004).  

Bu nedenle çocukların ya da adölesanların yaptıkları isler kendi sağlıklarını ve fiziksel 

ve psiko-sosyal gelişimlerini etkilemiyor ve ya da eğitimleri hatalarını engellemiyorsa bu islerin 

belirli düzenlemelerle çocuklar tarafından sürdürebileceği belirtilmektedir (Bilazer ve ark. 2008; 

ILO 2002; ILO 2009a; Tanır 2011) 

Çocuk işçiliği, sosyal ve ekonomik açıdan geçmişten günümüze kadar önemli bir insan 

hakları sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır (ILO 2009b). Çalışan çocukların çalışama 

hayatında riskli gruplardan birini oluşturması ve ülkelerin gelişimini etkileyebilen bir faktör 

olması nedeniyle Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇO) çocuk işçiliğinin önlenmesi, çocuk ve 

gençlerin çalışma hayatında korunmaları için 1973’te onayladığı “138 Nolu İstihdama Kabulde 

Asgari Yasa İlişkin Sözleşmesi’”nde  “en küçük çalışma yaşı” kavramını tanımlamıştır (ILO 

2002; Bilir 2006; Günöz 2007; ILO 2009a). UÇO tanımına göre en küçük çalışma yılı zorunlu 

eğitimin bittiği kabul edilen 15 yaş olarak belirlenmiştir. 15 yaşını doldurmuş ama 18 gelmemiş 

şişler “genç çalışan”, 15 yaşın altında çalışan bireyler “çalışan çocuk” ya da “çocuk işgücü” 

olarak tanımlanmıştır (ILO 2002;  Bilir 2010).  
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2.1.2. Dünya’ da Çocuk İşçiliği 

Çocuk işçiliği, her ülkenin kendi sosyo-kültürel ve ekonomik yapısına göre farklılık 

göstermekle birlikte, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünya genelinde en üst sırada 

yer alması gereken ve çözüm bekleyen önemli bir sorundur (ILO 2002; TİSK 2007a).  

Günümüzde çalışan çocukların sayısını kesin olarak belirlemek mümkün olmamasına 

rağmen, UÇO araştırmalarına göre dünyada 5-14 yaş grubunda 250 milyon çalışan çocuk 

bulunduğu, 12-17 yaş grubu 283 milyon çocuğun çalıştığı için okula devam edemediği tahmin 

edilmektedir. (ILO 2009b; Küçükkalay 2000). Mevcut veriler, erkeklerin kızlardan daha fazla 

ekonomik hayatta yer aldığı, kızların ise ev işleri ve kardeş bakımı gibi faaliyetlerde etkin 

bulunduğu belirlenmiştir (ILO 2009b; Küçükkalay 2000). 

Dünyada çalışan çocuklara ilişkin sayısal verilerin temin edildiği son kaynak olan, 

“Çocuk İşçiliği Konusunda İstatistiki Bilgi ve İzleme Programı (SIMPOC),  2004 - 2008 

Küresel Çocuk İşçiliği Gelişmeler: Ölçüm trendleri” raporuna göre; 2008 yılında 5–17 yaş 

grubundaki 1,586 milyon çocuk nüfusundan 306 milyon çocuğun ekonomik açıdan faal olduğu 

ve bunların 215 milyonunun tehlikeli işlerde çalıştığı bulunmuştur. Bu oran 5-17 yaş grubunda 

(%19,3) tüm çocukların yaklaşık beşte birini oluşturmaktadır. 2008 yılında 5-14 yaş grubunda 

176 milyon çocuğun ekonomik açıdan faal olduğu, bu oranında 5-14 yaş grubundaki toplam 

çocuk nüfusunun % 14,5’i olduğu bulunmuştur. Raporda erkeklerin %4,5 daha fazla yüksek insi 

dans hızı kızlara göre iş hayatında yer aldıkları ve işyeri ortam maruziyetlerine açık oldukları 

bulunmuştur (ILO 2010a). 

Rapora göre, 2004 ile 2008 yılları arasında çocuk işçi sayısı %5,2 oranında azalmıştır. 

Ancak azalış tüm yaş grupları için geçerli değildir. 5 -14 yaş grubunda 2004 – 2008 yılları 

arasında çocuk istihdamı  196 milyondan (%16.2), 176 milyona (%14.5),  gerileyerek 20 milyon 

(%1,7) azalış göstermiştir. Aynı dönemde, 15-17 yaş arası çocuk istihdamı ise 127 milyondan 

129 milyona yükselerek 2 milyon arttış göstermiştir (ILO 2010a). 

Çocukların sektörlere göre dağlımı değerlendirildiğinde, çalışan çocukların % 60 gibi 

çok büyük bir kısmının tarım sektöründe, % 26'sının hizmet sektöründe, % 7'sinin ise sanayide 

çalıştığı bulunmuştur. Çalışan erkek çocuklar tarım faaliyetleri (erkeklerde %62,8 iken, kızlarda 

yüzde %37,2) ve sanayi (erkeklerde %68,5 iken, çalışan kız çocuklarında %31,5) sektörlerinde 

daha fazla dağılım gösterirken, çalışan kız çocukların ise  (kızlar %52,6 iken erkekler %47,4)  

hizmet sektöründe erkelere göre daha fazla çalıştıkları bulunmuştur (ILO 2010a). 

Dünyada5-14 yaş grubunda yer alan çalışan çocukların % 54,3’ü Asya’da, % 33’ü 

Afrika’da, %5,7’si Latin Amerika’da ve % 6’sı Amerika, Kanada, Avrupa ve diğer gelişmiş 

ülkelerde bulunmaktadırlar (ILO 2010a). 
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Rakamlar değerlednirildiğinde dünyada çocuk işçiliği helen 21. Yüzyılın önemli 

konuları arasında yer almaktdır.  Dünya’da çocuk işçiliğinin en yaygın nedeni yoksulluk, 

cinsiyet eşitsizliği, yetersiz eğitim ve düşük sağlık düzeyleri çocuk işliği gibi soyo-ekonomik 

yetersizliklerdir (Roggero ve ark. 2007). 

Çocuk işçi sayısı UÇO’nun 2006 Küresel Raporu’na göre 2000 ile 2004 yılları arasında 

%  11 oranında, UÇO’ nun 2010 SIMPOC raporuna göre ise  2004-2008 yılları arasında %5,2 

oranında azalmıştır. Bu düşüş hızının gelecek on yılda da sürmesi durumunda 2016 yılına kadar 

çocuk isçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kalkması mümkün olabilecektir. Genel olarak 

dünyadaki çalışan çocuk sayısındaki azalmanın nedenleri konusunda; uluslar arası çabaların 

arttığı, çalışan çocuk sayısı zorunlu eğitim yılı süresinin uzaması ve bununla birlikte, çocuk 

işçiliğini ortadan kaldırmaya yönelik ülke programların varlığına ve konuya ilişkin politika 

önlemlerinin yaygınlık kazanması, UÇO Sözleşmelerinin daha fazla sayıda ülke tarafından 

onaylanması ile ulusal ve uluslararası düzeylerde çocuk isçiliğine karşı sürdürülen hareketlerin 

etkin olduğu düşünülmektedir (ILO 2010a; TİSK 2007a; UNİCEF  2011). 

2.1.3. Türkiye’ de Çocuk İşçiliği 

Çocuk işçiliği sorunu gelişmekte olan her ülke için olduğu gibi, Türkiye için de önem 

taşıyan bir konudur (ILO 2010b) Türkiye’de 2009 yılında yapılan nüfus sayımına göre, toplam 

nüfusun 77 milyon olduğu, bunların dörtte üçünün kasaba ve şehirlerde yaşadığı belirlenmiştir. 

Nüfus sayılıma göre 15-64 yaş grubu toplam nüfusun% 67'sini, 0-14 yaş grubu nüfusun % 

26’sını oluşturmakta olduğu  ve toplam nüfusun % 45,8’nin çalışan bireylerden oluştuğu 

bulunmuştur (TÜİK 2011). 

      Uluslararası Çalışma Örgütü Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı 

(IPEC) desteğiyle Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından, 1994, 1999 ve 2006 yıllarında 

düzenlediği “Çocuk İşgücü Anketi” araştırmalarına göre ülkemizde ekonomik faaliyetlerde 

çalışan çocuk sayısı giderek azalmaktadır (ILO 2009b; TUİK 2007; TİSK 2007b). 

Türkiye’de Çocuk İşgücü Araştırması’na göre, 6-17 yaş grubundaki ekonomik 

faaliyetlerde çalışan çocukların sayısı 1994 yılında 2 milyon 269 bin iken, 1999 yılında 1 

milyon 630 bine ve 2006 yıllında ise 958 bine düşmüştür (TİSK 2007b). 2006 yılında 6-17 yaş 

aralığındaki 958,000 çocuğun ekonomik faaliyette bulunduğunu, bu sayının bütün çocukların 

%5,9’unu temsil ettiği bulunmuştur (UNİCEF 2011; ILO 2012; TÜİK 2007). 

Anket, çocukların eğitim hayatı için bir engel olduğunu açıkça göstermektedir. Çocuk 

işgücü 2006 anketine göre,  6-17 yas grubu tüm çocukların % 84,7’si okula devam ederken, 

aynı yas grubunda çalışan çocukların yalnızca % 31,5’i okula gitmektedir. Okula devam eden 6-
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17 yaş grubundaki çocukların % 2,2’si ekonomik bir işte çalışırken, okula devam etmeyen 

çocukların % 26.3’ü (656 bin) çalışmaktadır. (TİSK 2007b; TÜİK 2007). 

Cinsiyetlerine göre istihdam edilen çocuklara bakıldığında ise % 66’sının (631 bin) 

erkek, % 34’ünün (326 bin) kız çocukları olduğu görülmektedir. 2006 anketine göre 6-17 yas 

grubundaki tüm kız çocuklarının % 53’ü ve erkek çocukların % 33’ü ev hizmetlerinde 

çalışmaktadır (TİSK 2007b; TÜİK 2007). 

Türkiye genelinde 6-17 yaş grubunda istihdam edilen çocukların % 47.7’si (456 bin) 

kentsel, % 52.4’ü (501 bin) kırsal yerlerde yaşamaktadır (TÜİK 2007). 

Zorunlu eğitim çağında olan 6-14 yaş grubundaki ekonomik faaliyetlerde çalışan çocuk 

sayısı da 1994 yılında 958 bin iken 1999 yılında 609 bine, 2006 yılında ise, 1994 yılına göre % 

67 azalarak 318 bine inmiştir. Bu büyük düşüş, önemli ölçüde tarım sektöründe çalışan çocuk 

sayısındaki azalmadan kaynaklanmaktadır. (TİSK 2007b; TÜİK 2007).  

2006 yılında 6-14 yaş grubunda ekonomik faaliyetlerde çalışan çocukları 1994 yılı ile 

karşılaştırdığımızda; tarım sektöründe 730 binden 182 bine gerileyerek, % 75 oranın da azalma 

olduğu, sanayi sektöründe, 106 binden 50 bine gerileyerek % 53 oranında azalma olduğu, 

hizmetler sektöründe ise 71 bin den 21 bine gerileyerek % 70 oranında bir azalma olduğu 

görülmektedir (TÜİK 2007; TİSK 2007b). 

TÜİK 1994 verilerine göre 6-14 yaş grubundaki çocukların %67’sinin ekonomik 

nedenlerle, % 21,3’ünün ailesi istediği için, % 6,3 ‘ünün meslek sahibi olmak için, %3,7’sinin 

kendi ihtiyaçlarını karşılamak için ve %0,8’inin diğer nedenlerle çalıştıkları belirlenmiştir 

(TUİK 2007; Küçükkalay 2000)  

Rakamlara bakıldığında Türkiye, altı yılda çocuk istihdam oranını yarı yarıya azaltmayı 

başarırken, Asya- Pasifik ve Afrika Ülkelerinde çocuk istihdam oranlarında çok sınırlı 

azalmaların olduğu görülmektedir (Tor 2010). 

Çocuk İşgücü Araştırması sonuçları 6-17 yaş grubunda ülkemizde ekonomik 

faaliyetlerde çalışan çocuk sayısının son 12 yılda tüm sektörlerde toplam olarak % 58 oranında 

azaldığını göstermektedir. Çalışan çocukların sayısındaki azalma daha çok zorunlu eğitim 

çağında olan 6-14 yaş grubundaki çocuklarda olmuştur. Çalışan çocukların çoğunun ise 50’den 

az  işçi çalıştıran KOBİ’lerde çalıştığı belirlenmiştir (Küçükkalay 2000; TİSK 2007b; TÜİK 

2007; Günöz 2007). 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çocuk işçiliğinin önlenmesinde önemli rol oynayacak 

bir kurumdur. MEB Türkiye’de zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması ve  çocuk işçiliğinin 

azaltılmasında büyük katkı sağlamıştır (Günöz 2007). 
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2.2. TÜRKİYE’DE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUATLAR 

 

Çalışan çocukların risk grubu olarak bilindiği çalışma hayatında çocukların ve gençlerin 

korunması için çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu amaçla UÇO’nun ilk sözleşmeleri; 1973 

tarih ve 138 sayılı “Asgari Yaş Sözleşmes”i, çocuk işçiliğinin etkili biçimde ortadan 

kaldırılmasını, 1999 tarihinde kabul edilen 182 sayılı “Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin 

Önlenmesi Sözleşmesi” ise çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin sona erdirilmesini 

amaçlamaktadır. “En kötü biçimler” kölelik ve zorla çalıştırmadan çocukların yasa dışı işlerde 

kullanılmalarına, çocukların sağlığı, güvenliği ve ahlakı açısından zararlı işlere dek geniş bir 

alana yayılmaktadır Türkiye 1998 yılında UÇO’nun 138 sayılı sözleşmesini kabul etmiştir (ILO 

2009a; ILO 2009C; Bilir 2009). 

UÇO, 1992-1993 yılları itibariyle çocuk işçiliği konusunun gözetilmesi gereken bir 

konu olarak belirlemiş ve “ Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslarası Programı ( IPEC )” nı 

başlatmıştır. IPEC programı 1992 yılında Brezilya, Hindistan, Endonezya, Kenya, Tayland ve 

Türkiye’de başlatılmıştır. Bu program şu anda toplam 74 ülkede sürdürülmektedir (Küçükkalay 

2000; ILO 2010b). 

Türkiye çocuk isçiliğini ortadan kaldırmak için anayasal ve hukuki düzenlemeler 

sağlayarak büyük çaba sarf etmiş, bu düzenlemelerin yaptırımları ve çocuk isçiliğinin sona 

erdirilmesi için tüm ülke genelinde ileri düzeyde gelişmelere önderlik etmiştir (Çağlar 2010). 

Türkiye’de çocuk işgücüne yönelik mevzuatın çerçevesini oluşturan yasalar; Anayasa, 

4857 Sayılı İş Kanunu, 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu, 1593 Sayılı Umumi 

Hıfzısıhha Kanunu,  222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 2559 Sayılı Polis Vazife ve 

Selahiyet Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 818 

Sayılı Borçlar Kanunu olarak sayılabilir (Bilir 2010; Çağlar 2010, Günöz 2007). 

Türkiye’de Cumhuriyet döneminde İş Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önceki 

zamanlarda çalışma hayatını düzenleyen Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda en küçük çalışma yaşı 

(12 yaş) ve çocukların çalıştırılmasının yasak olan iş türleri ile çalışma koşulları belirtilmiştir 

(Bilir 2010).  

Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasasının 50. maddesinde “hiç kimsenin yaşına, 

cinsiyetine ve yeteneklerine uygun olmayan islerde çalıştırılamayacağını” hükme bağlanmıştır. 

Anayasada yer alan haklara ek olarak çocukların istihdamına ilişkin temel yasal düzenlemeler 

de vardır (Bilir 2010; Çağlar 2010).  

2003 yılı 4857 sayılı İş Kanunu’nda madde 71’e göre “15 yaşını doldurmamış 

çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan 
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çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına 

devamına engel olmayacak hafif islerde çalıştırılabilirler” hükmü yer almaktadır. 71. maddesi 

aynı zamanda   “16 yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocukların, ağır ve tehlikeli işlerde 

çalıştırılamayacağına” işaret etmektedir. İş Kanunu’nun 85. maddesi uyarınca hazırlanmış olan 

“Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği”nde yer alan 153 iş türünden 25 tanesinde gençlerin 

çalıştırılmasına izin verildiği, bu işlerde çalışmaya başlamadan önce ve işin devamı süresince de 

6 ay aralıklarla doktor muayenesi yapılması gereğini belirlemiştir. Anayasanın 73 maddesinde 

sanayide ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması 

yasaklanmıştır (Günöz 2007; Bilir 2010; Çağlar 2010; ÇSGB 2011) 

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 2004 

yılında çıkarılmış olup, çocuk ve gençlerin çalışma hayatında korunması konusunda ayrıntılı 

hükümler içermektedir. Bu yönetmelikte çocukların günlük ve haftalık çalışma süresi 7 saat ve 

35 saat ile sınırlandırılmakta, (15 yaşından büyükler için günde 8 ve haftada 40 saate kadar 

artırılabilir), günlük ve haftalık dinlenme süreleri ile yıllık izin süreleri belirtilmekte, genç 

çalışanların işe başlamadan önce eğitim almaları gereğini, gençlerin çalıştırılabileceği ve 

çalıştırılamayacağı işleri listeler halinde belirtmektedir (Günöz 2007; Bilir 2010; ÇSGB 2011). 

Çocuk işçiliği ile ilgili, 222 sayılı “Temel Eğitim ve Öğretim Yasası” ilkokul çağındaki 

çocukların okul dışındaki saatlerde çalışmalarını ancak okul kayıt belgelerinin teyit edilmesi ile 

mümkün saymaktadır. Zorunlu eğitimi sekiz yıla çıkaran 4306 sayılı “Eğitim Yasası”, 15 

yasından küçük çocukların okula devamlarını sağlama amaçlamaktadır. “Belediyeler Yasası” ile 

“Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu” yasası da çocuk isçiliği ile ilgili önlemleri 

içermektedir. Belirtilen yasalar doğrultusunda çocukların eğitim müfredatı planlanmıştır ve 

çıraklık, kalfalık, ustalık eğitimi ise bunun önemli bir parçasıdır. (Günöz 2007;Bilir 2010; 

Çağlar 2010). 

2.3. ÇIRAKLIK EĞİTİMİ 

Mesleki bilgi ve beceri kazanmadan çalışma yaşamına girmek zorunda kalmış çocuk ya 

da gençlerin çalışma hayatının olumsuz koşullarından korunması ve mesleki eğitimlerini 

gerçekleştirmesi için  “3308 sayılı Çıraklık ve Meslekî Eğitimi Yasası”  bir ölçüde yardımcı 

olmuştur. Bu yasa ile mesleki eğitim; örgün mesleki eğitim, çıraklık eğitimi ve meslek kursları 

olmak üzere üç tür model üzerinde yapılmaktadır (Senemoğlu 2001).  

1986 yılında yürürlüğe konulan 3308 sayılı “Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu” ile 

mesleki-eğitim sistemi düzenlenmiştir. 2001 yılında 4702 sayılı Kanun ile 3308 sayılı 

Kanununun bazı maddelerinde değişikler yapılmış olup, “Meslek Eğitim Kanunu” olarak adı 

değiştirlmiştir. Kanunun amacı; zorunlu eğitimden sonra gerçek iş ortamında meslek öğrenmek 
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isteyen çocuk ve gençlere okul ve iş yerleri, iş birliği ile meslek kazandırmaktadır. Kanunun 

aynı zamanda çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki 

eğitime ilişkin esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır (MEB 2001;  Senemoğlu 2001; Günöz 

2007).  

Çıraklık yanında, aday çıraklık uygulamasını düzenleyen bu Kanuna göre; 14 yaşını 

doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, en az ilköğretim mezunu olmak ve bünyesi ve 

sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak çıraklığa girişte 

aranan şartlardır. 4702 sayılı Kanun ile 19 yaşından gün almış ancak daha önce çıraklık 

eğitimden geçmemiş olanların da çırak olabilmelerine olanak tanınmıştır. 3308 sayılı Kanuna 

göre, çıraklığa başlama yaşını doldurmamış 12-13 yaşlarındaki çocuklar ve çıraklık döneminden 

önce kendisine işyeri ortamı tanıtılan, sanat ve mesleğin ön bilgileri verilen kişi aday çırak 

olarak kabul edilmektedir (Günöz 2007). 

Mesleklerin özelliklerine göre 3-4 yıl süreli olup, eğitimini tamamlayanlar kalfalık 

sınavına girerek kalfalık belgesi olmaktadırlar. Kalfalık belgesi alanlar 3 yıl daha eğitimlerine 

devam ederek ustalık sınavına girmeye hak kazanmaktadırlar. Yasa, meslekî eğitimde yatay ve 

dikey geçişlere olanak vermektedir. Bu hüküm gereğince aday, çırak, kalfa ve ustaların 

eğitimleri sırasında bilgi ve beceriler meslek liselerine geçişte; çıraklık eğitimi dışında 

kazandıkları bilgi ve becerileri de kalfalık ve ustalığa geçişte kullanılabilmektedir (MEB 2001; 

Senemoğlu 2001). 

Kanuna göre, aday çırak ve çırakların mesleki ve genel eğitim almalarına olanak 

sağlamak  için  ücretli izin verilmektedir. Bu eğitimin süresi ise mesleğin özelliklerine göre 

haftalık 8-10 saat ile sınırlandırılmaktadır. Pratik eğitimin işyerinde veya meslek eğitim 

merkezlerinde, teorik eğitimin ise mesleki eğitim kurumlarında ya da Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın uygun gördüğü eğitime elverişli işyerlerinde yapılacağı belirtilmektedir Çıraklık 

dönemini teorik eğitim programlarının yaklaşık % 30’u genel bilgi dersleri % 70’i ise meslek 

bilgisi derslerinden oluşmaktadır (MEB 2001; Günöz 2007). 

Aday çırak ve çırağa ödenecek  ücretler kanuna göre, yaşlarına uygun asgari ücretin % 

30’undan az olamaz ve bu ücretler her türlü vergiden muaftır. Aday çırak ve çıraklar 506 sayılı 

Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili hastalık sigortası 

hükümlerinden faydalanırlar. Aday çırak ve çıraklara işletmelerce her yıl tatil aylarında 1 ay 

ücretli izin verilmektedir (MEB 2001; Günöz 2007). 
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Çıraklık eğitimine ilişkin, kanun kapsamında yapılan bazı araştırmalarda, bu eğitimin 

çalışan çocuğa ve gence sağladığı yararlar şu şekilde belirlenmiştir:  

• Çırak tüm öğrencilik haklarından yararlanmaktadır,  

• Sosyal güvenceye kavuşmaktadır,  

• Genel kültür, meslekî bilgi ve beceri kazanmaktadır,  

• Çocuk ya da genç iş yeri dışında, okulda farklı kişilerle etkileşimde bulunarak iletişim 

becerilerini geliştirmektedir. (Senemoğlu 2001)  

3308 sayılı Yasa’nın yukarıda sosyal ve ekonomik sınırlılıkları ile birlikte, çıraklık 

eğitiminin uygulanmasında bir takım sorunlar yaşanmaktadır.Genel olarak bu sorunlar 

şunlardır:  

• Çıraklık eğitimine kırsal kesimden gelenlerin barınma ve beslenme zorlukları,  

• Çıraklık eğitimleini sürdürmede öğrenme güçlükleri,  

• Mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yetersizliği, 

• Eğitim programlarındaki yetersizlikler,  

• Çıraklık eğitim merkezi ve işletmelerdeki donanım yetersizliği,  

• Öğretmen ve usta öğretici nitelik ve sayılarındaki yetersizlik, bir çoğunun ilkokul 

mezunu olması, 

• Denetim yetersizliği, çıraklık eğitimindeki yasal yaptırımların işlememesi,  

• Aile-okul ve iş yeri iş birliğinin yeterince sağlanamaması olarak belirlenmiştir 

(Senmoğlu 2001). 

Yukarıdaki sorunlar incelendiğinde, çocukların büyük bir çoğunluğunun , Türkiye’deki 

temel eğitim ve mesleki-teknik eğitimdeki genel yetersizliklerden kaynaklandığını söylemek 

mümkündür (Senemoğlu 2001). 

Milli Eğitim Bakanlığı, çocuk işçiliğinin önlenmesinde önemli rol oynayacak bir 

kurumdur. MEB çocuk işçiliği ile ilgili olarak; çıraklık eğitimine devam eden çocukların, 

çalıştığı işyerlerinin uygunluk açısından denetlenmesi ve çıraklık eğitimine devam etmek 

isteyen ancak uygun işyeri bulmakta güçlük çeken çocukların uygun işyerlerine yerleştirilerek 

eğitim almalarını sağlayıcı çalışmalar yaparak ve çıraklık eeğitimi ile ilgili sorunları 

çözümleyerek gelecekte  daha kalifiye insan gücünü yetiştirilmesini sağyacaktır (Günöz 2007). 
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2.4. MESLEKİ DERİ HASTALIKLARI (DERİ KANSERLERİ DIŞINDA) 

Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre meslek hastalıkları 5 grup altında 

incelenmektedir. Mesleki deri hastalıkları,  “B grubu hastalıklar” katagorisinde yer almakta ve  

deri kanserleri ve prekanseröz  deri hastalıkları  ve   kanserleşmeyen deri hastalıkları olmak 

üzere iki gruba ayrılmaktadır. Bu çalışmada deri kanserleri dışındaki mesleki deri hastalıkları 

ele alınmıştır (Berk ve ark. 2011; Bilir 2011). 

Deri, insan vücudunun 2 m2’lik alanını kaplayan en büyük ve en ağır organıdır. 

(Fitzpatrick ve Aeling 2004; NIOSH 2012).  

Derinin en önemli fonksiyonlarından biri, beş duyumuzdan biri olan dokunma 

duyusunu gerçekleştirmesidir. Dış ortam ile organizma arasındaki iletişimi sağlayan ve bilişsel 

tepkileri yansıtan temel bir organdır. Deri genel olarak, zararlı kimyasal, fiziksel,  mekanik 

etkenlere ve diğer canlı organizmalara temas sonrası bariyer görevi üstlenir. Derinin bu 

fizyolojik fonksiyonların yanı sıra, insan psikolojisinde de önemli bir yeri vardır. Estetik olarak 

güzel ve sağlıklı bir deri kişinin psikolojisini ve sosyal hayatını pozitif yönde etkiler. Ancak 

günümüzde insanların gerek sosyal, gerekse iş hayatındaki faaliyetlerinin çeşitlenmesine bağlı 

olarak deri bir çok etkene maruz kalmakta ve bu durum epidermal bariyerin bozulmasına yol 

açmaktadır. Özellikle çalışma yaşamında kullanılan çeşitli kimyasal maddelerin, organik 

fosforlu bileşiklerin, asitlerin, bazların, metallerin ve çözücülerin deriden emilimi; iş yerindeki 

bir çok tehlikeli ve riskli faaliyetler derinin yapısını bozarak bazı mesleki deri hastalıklarının 

oluşumuna neden olmaktadır (Sasseville 2008; NIOSH 2012). Bu nedenlerle, çalışma ortamında 

deri hastalıklarının belirlenmesi, tanılanması, izlemi ve tedavisi hem fiziksel, hem de psikolojik 

açıdan büyük önem taşımaktadır (Fitzpatrick ve Aeling 2004). 

2.4.1. Dünya’da Mesleki Deri Hastalıkları 

Deri kanserleri dışındaki mesleki deri hastalıkları, iş ortamında bulunan çeşitli allerjen 

ve irritan maddelere karşı gelişen reaksiyonlar sonucu görülen hastalıklardır. Mesleksel temas 

sonucu gelişen deri hastalıkları, vücudun en büyük organı deri olması nedeniyle, en sık karışılan 

ilk üç meslek hastalığından birini oluşturur (Susıtaıval ve ark. 2003; WHO 2011) 

  United State Department of Labor (USDL), Bureau of Labor Statistics (BLS) verileri, 

1999 yılında bildirilen 372.000 fazla meslek hastalıklarının % 12’sini deri hastalıkları 

oluşturduğunu belirtilmektedir. Deri hastalıkları,  travmaya bağlı olmayan  en yaygın  meslek 

hastalıklarından biridir. 1993 yılında, BLS verileri Amerika işgücü içerisinde deri hastalıkları 

veya bozuklukları 60.200 kişi olduğunu göstermektedir. Yıllık insıdans hızı ise 76/100.000 

olduğu görülmektedir. 1993'ten 1999 yılına kadar olan süreçte mesleki deri hastalıklarının 

görülme sıklığı ve olgu sayısında değişiklikler olmuştur. 1999 BLS verileri,  mesleki deri 

http://www.who.int/occupational_health/en/WHO,2010
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hastalıkları 100.000 'de 49 vaka ile 44.600 toplam olgu gösterdiği belirlenmiştir. Yıllar içinde 

mesleksel deri hastalıkları görülme sıklığı sayısında azalış ile seyreden bu değişikliklerin; 

sanayi ve endüstriyel uygulamalardaki değişiklikler, kayıt altına alma, doğru raporlandırma, 

hastalıkların doğru sınıflandırılması, önleyici tedbirler, artan farkındalık ve koruyucu iş sağlığı 

hizmetleri nedeniyle olduğu düşünülmektedir (Levy ve Wegman 2000; NIOSH 2001) BSL 2003 

yılı verilerinde ise, deri hastalıklarının,  en yaygın görülen işle ilgili ve travmaya bağlı olamayan 

meslek hastalıkları arasında ikinci sırada yer aldığı belirtilmektedir. Bildirilen tüm meslek 

hastalıklarının % 15’inden fazlasını deri hastalıkları oluşturmaktadır. Mesleksel deri hastalıkları 

vakalarının daha çok üretim sektöründe görülmekle birlikte, tarım, ormancılık ve balıkçılık 

alanlarında da yüksek insidans hızına sahip yeni vakalar olduğu görülmektedir (Dirksen ve ark. 

2006). 

Maliyet açısından bakıldığında, bir hastalığın ekonomik etkileri doğrudan tıbbi bakım 

maliyetleri ve işçi tazminatları ya da engellilik ödemeleri, kayıp işgünü ve verimlilik kaybı ile 

ilişkili dolaylı maliyetler ile ölçülebilir. 1984 yılında mesleki deri hastalıkları nedeniyle 

kaybedilen verimlilik, tahmini yıllık dolaylı maliyeti 11.000.000 dolar (vaka başına 700 dolar), 

toplam yıllık maliyeti 222.000.000 dolar olduğu tahmin edilmektedir (Levy ve Wegman 2000; 

NIOSH 2001; Dirksen ve ark. 2006). 2003 yılında verileri ise, kayıp işgünü ve mesleki deri 

hastalığı ile ilişkili üretkenlik kaybı da dahil olmak üzere tahmini toplam maliyetini, yılda 1 

milyar dolar ulaştığını belirtmektedir (Dirksen ve ark. 2006). 

 

2.4.2. Türkiye’de Mesleki Deri Hastalıkları  

Günümüzde, endüstriyel toplumlarda tüm mesleki hastalıkların yaklaşık %30-%60’ını 

mesleki deri hastalıkları (MDH) oluşturur (Alchorne ve ark. 2010). Tam gün çalışan işçiler 

arasında yıllık insidans 13/100000, prevelans ise 15/10000 düzeylerindedir. Hastalıklara bağlı 

kayıp işgünlerinin %21’inden MDH sorumlu olmakla birlikte MDH ortalama 3 gün işgücü 

kaybına yol açtığı tahmin edilmektedir (NIOSH 2001; Kalpaklıoğlu ve ark. 2011; İSGİP 

2012a). 

Türkiye’de SGK tarafından kayıt altına alınan, “B grubu” mesleki deri hastalıklarının 

2007-2010 yılı arasındaki prevelansı incelendiğinde, 2007 yılında bildirilen toplam 1208 meslek 

hastalığından 7 vakası mesleki deri hastalığı, bunların %57,7’sinin ise deri kanserleri dışında 

meslek hastalığı (egzama, ürtiker vb.)  olarak kaydedilmiştir. 2008 yılında toplam 539 meslek 

hastalığı vakasında 1 vaka deri kanserleri dışındaki mesleki deri hastalıkları olarak 

kaydedilmiştir. 2009 yılında 429 meslek hastalığı vakasından, 4’ü mesleki deri hastalığı, 

bunların %50’si ise deri kanserleri dışındaki mesleki deri hastalığı olarak bildilmiştir. 2010 

yılında ise toplam 533 meslek hastalığı tanısı konmasına rağmen, mesleki deri hastalıkları ile 
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ilgili olguya rastlanmamıştır. 2007 ve 2009 yılları arasında deri kanserleri dışındaki MDH 

prevelansında azalış gösterirken, 2009 yılında tekrar artış gösterdiği ve 2010 yılında ise  B 

gurubu meslek hastalıkları ile ilgili tanı konulmadığı belirlenmiştir (SGK 2007, 2008, 2009, 

2010).  

Deri, bazı sistemik hastalıklara ve lokal deri reaksiyonlarına yol açan işyerinde 

kimyasal ve diğer maddelere maruz kalma açısından önemli bir yoldur. Alerjik ve irritan 

dermatite yol açan çeşitli ajanlara maruz kalma potansiyelinin olmadığı meslek veya endüstri 

yok gibidir (Dirksen ve ark. 2006). 

MDH’nın en önemlilerinden biri dermatitlerdir (NİOSH 2001). Dermatit (Egzama), dış 

ya da iç etkenlerden kaynaklanan bazı faktörlerin tetiklemesine bağlı deride, kaşıntı, kızarıklık, 

pul pul dökülme ve kabuklaşma, çatlama, yarıklanma, ödem,  vezikül, krutlanma ve ilerleyen 

durumlarda likenifikasyon ile karakterize cilt iltihabı olarak tanımlanmaktadır. Yunanca 

“kaynayıp taşma” olan egzama altıncı yüzyıldan beri tanımlayıcı bir terim olarak 

kullanılmaktadır. Dermatologlar tarafından dermatit ve egzama terimleri birbirinin yerine 

kullanılmaktadır. Genel olarak akut inflamasyon için “dermatit”, kronik seyirli inflamasyon için 

“egzama” kullanılmaktadır (Fitzpatrick ve Aeling 2004; Öztürkcan ve Bayraktar 2006). 

Egzama, süresine göre akut ve kronik; lezyonların tipine göre sulantılı ve kuru; 

yaygınlığına göre lokalize ve generilize; etyolojisine göre kontak egzama (ekzamatöz-irritan ve 

alerjik- ve egzatamatöz olmayan), atopik egzama ve diğer egzama (ürtiker) tipleri olarak 

incelenmektedir. Şekil 2-1’de etiyolojisine göre egzama tipleri sunulmuştur (Şekil2-1.) 

(Fitzpatrick ve Aeling 2004; Öztürkcan ve Bayraktar 2006)  

Şekil  2-1: Mesleki Deri Hastalıklarının Sınıflandırılması 

 

1. Mesleki Kontak Dermatitler (MKD) 

A. Ekzematöz   Dermatitler               B. Ekzematöz Olmayan Dermatitler 

•  İrritan kontak dermatit (nonimminolojik) 

- Akut İrritan Kontak Dermatit 

- Kronik Kümülatif  Kontak Dermatit 

•  Allerjik kontak dermatit (imminolojik) 

2. Mesleki Kontakt Ürtiker 

3. Atopik Dermatit 
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2.5. MESLEKİ KONTAKT DERMATİTLER  

 

 Mesleki kontak dermatitler (MKD); çalışma ortamındaki çeşitli fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik maddelerin temasına bağlı olarak ortaya çıkar. Mesleki deri hastalıklarının %90-95’ini 

oluşturur ve önemli işgücü kaybına yol açarlar. Bütün meslek hastalıklarının ise %40-70’ini 

oluştururlar. MKD genellikle kronik ve sık tekrarlayan bir deri hastalığıdır. Gelişmiş ülkelerde 

iş yaşamının en önemli sosyoekonomik sorunlarından biri MKD’tir. Özellikle genç ve yaşlı 

işçiler en önemli risk grupları arasında yer alır. Yaşlı ve genç işçilerin, iş yaşamındaki hassas 

gruplardan biri olmasının yanında, MKD açısından gençlerin deneyimsiz olması ve yaşlılarda 

ise yıllar içinde ihmal edilmiş ilerleyici cilt kuruluğu en önemli riskleridir (Levy ve Wegman 

2000; İSGİP 2012a). 

Birçok ülkede MKD için bildirilen insidans hızı yılda 10.000 tam zamanlı işçi başına 5 

ile 19 vaka arasında değişmektedir. İskandinav ülkeleri ve Almanya MKD için aktif ülke 

bildirim programları vardır. Danimarka'da, insidansı yılda yaklaşık 8 /10,000 işçidir.. 

Almanya'da, 1990 ile 1999 yılları arasında tahmini MKD insidansı kuaförler, fırıncılar ve 

botanikçiler arasında en yüksek insidans hızları ile yılda 6.7/ 10.000 işçi olduğu belirlenmiştir    

(Belsito 2005). 

 

İnsidans hızı, MKD için risk faktörlerini ve hastalığı yeni teşhis vaka sayısını analiz 

etmek için tercih edilir olsa da, herhangi bir zamanda (nokta prevalans) veya zaman belirtilen 

süre içinde etkilenen işçiler hakkında bilgi vermez. Bu nedenle prevalans rakamları önem taşır. 

MKD için prevalans verileri yetersizdir. Ancak, el egzaması vaklarını MKD olarak kabul 

edersek, Avrupa'da yaygınlık oranları, 1 yıllık dönemde tanımlanmış nüfusun vaka oranın % 6.7 

'den % 10,6 ‘sına değiştiği görülmektedir  (Belsito 2005). 

 MKD sık görüldüğü meslek grupları, gıda sektörü (aşçılar, fırıncılar, pastacılar), ev 

kadınları, kuaför ve berberler, sağlık personeli, tarım sektörü (çiftçi, bahçıvan), balıkçılar, 

temizlik işçileri, boyacılık, sanayi makinaları kullanımı (metal işçileri), baskı matbaa işlerinde 

çalışan işçiler ve inşaat işçileri olarak sayılmaktadır (OSH 1995; ISGİP 2012a). MKD genellikle 

ellerde başlar ve ön kollara yayılır, ancak havadaki temas etkenleri dolayısıyla yüzde de 

görülebilir. MKD vücutta tutulumu daha çok, temasın sık gerçekleştiği ellerde (%80), yüzde (% 

10 ), ve  maddelerin vücuda giriş ve kontamizasyonunu bağlı olarak diğer vücut bölgelerinde 

görülebilmektedir (Belsito 2005; Tatlıcan ve ark. 2009). 
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MKD’nin %70-80’ni non imminolojik irritan kontak dermatit (İKD), % 20-25’ini 

imminolojik alerjik kontak dermatit (AKD), yaklaşık %5’ini kontak ürtiker oluşturmaktadır. 

Diğer dermatit türleri çok az görülmektedir (Fitzpatrick ve Aeling  2004; Belsito 2005; 

Tatlıcanve ark. 2009) 

 

2.5.1. İrritan Kontak Dermatit (IKD) 

İKD; derinin pH’sını, nemini ya da yapısal bütünlüğünü etkileyen irritan maddelerin 

deride oluşturduğu, duyarlanmayı (immünolojik olarak antijen-antikor yanıtı) gerektirmeyen, 

irritanla temastan birkaç saat içinde ortaya çıkan enflamatuvar bir reaksiyondur (Oğuz 2001). 

 İrritanlar deride direk toksik hasar oluşturular. İrritan madde yeterli sürede ve 

yoğunlukta deriye temas ettiğinde çoğu kişide derinin hücre hasarına ve inflamasyonuna neden 

olur. (Fitzpatrick ve Aeling, 2004). İrritasyonun şiddetini; irritan maddenin konsantrasyonu ve 

temas süresi kadar; atopik egzama varlığı, temas bölgesindeki derinin yapısı ve kalınlığı, 

kimyasal maddenin özelliği,  nem ve sıcaklık gibi çevresel faktörler, temas edilen derinin 

travma ya da hastalık nedeniyle hasarlı olması ve deride sürtünme aşınma gibi mekanik 

etkenlerin olması belirler ve etkiler (Oğuz 2001, Fitzpatrick ve Aeling 2004, İSGİP 2012a). IKD 

için önceden duyarlanma  ve genetik yatkınlık gerekmediği için irritan maddeyle ilk temas 

sonrasında meydana gelebilir (ISGİP 2012a)    

IKD oluşturan başlıca irrtian maddeler; su, sabun, deterjanlar, kozmetikler, alkaliler, 

asitler ( süfürik asit, hidroklorik asit), organik çözücüler (tiner, benzen, aseton, motor yağları), 

okside edici ajanlar, metal işleme sıvıları, metal tuzları plastik maddeler, antimikrobik 

koruyucular, pestisidler, ilaçlar, boyalar, bitkiler , meyve ve sebzeler, et balık , deniz ürünleri 

sayılabilir. Aynı zamanda sıcak, soğuk, nem, güneş ışığı rüzgar, radyasyon, çalışma ortamının 

ıslak olması gibi fiziksel ve mekanik faktörler IKD oluşumunda rol oynar (Tatlıcan ve ark 2009; 

ISGİP 2012a) (Tablo 2-1). 

İrritan dermatit;  akut irritan kontak dermatit ve kronik kümülatif  kontak dermatit 

olarak ikiye ayrılır (Tatlıcan 2009; ISGİP 2012a) 

Akut irritan kontak dermatit, asitler, alkaliler, metal tuzları, aramotik  aminler gibi 

“güçlü” irritanlara bir kez maruz kalma sonucu, deride eritem, vezikül, bül, ödem veya cildin 

soyulması gibi klinik belirtilere yol açan reaksiyondur. Bazen ciddi kimyasal yanıklara da yol 

açabilirler. Reaksiyonlar,  temas sonrası dakikalar içinde ve genellikle 24 saat içinde gelişir. 

Klinik olarak lokalizasyonu temas edilen alanları kapsar ve keskin sınırları vardır. İyileşme, 

maruziyetten 3-4 gün içinde (ciddi vakalarda 2-3 hafta içinde) görülür (Fitzpatrick ve Aeling, 

2004; Tatlıcan 2009; İSGİP 2012a). 



 

. 

17 

Kronik kümülatif  kontak dermatit, en sık görülen MKD tipidir. Su,sabunlar, 

şampuanlar, deterjanlar gibi “zayıf”  irritanlara zaman içinde bir çok kez,  tekrarlayan 

maruziyetler sonucunda oluşun reaksiyondur. Genel olarak birden fazla zayıf irritanın birlikte 

ya da ard arda maruziyeti ile oluşur. Klinik olarak; eritem, pullanma, fissürleşme, kaşıntı ve 

likenifikasyon belirtileri ile karakterizedir. Bu dermatitin iyileşmesi haftalar hatta aylar alabilir 

(Fitzpatrick ve Aeling 2004; Tatlıcan 2009; İSGİP 2012a). 

 

2.5.2. Allerjik Kontak Dermatit (AKD) 

Allerjik kontak dermatit, hücresel aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Allerjik maddelerin 

teması ile önceden duyarlanmış derinin, duyarlanılan bu madde ile tekrar temas sonucu  ortaya 

çıkan immünolojik reaksiyondur. Duyarlanma ilk maruziyetten sonra yaklaşık 5-21 günde 

oluşur. Bu süre alerjenlerin özelliklerine, bireysel faktörlere ve maruziyet koşullarına bağlıdır. 

Etkenle tekrar karşılaşmadan 24-72 saat içinde egzamatöz reaksiyonlar oluşur. AKD,  irritan 

reaksiyonların aksine, alerjenin dozuna bağlı değildir. Duyarlanma oluştuktan sonra,  düşük 

konstantrasyondaki alerjene, küçük temaslar sonucu birkaç gün içinde gelişir. Allerjenler 

genellikle düşük molekül ağırlıklıdır. Çeşitli nedenlerle hasarlı olan derinin, alerjene duyarlılığı 

artar. AKD alerjen madde ile temas sonrasında, temasın olmadığı bölgelerde de görülür. Klinik 

olarak, özellikle göz kapakları, kulak arkası, boyun çevresi, el bileği iç yüzü, karın çevresi, 

kalçalar, uyluklar, ayak sırtı ve genital bölge gibi bölgelerde, eritem, bül ve sulanma gibi 

belirtiler ile ortaya çıkar (Oğuz 2001;  Fitzpatrick ve Aeling 2004;  Belsito 2005; İSGİP 2012a). 

AKD oluşturan başlıca duyarlandırıcı maddeler; potasyum dikromat, epoksi resin ve 

kauçuk katkı maddeleridir. Aynı zamanda nikel, krom, kobalt ve inşaat sektöründe sıklıkla 

kullanılan çimento en sık AKD maddeler arasındadır (Tablo2-1) (ISGİP 2012a). 
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Tablo  2-1: Sık Görülen Mesleki İrritanlar Ve Allerjenler 

İş/ meslek İrritan  Alerjen 

Tarımcılık, bahçecilik 

Hayvan yemleri, gübreler, 

solventler, bitkiler, yağlar, 

dezenfektanlar, pestisitler 

Bitkiler, eldivenler (lastik, 

kromat), hayvan yemleri,  

antibiyotikler, pestisitler, 

dezenfektanlar, ahşap ve 

koruyucuları 

Kuaförlük 
Şampuanlar, perma 

solüsyonları, su 

Nikel, formaldehit, saç 

boyaları, kokular, eldivenler 

Sağlık sektörü 

Su, sabun, deterjanlar, 

solventler, reçineler, 

dezenfektanlar, antiseptikler, 

ilaçlar 

Eldivenler, ilaçlar, 

antiseptikler, dezenfektanlar, 

metaller, formaldehit, 

Kimya ve farmasötik 

endüstrisi 

Kimyasallar, asitler, 

alkaliler, solventler, su, 

deterjanlar,  

Bütün kimyasallar ve ilaçlar, 

eldivenler, maskeler (lastik, 

kimyasallar) 

Elektrik ve elektronik 

endüstrisi 

Solventler, lehimler, asitler, 

alkaliler, reçineler, fiberglas, 

metal tuzları 

Reçineler (epoksi, akrilatlar, 

formaldehit reçineleri), 

lehimler  metaller (nikel, 

krom, kobalt), eldivenler, 

botlar 

Metal endüstrisi 

Metal işleme sıvıları, 

solventler, metal kıymıkları, 

gresler, yağlar, el 

temizleyiciler 

Metal işleme sıvıları 

(biyositler, antioksidanlar, 

kokular, reçineler), 

koruyucu kremler, 

eldivenler 

Gıda sektörü 

Sebzeler, meyve suları 

(enzimler, asitler, alkaliler), 

su ve deterjanlar, parlatıcılar 

 

Gıdalar (sebzeler, deniz 

ürünleri, etler, meyveler, 

tatlandırıcılar), eldivenler, 

antioksidanlar, koruyucular, 

gereçler (nikel) 

İnşaat sekterü 

Çimento (alkaliler), ahşap 

tozları, ahşap koruyucular, 

fiberglas, solventler, yağlar, 

katran, zift, boyalar 

Çimento (kromat, kobalt), 

lastik eldivenler, epoksi 

reçineler, ahşap, boyalar 

Kaynak: Türkiye’de  İşyerlerinde  İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (İSGİP) Meslek 

Hastalıkları ve İş ile İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi, Mesleki Kontak Dermatitler. 261-270. 
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2.5.3.  Kontak Ürtiker 

 Diğer dermatit türlerine göre daha az sıklıkta görülür. Ürtikere neden olan maddelerle 

temastan sonra birkaç saat içinde eritem, kabarıklık ve kaşıntı ile karekterize belirtilerle gösterir 

ve bu belirtiler 24 saat içinde kaybolur. Genellikle sırtta, kalçalarda ve göğüs bölgesinde ortaya 

çıkar. Toplumun yaklaşık %15-20’si yaşamlarında ürtiker hastalık geçirdiği tahmin 

edilmektedir. Ürtikerin en sık karşılaşılan nedeni ise lateks eldivenlerdir. Genellikle sağlık 

çalışanlarında görülür. Gıda ürünlerinde bulunan proteine temasla gelişen protein kontak 

ürtiker, gıdaya duyarlanmadan birkaç gün içinde gelişir. Tekrarlan temaslarda ise yarım saat 

içinde oluşur ve 24 saat içinde belirtiler kaybolur. İmmiünolojik KÜ  en önemli belirtilerinden 

biri ise anjioödemdir.  Hastaların %15’inde anjiyoödem solunum sistemini tutması sonucunda 

bronkospazm ya da anaflaksi yol açmaktadır (Tatlıcan 2009; İSGİP 2012b).  

2.5.4. Atopik Dermatit (AD) 

Atopi, astım, allerjik rinit (saman nezlesi) ve atopik dermatit olarak isimlendirilen deri 

hastalığının gelişmesine olan yatkınlığı olarak tanımlanır (Fitzpatrick ve Aeling, 2004). AD tüm 

popülasyonun yaklaşık % 15 -20’sinde ortaya çıkabilmektedir. Evli çiftlerden herhangi birinde 

AD olduğu takdirde, atopik bir çocuğa sahip olma oranı %50’den fazladır. Hastaların %60-

70’inde ailesinde AD öyküsü olduğu bilinmektedir. AD, genetik yatkınlığı olan bireylerin 

çevresel faktörler ile teması ile daha çok bebeklik ve çocukluluk döneminde gözlenen ve erişkin 

dönemde daha az sıklıkta ve şiddette ataklarla kendini gösteren, kronik kaşınıtılı egzamatöz bir 

deri hastalığıdır. Deri ile ilgili belirtiler ile birlikte, solunum ya da gıda yoluyla alınan maddeler 

sonucu  astım, allerjik rinit (saman nezlesi) ve allerjik konjonktivit gibi atopi belirtiler yer 

alabilir (Oğuz 2001; Öztürkcan ve Bayraktar 2006)   

AD görülme sıklığı, endüstrileşme ile ve sosyo-ekonomik gelişmişlikle doğru 

orantılıdır.  Giderek artan hava kirliliği, kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artması, gıdalarda 

kullanılan katkı maddelerinin artması ve işyeri ortamında alerjen ya da irritanlara temasın 

giderek artması, AD insidansının artmasındaki en önemli etkenler arasındadır (Braun-Falco ve 

ark. 2000; Öztürkcan ve Bayraktar 2006). Endüstriyel ülkelerdeki çocuklarda görülme oranı % 

1-12 arasındadır. AD bulguları hastaların % 50’sınden fazlasının yaşamlarının ilk yıllarında, 

yaklaşık %30’unda ise 1-5 yaşlarında ortaya çıkar. Çocukların %10-15’inde AD belirtileri 

kalıcılık gösterir. AD bireylerin yaklaşık %50’sinde deri semptomlarına ek olarak, solunum 

yolu alerjisi(astım, bronşit vb.) de bulunmaktadır (Braun-Falco ve ark. 2000; Oğuz 2001).  

AD özgü klinik bir bulgu ve tanı testi olmadığı için, tanısı morfolojik özelliklere göre 

yapılır. AD bireylerin serum IgE değerleri genellikle yüksektir ve ailelerinde pozitif AD, astım , 

allerjik rinit öyküleri olduğu gözlemlenir (Oğuz 2001). 
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MKD oluşumu için, irritan maddeler, allerjen  maddeler ya da her ikisi ile temasın 

gerçekleşmesi bir ön koşuldur. Reaksiyonun gelişme olasılığı maruziyet türüne ve maruziyetin 

süresine bağlı olarak değişiklik gösterir. Bunların dışında yaş, cinsiyet, etnik köken, atopik 

semptomlsr, çevresel faktörler ve belirli mesleki riskler MKD oluşumunda predispozan faktörler 

olarak belirlenmiştir (ISGİP 2012a; Belsito 2005). 

 Yaş: İrritanlara duyarlılık yaş ile ter orantılıdır. İKD çocukluk çağında artış gösterirken, 

ilerleyen yaşlarda ise azalma göstermektedir. 

Cinsiyet: Kadınlar alkaliler ve deterjanlar maruz kaldığında erkeklere göre daha yoğun tahriş 

edici reaksiyonlar oluştuğu bildirilmiştir. Epidemiyolojik çalışmalar, aynı zamanda kadınlar 

arasında IKD için bir risk artışı göstermiştir. Ancak IKD oluşumunu inceleyen deneysel 

çalışmalarda cinsiyetler arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Irk: Zencilerde beyazlara göre daha az reaksiyon gelişmektedir 

Atopik yapı: AD öyküsü bulunan bireylerin, irritanlara maruziyet sonucunda el egzama gelişme 

riskinin daha fazla olduğu bilinmektedir. 

Çevresel faktörler: Islak çalışma, ıslak iş, ısınma, soğuma ve koruma MKD oluşumunu 

kolaylaştıran faktörlerdir. 

Mesleki riskler: Mesleğe özgü riskler, endojen ve çevresel faktörler kadar önemli bir faktördür. 

Riskli mesleklerin en önemli ortak yönü; suya, çözücü maddelere ya da travmaya yaygın 

maruziyete sebep olmasıdır. 

 

 

 

Mesleki Kontak Dermatit Tanı Yöntemleri ve Meslek İlişkisi 

Klinik görünüm olarak İKD ve AKD arasındaki farklar Tablo2-2’de.sunulmuştur. Tanı 

iş ve işyeri ortam koşullarının bilinmesi ile ortaya konabilir. Çalışanların doğru ve etkili 

anemnezin alınması büyük önem taşır. Çalışanların sosyo-demografik özellikleri, dermatitin ilk 

kez çalışma ortamında ortaya çıkması, işe bağlı kötüleştiren farktörlerin varlığı, işten uzaklaşma 

ile düzelme, mesleki risklerin varlığı, irrtian/ allerjenlere temas öyküsü MKD’nin mesleksel 

nedenlerle ilişkili olduğu konusunda fikir vericidir (Mathias 1989; Antezana ve Parker 2003; 

Belsito 2005).  
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Tablo  2-2: İrritan ve Allerjik Kontak Dermatitin Özelliklerinin Karşılaştırılması 

 İRRİTAN ALLERJİK 

Örnek maddeler Su, sabun Nikel, parfüm, saç boyası 

Reaksiyonun dağılımı 
Lokalize, etki alanına sınırlı; 

lezyon sınırları keskin 

Etki alanı dışına taşmaya meyilli, 

lezyon sınırları keskin değil 

Gerekli madde 

konsantrasyonu  
Yüksek 

Çok düşük miktarlar yeterli 

olabilir 

Zaman 
Erken ya da geç irritasyon 

(temas sonrasında) 

5-21 gün içinde duyarlanma: 24-

72 saat sonra reaksiyon 

İmmünoloji  Nonspesifik 
 Spesifik, gecikmiş hipersensi- 

tivite reaksiyonu 

Semptomlar  Yanıcı ağrı ön planda olabilir  Kaşıntı ön planda 

Atopi Yatkınlık Yatkınlık yok 

Tanısal Test 
Yok 

Anemnez ve fizik muayene 

 Yama Testi (Patch Test) 

Anemnez ve fiziki muayene 

Kaynak: Fitzpatrick, J.E. ve  Aeling, J.L. (2004). Dermatoloji Sırları Renkli Resimlerle. Çevir: 

Kazancı, G., Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 

 

Kontak dermatitlerin meslekle olan ilişkisini belirlemede, Mathias kriterleri olarak 

bilinen 7 sorudan en az herhangi 4’üne verilen  “evet” yanıtı yeterli kabul edilmiştir (Mathias 

1989; Antezana ve Parker 2003). Bu sorular aşağıdaki Tablo2-3’te sunulmuştur. 

Tablo  2-3: Mathias Kriterleri 

1. Klinik görünüm kontak dermatit ile uyumlu mu? 

2. İşyerinde potansiyel irritanlara ve allerjenlere maruziyet var mı? 

3. Döküntünün anatomik dağılımı mesleki maruziyetle uyumlu mu? 

4. Maruz kalış ve başlangıç arasındaki zamansal bağlantı kontak dermatit ile uyumlu mu? 

5. Mesleki olmayan maruziyetler sebeplerden dışlandı mı? 

6. Dermatit, iş ortamında maruz kalınan şüpheli irritan ya da allerjenden uzaktayken 

düzeliyor mu? 

7. Yama ya da provokasyon testleri olası bir allerjik nedeni belirleyebiliyor mu? 

Kaynak : Mathias, T. (1989).Contact dermatitis and workers’ compensation: Criteria for establishing 

occupational causation and aggravation. Journal ofAmerican Academy of the Dermatolog 5(12):5422-848. 



 

. 

22 

Bu sorulara verilecek yanıtların belirlenmesinde, anemnez, mesleki özgeçmiş, fiziksel 

değerlendirme ve tanı testleri yardımcı rol oynar. Fiziksel değerlendirmede IKD, AKD ve KÜ 

klinik özellikleri arasındaki farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer kesin tanı 

konulamıyorsa tanı testlerinden yaralanılır (Antezana ve Parker 2003; ISGİP 2012a). IKD için 

tanısal bir test yoktur, AKD ise yama testi (patch test), KÜ için inaziv testlerden biri ola delgi 

testi (prik test) ya da immünolojik alerjenler için radyoallergosorbent test (RAST) kullanılır 

(İSGİP 2012b). 

 

2.6. DERMATİTE EŞLİK EDEN DİĞER MESLEKİ ALLERJİK 

HASTALIKLAR 

2.6.1. Astım 

Astım, herhangi bir atopi, allerji, hava yolu aşırı duyarlılığı, astım semptom ve kliniği 

olmayan bir kişide, astıma yol açabilecek bir maddenin bulunduğu bir işte çalışmaya 

başlamasından en az 3-6 ay sonra ortaya çıkan tablodur (İSGİP 2012c). 

 

İş yeri ortamı çalışanlarda solunum sistemi problemlerine yol açabilecek pek çok 

maddenin bulunmaktadır. Mesleki astım gelişmiş ve endüstriyel ülkelerin çoğunda mesleki 

akciğer hastalıklarının en sık gözlenen grubunu oluşturmaktadır. Tüm astım tanılı vakların 

ortalama % 10 (%1-35) kadarı mesleki olduğu belirlenmiştir (Öner ve Numanoğlu 2003; 

İSGİP 2012c). Meslek hastalıklarının % 20-50’sini MA oluşturmaktadır. Yıllık insidansı 40-

120/ 1000000 olduğu belirtilmektedir (Kalpaklıoğlu 2011). 

  

Türkiye’de ise erişkin bireylerde astım sıklığı %5-8 oranındadır. Erişkin nüfusun 

yaklaşık 2.5 - 4 milyon arasında erişkin astımlı hasta olduğu hesaplanmaktadır. Türkiye’ de 

erişkin astım olgularının da %15-%26’sının meslek nedenli olduğu ve farklı işkollarında bu 

oranın %1-58 arasında değiştiği belirlenmiştir. (Çimrin 2000; Gemicioğlu ve ark. 2010; İSGİP 

2012c) 

Endüstrileşmedeki gelişmeler, hava kirliğiliğindeki artış, MA yol açma potansiyeli 

yüksek olan mesleklerde çalışan birey sayısının artması ve  çalışan yaşının ilerlemesi, MA 

sıklığında giderek artış görülmesinin nedenleri arasındadır. Günlük yaşamımızda bir çok iş kolu 

MA açısından risk taşımaktadır. Bu mesleklerden bazıları ve MA sıklıkları: sprey boyacıları 

arasında %0-10, kuaförlerde % 1,72 – 13,6, orman ürünleri çalısanlarında % 2,5, sağlık 

çalısanlarında latekse bağlı olarak % 14, toz morfin isçilerinde % 11,6, deterjan isçilerinde % 7, 
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fırın isçilerinde %3,3, cam süsleme isçilerinde % 7,3, çiçek satıcıları arasında % 30,4 

düzeyindedir (Çimrin 2000).  Bu mesleklere ek olarak; kağıt üretimi işçileri, fırıncılar, 

veterinerler, çiftçiler, kozmetikçiler, bitkisel yağ üretenler, lehimciler, elektrik-elektronik 

endüstrisi çalışanları, kaynakçılar, platin arıtanlar, metal işçileri, boyacılar, plastik, kauçuk, , 

dökümcüler, tekstil üretim işçileri sayılabilir (Gemicioğlu ve ark. 2010; İSGİP 2012c). 

Mesleki astım sıklığı, endüstrilesme ile birlikte artmaktadır. Aynı zamanda allerji, atopi 

ve rinit  öyküsü olan kişilerin astım yapıcı potansiyeli olduğu bilinen işlerde çalışmaları MA 

gelişme riskini artırabilmektedir.Özellikle çalışma hayatında riskli gruplardan biri olan çocuklar 

ve gençleri  etkilemektedir (Levy ve Wegman 2000; İSGİP 2012c). 

 

2.6.2. Allerjik Rinit (AR) 

 

Allerjik rinit (saman nezlesi) polenler, tozlar  veya hayvanlar gibi nedenlerden 

kaynaklanan; sık sık hapşırma, burunda kaşınma, burun akıntısı  ve geniz akıntısı semptomları 

ile karakterize bir hastalıktır (Flyvholm ve ark. 2002; Çalışkaner 2012a). 

Epidemiyolojik çalışmalar astımlı hastaların (allerjik, mesleksel ya da nonallerjik) 

büyük çoğunluğunun riniti olduğunu ve her iki hastalığın kontrolü arasında bağlantılar 

göstermektedir. Allerjik rinit hastalarında %10-40 oranlarında astım birlikteliği görülür 

(Yorgancıoğlu ve ark. 2012). 

Son yıllarda hem astım hem de alerjik hastalıklar olan rinit ve dermatitte belirgin bir 

artış görülmektedir. Ülkeden ülkeye değişiklikler olmakla birlikte, erişkinlerde alerjik rinit % 10 

- 25, astım ise % 2-10 gözlenmektedir. Türkiye 'de de bölgeden bölgeye değişmekle birlikte 

ortalama astım prevalansı % 6 – 9, alerjik rinit prevalansı ise % 7 -20 olarak ifade edilmektedir 

(Yorgancıoğlu ve ark. 2008; Çalışkaner 2012b).  

Alerjik rinit hastalığı, astım hastalığı gelişme riskini yükseltmektedir.  Astım ve rinit 

birlikteyse, her iki hastalıkta etkin bir sekilde tedavi edilmelidir. Rinit ve astım birlikteyse, 

rinitin iyi tedavi edilmemesi astım sikayetlerinin yeterince kontrol altına alınamamasına neden 

olmaktadır. Bu nedenle, rinitin etkin tedavisi astımın daha iyi kontrol altına alınmasını 

sağlayacaktır (Çalışkaner 2012b). 
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2.6.3. Allerjik Konjonktivite (AK) 

Alerjik konjonktivit en sık rastlanan alerjik göz hastalığıdır, insanların yaklaşık 

%15'inde alerjinin bir veya birkaç çeşidi görülür ve genellikle çocuk çağında başlar. AK, gözün 

ön kısmını ve göz kapaklarının iç kısmını örten zar tabakasının allerjisidir. Gözlerde kızarıklık, 

yanma, batma, şişlik ve gözyaşı salgısının artması gibi şikayetlere neden olur (Çalışkaner 

2012c).  

AK semptomlarına ek olarak, hastalık sürecinde, burun akıntısı, hapşırma, burunda 

tıkanıklık ve kaşıntı gibi, alerjik rinit bulguları da olabilir. Bu hastaların yaklaşık %75'ine astım, 

atopik dermatit ve alerjik rinit gibi ek hastalıklar eşlik edebilmektedir. AK, çocuklarda ve 

gençlerde, ayrıca erkeklerde daha sıktır. Mevsimsel allerjik rinitlerle birlikte sık görülmekle 

birlikte, diğer rinit türlerinde de konjunktivit olabilir (Çalışkaner 2012c). 
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2.7. MESLEKİ DERİ HASTALIKLARI AÇISINDAN RİSKLİ MESLEKLER: 

KUAFÖRLÜK, KUYUMCULUK VE OTO TAMİRCİLİĞİ  

 

Türkiye’ de MEM’ lerin en fazla bulunduğu ildir. İstanbul’ da toplam 22 MEM 

bulunmaktadır. Bu okullarda; güzellik saç bakım hizmetleri, kuyumculuk teknolojisi, motorlu 

araçlar teknolojisi, yiyecek içecek hizmetleri gibi farklı 30 farklı temel meslek alanı olmak 

üzere bu alanlara bağlı toplam 145 meslek dalı bulunmaktadır (Senemoğlu 2001). 

2.7.1. Kuaförlük 

Kuaför; saç ve sakal kesimi, renklendirme, şekillendirme ve bakımına ilişkin işlemleri, 

kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, estetik yorum katarak yapan gerekli bilgi ve beceriye 

sahip nitelikli kişi olarak tanımlanmaktadır (MGEP 2007a).  

Kuaförlerin görevleri;  

• İş organizasyonunu yapmak. 

• Kişisel hijyeni sağlamak 

• Müşteriyi karşılamak ve ön hazırlık yapmak. 

• Salonun temizliğini ve güvenliğini sağlamak 

• Saç yıkamak, saç kesimi yapmak,  fön çekmek, saça boya uygulamak, saç rengini 

açmak, saça röfle ve meç uygulamak, saça permanant ve defrize uygulamak, saç bakımı 

uygulamak, saça şekil vermek (topuz, örgü,rasta, gelin başı, nişan başı vb.), perma solüsyonu ile 

saça şekil vermek, saç kaynağı yapmak, peruk ve postiş, sakal, bıyık uygulamak. 

• Sakal ve bıyık şekillendirmek. 

• Saç ve yüz masajı uygulamak. 

• Ürün satmak. 

• Mesleki gelişime ilişkin faaliyetlerde bulunmak olarak belirlenmiştir (MGEP 

2007a). 

Kuaför, olmak isteyenlerin; görme ve duyu organının işlevini tam olarak yerine getirir 

durumda olması, el ve parmaklarını ustalıkla, göz ve ellerini eş güdümlü kullanabilme 

yeteneğine sahip, iş organizasyonunu yapan, hijyene önem veren, estetik görüşü gelişmiş, insan 

psikolojisinden anlayan, iletişimi kuvvetli, girişimci, kişisel bakıma özen gösteren, tam sağlıklı, 

koku ve kimyasal maddelere karşı alerjik ve bulaşıcı rahatsızlığı bulunmayan, alanını seven, 

mesleki eğitim almış kimseler olmaları gerektiği tanımlanmıştır (MGEP 2007a). 
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Kuaförler islerini yaparken, elektrikli saç kurutma makinesi, traş makinesi,saç masası, 

buharlı makine, ustura-jilet, çeşitli makaslar, önlükler, çesitli boy ve şekilde taraklar, fırçalar, 

toka, pens, bigudi, havlu, sabun, şampuan, saç boyası, sakal fırçası, aynalar gibi araçlar 

kullanılırlar(MGEP 2007a). 

Kuförler çalışmalarını kapalı, gürültülü ve  kimyasal toz kokularının olduğu ortamda 

yürütürler. Kuaför, görevini yaparken diğer çalışanlarla etkileşimde bulunarak işlerini organize 

şekilde yürütmek durumundadır. İş hem aletle hem de insanla ilgilenmeyi gerektirmektedir. 

Sürekli ayakta bulunmayı gerektiren mesleğin çalışma saatleri fazladır (MGEP 2007a). 

Kuaför olarak çalışan bireyler kullandıkları kimyasal maddeler ve mekanik uygulamalar 

nedeniyle iş yerinde  periyodik olarak olumsuz etkilerlerle karşı karşıya 

kalmaktadırlar.Kullanılan ürünler (saç boyası, saç spreyi,  saç ağartıcı orieller,  permanent 

yağlar, şampuan vb.) ile iş yeri çalışma şartları (gürültü, toz, duman, buhar, yüksek ısı vb.) 

çalışanlar üzerinde  allerjen ve irritan etkisi nedeniyle başta mesleki deri hastalıkları olmak 

üzere bir çok meslek hastalığına yol açmaktadır.  Kuaförler , çalıştıkları ortamlardaki düşük 

molekül ağırlığındaki kimyasallarla karşılaşmalarından kısa bir süre sonra akut solunum ya da 

kronik astım ile ilgili semptomlar görebilmektedir (Yenigün 2010).  

2.7.2. Kuyumculuk  

Kuyumculuk değerli maden ve taşlardan takı ve süs eşyası yapma sanatıdır. Kuyumcu 

ise; tüketici isteklerini ve kullanım alanlarını dikkate alarak tasarım yapan altın gümüş gibi 

kıymetli metal ve alaşımları eriterek döküm yapan plaka veya tel haline getirildikten sonra 

işleyerek ziynet eşyası meydana getiren kişi olarak tanımlanmıştır (MGEP 2007b; Meslek 

rehberi 2012a) 

Kuyumcuların görevleri; 

• Yapılacak süs eşyalarını tasarlamak ve resmini çizmek, 

• Platin, altın, gümüş veya bunların alaşımlarını eriterek hazırladığı kalıba dökmek, 

• Kalıptan çıkan parçalara, tasarıma uygun olarak, dövme, delme, basınç altında 

tutma, inceltme vb. yoluyla sekil vermek, 

• Tıraşlama, parlatma, temizleme yöntemleri ile ve kimyasal boyalarla yüzeyleri 

düzeltmek, 

• Parçaları bozulmuş takımları tamir etmek, 

• Altın alım satımı yapmak olarak belirlenmiştir (MGEP 2007b; Meslek rehberi 

2012a). 
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Kuyumcular tüm bu işlerli yaparken küçük el aletleri; penseler, çekiçler, keski ve 

makas, kıl testere, hestek takımı ve zımbaları, örs, düz demir, oluklu demir, mengeneler, 

malafalar, raspa ve çelik kalemler, kaynak kabı ve çift pergel ve büyük elektrikli motorlu 

aletler; eritme ocakları, astar için silindir, tel için hadde, vakumlu döküm ocağı, tavlama ve 

mine fırını, lazer makinesi, zincir makinesi, freze, cila motoru, presler gibi aletleri kullanırlar 

(Yenigün 2010). 

Kuyumcular atölyelerde çalışmakta ve çalışma ortamı sıcak ve madeni koku ile yüklü 

olabilmektedir. Genel olarak, zaç yağı (sülfrik asit), kezzap (nitrik asit), hidroklorik asit (tuz 

ruhu), amonyum klorür (nisadır), sodyum tetra borat (boraks/teneker), sodyum hidroksit 

(kostik), sodyum klorür (sofra tuzu) ve siyanür (süblime) kullanımı kuyumculuk atölyelerinde 

ve fabrikalarında kullanımı yaygın olduğu belirtilmektedir (MGEP 2007b;  Yenigün 2010; 

Meslek rehberi 2012a). 

2.7.3. Oto Tamirciliği 

Oto tamirciliği, otomobil, kamyon, otobüs gibi motorlu araçlarda motorun yakıt, 

ateşleme, soğutma, yağlama sistemi, güç aktarma organları, fren ve direksiyon sistemlerinde 

meydana gelen arızaları gideren, araçların aydınlatma ve ikaz donanımlarının bakım ve 

onarımını yapan kişi olarak tanımlanmaktadır.  Oto tamirciliği, mesleki eğitim merkezlerinde  

“Motorlu araçlar teknoloji” meslek alanı olarak ifade edilmektedir. Bu alanın altında yer alan 

meslekler; otomotiv elektro-mekanikerliği, otomotiv gövdeciliği (karosericilik ve kaportacılık), 

otomotiv boyacılığı,  iş makineleri bakım ve onarımcılığı, tarım makineleri bakım ve 

onarımcılığı olarak belirtilmektedir (MGEP 2007c).  

Oto tamirciliği görevleri, 

• Motorun mekanik aksamlarının ayar, bakım ve onarımlarını yapmak. 

• Aracın elektrikli ve elektronik aksamlarının bakım ve onarımlarını yapmak. 

• İleri derecede kaynak yapmak. 

• Saç ve metal şekillendirme işlemlerini yapmak. 

• Cam, kilit, kapı ve kaput ile ilgili işlemleri yapmak. 

• Plastik aksam, döşeme ve aksesuar ile ilgili işlemleri yapmak. 

• Boya öncesi hazırlık yapmak, boya sistemlerini uygulamak, plastik onarım ve 

boyama yapmak, boya sonrası hataları düzeltmek, yama boya yapmak olarak tanımlanmıştır 

(MGEP 2007c). 
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Oto tamircilerinin genel olarak en sık kullandığı araç gereçler, buji temizleme cihazı, 

zımpara taşı makinesi, kaynak makinesi, mengene, pense takımları, kargaburun, anahtar ve 

zımba takımları, tornavida, matkap, eğe ve keski, levye, karbüratör, ayar takımı, lehim, havya, 

tel-kıl fırça, çekiç, yağ pompası, buji anahtarı, yağdanlık, ampermetre, voltmetre ve kaldırma 

araçları olarak sayılmaktadır (Meslek Rehberi 2012b) 

Oto-motor tamircileri atölye ve fabrika gibi kapalı ortamlarda çalışmakla birlikte, dış 

ortamlarda da bakım ve onarım yapabilmektedirler. Ayrıca bu meslek, genellikle ayakta, bazen 

çömelerek veya arabanın altına yatarak, değişik aletler kullanarak, çeşitli bedensel hareketlerde 

bulunarak yapılır. Bu nedenle oto-motor tamircisi olmak isteyenlerin belirtilen hareketleri 

yapabilecek bedensel yeterlilikte olmaları gerekir.  Otomotiv boyacıları genellikle astar ve boya 

kabinleri içerisinde çalışırlar. Çalışma ortamında kirli ve yağlı olması, sıklıkla temas edilen 

motor yağı, benzin, tiner ve boya gibi malzemeler nedeniyle kimyevi maddeler bulunduğu için 

deride, gözde ve solunum yollarında alerjik reaksiyonlar gözlenebilir. Bu nedenle çalışma 

ortamında havalandırmanın çok iyi olması, özel giysilerin giyilmesi ve iş güvenliği kurallarına 

dikkat edilerek çalışılması gerekmektedir (MGEP 2007c; Meslek Rehberi 2012b) 
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2.8. MESLEKİ DERİ HASTALIKLARI VE DİĞER ALLERJİK HASTALIKLARDA İŞ 

SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMLARI 

 

Mesleki kontak dermatitler % 78-84 oranında uygun koruma programlarıyla iyileşme 

göstermektedir. İş sağlığı hemşiresi endüstride iş süreçlerinde sıklıkla kullanılan kimyasal 

maddelerden; asidler, alkaliler, solventler, yağlar, makine yağları gibi irritan maddelerle derinin 

teması sonucu dermatitler gelişebileceğinin farkında olmalıdır.  

İş sağlığı hemşiresi egzamanın tanılamasında ve uygun hemşirelik girişimlerini 

uygulamadaki temel yaklaşımı, inflamasyonu, akut, inatçı ve tekrarlayan deri ile ilgili 

semptomların varlığını tanılamak, semptomlara neden olan etkeni belirlemek,etkilenen çalışanı 

etkenden/kaynaktan uzaklaştırmak, daha önceden geçirilen deri infeksiyonları hakkında bilgi 

almak, hobilerini, en çok kullandığı; kişisel giysilerini, bakım ürünlerini, deterjanları 

değerlendirmek ve aile öyküsünü, astım, rinit ve konjonktivit bulguları açısından 

değerlendirmek olmaldır (Roger 2003; Flyvholm ve Lindberg 2006;  Esin 2008). 

İş sağlığı hemşiresinin MDH oluşumunda kişisel bakımın önemi, kişisel koruyucu 

kullanımı ve irritan ya da alerjen maddelerden korunma yolları ile ilgili eğitim planlamalıdır. 

(Rogers 2003; Esin 2008). Tedavide altın kural, etken olan maddenin temasından korunmaktır. 

Korunmada iş yerinde alınacak önlemler ve hastaya önerilen önlemler olmak üzere 2 temel 

prensip vardır. 

2.9. İşyerinde Alınması Gereken Önlemler 

1. Eğitim: Çalışılan yerin ve temas edilen maddelerin özelliklerine göre temasın 

önlenmesi veya azaltılması eğitimle sağlanabilir. Bu eğitim işe ilk alımda, daha temas 

gerçekleşmeden yapıldığında daha da etkili olacaktır. 

2. Etken maddelerin kaldırılması veya azaltılması, 

3. Etken maddenin daha az zararlı bir madde ile değiştirilmesi,  

4. Kaplamalar: Bazı uygulamalarda alternatif bulunamıyorsa teması önleyecek bariyer 

kaplamalar kullanılabilir. 

5. Teknik koruma önlemleri: İş yerinin havalandırılması, iş giysilerinin uygun seçimi, 

kullanımı, temizlenmesi gibi teknik koruma düzenlemeleri yapılmalıdır. Eller hem kontak 

dermatit yapmayacak hem de tam koruma sağlayacak işe özel hazırlanmış eldivenler ile 

korunmalıdır. Buharlaşan irritan ya da allerjenik maddelerin varlığında yüz gibi açık deri 

alanları ile solunum sistemi de korunmalıdır. Ortak kullanım alanlarında kontaminasyonun 

olmamasına dikkat edilmelidir. (İSGİP 2012a). 
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2.10. Mesleki Kontak Dermatiti Olan Çalışan Bireylere Önerilmesi Gereken 

Koruyucu Önlemler 

 

1. Kişisel hijyen: Hastalara su ve sabun temasının bile irritasyona neden olabileceği 

anlatılmalıdır. Islak ortamda yapılan işler için uygun koruyucu eldiven kullanımı alışkanlık 

haline getirilmelidir. İş yerinde kontak dermatite neden olan maddelerden korunmak amacı ile 

koruyucu eldiven, bariyer krem ve giysi kullanımı gibi kurallara uymalarının önemi anlatılmalı 

ve kullanım şekli öğretilmelidir. 

2. Nemlendiriciler: Derinin bariyer fonksiyonunun onarımında rol oynarlar. Lipid 

içeriği yüksek olan nemlendiricilerin koruyuculuğu, az lipid içerenlere göre daha iyidir. 

Nemlendiriciler irritan kontak dermatitlerde daha çok etkilidirler. 

3. Eldivenler: En iyi koruyucu önlemlerin başında gelir. Ancak eldivenler hem irritan, 

hem de allerjik kontak dermatite neden olabilirler. Bu durum ter, eldiven dokusunun deriye 

sürtünmesi ve eldivenin yapısındaki irritan maddelerin etkisi ile ortaya çıkar. 

4. Bariyer kremler-koruyucu kremlerdir. Bariyer kremlerin kullanımında ana beklenti, 

deriyi örterek koruyucu fonksiyon yaratmalarıdır. Ancak günümüzde ideal bir koruyucu bariyer 

kremin olmadığı bilinmektedir. Bariyer kremler toksik ve kanserojen olmayan, duyarlanma 

yapmayan su ve deterjan gibi düşük irritanlar için kullanılmaktadırlar. Ancak bazı metaller, 

epoksi resin gibi maddeler için önerilen bariyer kremler de vardır. 

5. Diyet: İki ana başlık altında incelenir: 

 Etken olan allerjeni içeren eliminasyon diyeti 

 Çapraz reaksiyon veren gıda eliminasyonu (Peru balsamı, nikel gibi). Nikel 

içeren metal ile temas eden gıdaların alımı ortadan kaldırılmalıdır. Nikel allerjisi olan olgulara 

metal boruda beklemiş su, metal kapta pişirilen veya saklanan yemekler ile metal çaydanlık 

kullanımının hastalığı artırabileceği anlatılmalıdır. Ayrıca soya (unu, sosu, eti, peyniri….) gibi 

nikel içeren bazı gıdaların alımı da nikel duyarlılığında etkili bir faktördür. 

Yaygın kontak dermatiti bulunan olgularda, etken olan maddeler ile çapraz reaksiyon 

veren gıdalar hakkında da hastalara bilgi verilmelidir. Lateks ile çapraz reaksiyon veren gıdalar 

şunlardır: Muz, kivi, avokado, şeftali, mango, armut, incir, kiraz, erik, domates, patates, kestane, 

kereviz, fındık ve diğer kabuklu çerezler. Peru balsamı ile çapraz reaksiyon veren gıdalar 

şunlardır: Acılı ve asitli meyve suları, tarçın, vanilya, konserve sebzeler, ketçap, şarap, çikolata, 

öksürük şurupları, alkolsüz içkiler ve domates olduğu bilinmektedir (İSGİP 2012a) 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ŞEKLİ 

 

Bu araştırma, deri hastalıkları  açıdan riskli mesleklerde çalışan çocukların mesleki deri 

hatalıkları ile ilgili sorunlarını ve ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla, tanımlayıcı-ilişki 

arayıcı araştırma tipinde planlanmıştır.  

3.1.1. Araştırmanın Değişkenleri 

Bu çalışmada çocukların deri ile ilgili semptomları, mesleki deri hastalıkları olan 

egzama ve ürtiker semptomları değerlendirilerek belirlenmiştir. Bağımlı değişken olarak 

çocukların MDH ile ilgili semptom olma durumu belirlenmiştir. Bağımsız değişkenler; MDH ile 

ilgili semptomları etkileyen faktörler (sosyo- demografik özellikler, çalışma koşulları, çalışma 

ortamı özellikleri, MDH ile ilgili semptomların farkındalık durumu ve atopik semptomlar) 

olarak belirlenmiştir. 

3.2. ARAŞTIRMADA YANITLANMASI BEKLENEN SORULAR 

Bu araştırmada cevaplanması beklenen sorular 4 grup halinde belirtilmiştir. 

1. Çocukların tanıtıcı özellikleri nelerdir? 

 Çocukların sosyo-demografik özellikleri nelerdir? 

 Çocukların çalışma koşulları  nelerdir? 

 Çocukların çalışma ortamı özellikleri nasıldır? 

 Çocukların MDH ile ilgili farkındaklık durumu nasıldır? 

2. Çalışan çocukların mesleki deri hastalıkları ile ilgili semptomları nelerdir? 

 Çocukların egzama ile ilgili semptomları nelerdir? 

 Çocukların ürtiker  ile ilgili semptomları nelerdir? 

 Çocukların MDH ile ilişkili diğer allerjik semptomları (atopik dermatit, allerjik 

rinit, allerjik konjontivit ve astım semptomları) nelerdir? 

 Çocukların cilt özellikleri (metal duyarlılığı, cilt kurululuğu, terlediğinde ciltte 

kaşıntı olma durumu) nasıldır?  

 

 



 

. 

32 

3. Çalışan çocuklarda mesleki deri hastalıkları ile ilgili semptomları etkileyen faktörler 

nelerdir? 

 Çocukların MDH ile ilgili semptomları ile sosyo-demgrafik özellikleri arasında 

anlamlı fark var mıdır? 

 Çocukların MDH ile ilgili semptomları ile çalışma koşulları arasında anlamlı 

fark var mıdır? 

 Çocukların MDH ile ilgili semptomları ile çalışma ortamı özellikleri arasında 

anlamlı fark var mıdır? 

 Çocukların MDH ile ilgili semptomları ile MDH semptomları farkındalık 

durumları  arasında anlamlı fark var mıdır? 

4. Çalışan çocuklarda mesleki deri hastalıkları ile ilgili semptomları etkileyen 

prediktörler nelerdir? 

 

3.3. ARAŞTIRMANIN YAPILDIĞI YER 

Araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim veren ve İstanbul’ da yer alan 

Mesleki Eğitim Merkezleri’nde (MEM) yapılmıştır. İstanbul, Türkiye’ de MEM’ lerin en fazla 

bulunduğu ildir. İstanbul’ da toplam 22 MEM bulunmaktadır. Bu okullarda; güzellik saç bakım 

hizmetleri, kuyumculuk teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, yiyecek içecek hizmetleri gibi 

30 farklı temel meslek alanı olmak üzere bu alanlara bağlı toplam 145 meslek dalı 

bulunmaktadır. Bu okullar 3 yıl süre ile mesleki bilgi ve beceri alanlarında eğitim vermektedir. 

MEM’lerde eğitim görebilmek için; 

1. En az ilköğretim mezunu olmak, 

2. 3308 Kanun kapsamında bulunan herhangi bir meslekte çalışıyor olmak,  

3. Sağlık durumu pratik eğitimi yapacağı (çalışacağı) mesleğe uygun olmak gibi 

koşulları sağlamak gerekmektedir (Senemoğlu 2001, MEB 2001). 

Çocuklar haftanın bir günü okullarda mesleğe özgü teorik ve pratik eğitimlerini 

sürdürmekte, diğer günlerde de işyerlerinde çalışmaktadırlar. Okullarda çocuklara yönelik 

sağlık hizmetlerinin sunulabileceği sağlık birimleri bulunmamaktadır. 
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3.4. ARAŞTIMANIN EVRENİ VE ÖRNEKLEMİ 

3.4.1. Araştırmanın Evreni 

Çalışmanın genel evrenini, İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan toplam 13 MEM’de 

eğitim alan ve aynı zamanda çalışan öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmanın; mesleki deri 

hastalıkları semptomlarının ve bu semptomlarının ortaya çıkmasını kolaylaştıran mesleki 

risklere sahip işlerde çalışan çocuklarda yapılması planlanmıştır. Bu nedenle MEM’ lerde 

kuyumculuk, kuaförlük ve oto tamirciliği bölümlerinin yer aldığı 2 okul seçilmiştir. Bu 

merkezler “Muhsin Ertuğrul Mesleki Eğitim Merkezi ve “Mustafa Nevzat Pisak Mesleki Eğitim 

Merkezi” leridir. Bu merkezlerde toplam 1,580 öğrenci eğitim görmektedir. Çalışmanın evrenini 

ise iki okulun kuaför, kuyumcu ve oto tamirciliği bölümlerinde okuyan 589 öğrencinin tümü 

oluşturmuştur. 

3.4.2. Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmanın evrenini oluşturan 589 öğrencinin tamamının örnekleme alınması 

planlanmıştır. Ancak 82 öğrencinin veri toplama günlerinde okulda olmaması, 31 öğrencinin 

anket formunu eksik ya da hatalı doldurması ve 21 öğrencinin araştırmaya katılmayı kabul 

etmemesi nedeniyle araştırmanın örneklemi 455 öğrenci oluşturmuştur. Örnekleme ulaşma 

oranı %77,3’tür. Çalışmanın yapıldığı okullara göre, örneklemi oluşturan öğrenci sayıları Tablo 

3.1’ de gösterilmiştir. 

Tablo  3-1: Okullara göre öğrencilerin örnekleme girme oranları 

Okul Adı Öğrenci 

Sayısı 

  Araştırmaya Katılan  

      Öğrenci Sayısı 

       (n)            ( % )  

Mustafa Nevzat Pisak Mesleki Eğitim Merkezi   401 289 63,52 

Muhsin Ertuğrul Mesleki Eğitim Merkezi   188 166 34,48 

Toplam   589 455 100 

 

Çalışmanın başlığı “çalışan çocuklar” olması ve ILO/WHO gibi uluslararası 

kuruluşların 18 yaş altı bireyleri çocuk olarak tanımlamalarına rağmen;örnekleme 18 yaş üstü 

çalışan bireylerde dahil edilmiştir. Bunun nedeni; bu çocukların çalışma yaşamlarına 18 

yaşından önce başlamalarıdır. Nitekim örneklem grubunun çalışmaya başlama yaş ortalaması 

14,30±0,093’tür. 
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3.5. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

3.5.1. Çocukların Tanıtıcı Özelliklerini Değerlendirme Formu (Ek 1) 

Bu form, çalışan çocukların deri ile ilgili sorunlarını etkileyen faktörleri belirlemek 

amacıyla araştırmacı tarafından ilgili literatür bilgileri incelenerek geliştirilmiştir (Flyholm ve 

ark. 2002; Esin 2005; Yenilmez 2009; Yenigün 2010)  

Form çocukların; sosyo-demografik özellikleri, çalışma koşulları ve çalışma ortamı 

özellikleri, sağlık durumu ve deri hastalıkları farkındalık durumu ile ilgili bölümleri içeren 

toplam 23 sorudan oluşmuştur. 

Sosyo-demografik özellikler bölümünde; eğitim durumu, yaşamının son beş yılını geçirdiği 

yer, İstanbul’da yaşadığı süre, sağlık güvencesi, ev ya da işyeri ortamında hayvan besleme, 

sağlık sorunu için tercih ettiği kurum, oturduğu evin tipi, ailede toplam birey sayısı, ailede 

toplam çalışan kişi sayısı, anne baba kardeş ve diğer bireylerin çalışma durumu ile ilgili toplam 

10 soru yer almaktadır 

Çalışma koşulları ve çalışma ortamı özellikleri ile ilgili bölümde; ilk işe başlama yaşı, ilk 

çalışmaya başladığı meslek dalı, işyerinde öğle tatili, yıllık izin, işyerinde sağlık ile ilgili eğitim 

alma, işe başlamadan önce sağlık kontrolü yaptırma ve iş yerinde toz ya da kimyasal madde 

ölçümü yapılma ile ilgili sorular yer almaktadır. Aynı zamanda çalışma ortamı özelliklerini 

(havalandırma, aydınlatma, ısınma, tuvalet, lavabo, yemekhane/kantin/mutfak, dinlenme odası, 

sağlık birimi/ revir)  değerlendirmesi istenen soruda   “var ve yeterli”, “var ama çalışmıyor”, 

“var ama yetersiz” ve “yok” şeklinde oluşturulan 4 yanıt seçeneği üzerinden değerlendirmeleri 

istenmiştir. Bu bölümde toplam 9 soru yer almaktadır. 

Sağlık durumu ile ilgili bölümde; Çocukların” Bir doktor tarafından belirlenmiş ve şuan var 

olan bir hastalığınız var mı?” ve deri hastalıkları ile ilişkili hastalıklarının çalışma hayatı öncesi 

ve sonrası var olma durumlarını değerlendiren sorulara “evet” ya da “hayır” olarak yanıt 

vermesi istenmiştir. Toplam 2 soru yer almaktadır. 

Deri hastalıkları farkındalık durumu ile ilgili bölümde; öğrencilerin egzama ve işyeri kişisel 

koruyucular ve işyeri ortamının sağlık üzerin etkisi ile görüşlerini belirlemeye yönelik olarak 

hazırlanan toplam 3 soru için; “hayır düşünmüyorum”, “bazen düşünüyorum” ve “her zaman 

düşünürüm” seçeneklerinden kendilerine en uygun seçeneği işaretlenmeleri istenmiştir. 
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3.5.2. Nordik Mesleki Deri Hastalıkları Anketi (NMDA) (Ek-3) 

         Nordic Occupational Skin Questionnaire (NOSQ 2002) (Ek 2)   

 

Anket 2002 yılında, Nordik (İskandinav) ülkelerinde (Danimarka,  İsveç, Norveç, 

Finlandiya, İzlanda) ve Avrupa ülkelerinde, meslek hastalıkları arasında önemli bir orana sahip 

mesleki deri hastalıklarının belirlenmesinde geçerli ve standart bir veri toplama aracı 

oluşturmak amacıyla geliştirilmiştir. MDH değerlendiren birçok epidemiyolojik çalışmada farklı 

veri toplama araçları kullanılması ve bu araçlar arasındaki uygulamadaki ve değerlendirmedeki 

farklılıklar, çalışma sonuçlarının karşılaştırmasını güç hale getirdiği belirlenmiştir. Bu amaçla, 

Nordik Bakanlar Kurulu desteği (Nordic Council of Ministers) ile proje  Nordik Mesleki Deri 

Hastalıkları Sorgulama Projesi gelişrilmiştir. Proje kapsamında,  Nordik Mesleki Deri 

Hastalıkları Anketi (Nordic Occupational Skin Questionnaire- NOSQ 2002)  Çalışma Grubu 

oluşturulmuştur. Sorumlu araştırmacı Dr. Mari-Ann Flyvholm ve arkadaşları tarafından NOSQ-

2002 uzun (NOSQ-2002/LONG)  ve NOSQ-2002 kısa (NOSQ-2002/SHORT)  olmak üzere iki 

anket geliştirilmiştir (Flyvholm ve ark 2002; Susıtaıval ve ark. 2003). 

Geliştirilen anketler, Nordik (İskandinav) Mesleki Deri Hastalıkları Sorgulama Projesi 

kapsamında, konuyla ilgili literatür taramaları ve mesleki deri hastalıklarının belirlenmesinde 

daha önce geliştirilen anketler ya da veri toplama araçları temel alınarak oluşturulmuştur. Bu 

çalışmalar, Fin Tuohilampi Anketi, Kopenhag Alerji Çalışması 1990-1998, Danimarka Çalışma 

Ortamı Kohort Çalışması-DWECS, İsveçli Yetişkinlerde El Egzaması- 1983 ve 1996 Yılları 

Arasında Değişen Prevelans oluşmaktadır. Bu çalışmalara ek olarak mesleki kontakt ürtiker, 

deri semptomları ve işyeri ortam maruziyetleri ile ilgili alanlarda yeni sorular eklenmiştir. Her 

iki anket, Nordik ülkelerin resmi dilleri olan Fince, Danca, İsveççe, Norveççe, İzlandaca ve 

İngilizce olmak altı ayrı dilde hazırlanmış ve bu ülkelerde kullanımı sağlanmıştır (Flyvholm ve 

ark 2002). 

Proje kapsamında geliştirilen NOSQ-2002/SHORT ve NOSQ-2002/LONG farklı 

amaçlarla geliştirilmiş olup, her ikisi de genel nüfusu uygulanabilmektedir. NOSQ kısa 

versiyonu en sık görülen MDH biri olan egzamanın izlenmesi ve sağlık gözetiminde kullanımı 

için gelişilmiştir. NOSQ uzun versiyon daha kapsamlı olup; el egzaması, ön kol egzaması, 

ürtiker ve bu hastalıkları etkileyen faktörlerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi için 

geliştirilmiştir. NOSQ-2002/SHORT, dört bölümde toplam 13 sorudan oluşan bir ankettir. 

NOSQ-2002/LONG ise MDH belirlenmesinde bir soru havuzu olup, birbiriyle ilişkili 10 

bölümde gruplandırılmış toplam 57 sorudan oluşmaktadır. NOSQ-2002/SHORT içinde bulunan 

tüm sorular uzun versiyonda yer almaktadır. Bu çalışmada, NOSQ-2002/LONG ile veri 

toplanması nedeniyle, bu anket açıklanacaktır (Flyvholm ve ark 2002; Susıtaıval ve ark. 2003). 
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 Nordic Occupational Skin Questionnaire Uzun Versiyonu (NOSQ-2002/LONG)  

MDH ve etkileyen faktörler ayrıntılı şekilde değerlendiren NOSQ uzun versiyon 

birbiriyle ilişki 10 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde sırasıyla; demografik özellikleri ve 

mesleki geçmişi ile ilgili 8 madde, (General Question, Gİ-G8), atopik ve allerjik semptomlar ile 

ilgili 4 madde (Allergy or Atopy, , A1-A4), dermatit semptomları ile ilgili 12 madde 

(Dermatitis, D1-D12), etkileyen faktörler ile ilgili 4 madde (Factors, F1-F4), dermatitlerin 

sonuçları ve sosyal yaşama olan etkileri ile ilgili 3 madde (Consequences, C1-C3), ürtiker 

semptomları ile ilgili 9 madde (Urticaria, U1-U9), deri semptomları ile ilgili 5 madde 

(Symptoms, S1-S5),  deri/cilt testleri ile ilgili 3 madde (Tests, T1-T3), işyeri ve işyeri dışında 

maruz kalınan etkenler ile ilgili 8 madde (Exposures; E1-E8), genel sağlık algısı ve hane halkı 

sayısı ile ilgili 2 madde (Health,  H1- H2) olmak üzere toplam 57 soru yer almaktadır (Flyvholm 

ve ark 2002). 

Demografik özellikleri ve mesleki geçmiş: Çalışan bireylerin demografik özellikleri (doğum 

yılı, cinsiyet, mesleği, işyerindeki pozisyonu, iş yerinde başlıca faaliyeti)  ve mesleki geçmişi 

(çalıştığı yıl, günlük çalışma saatler, haftalık çalışma saatleri, haftalık izin günleri, iş yerindeki 

toplam işçi sayısı, toplam çalışma yılı ve başka işte çalışma durumu) ile ilgili sorular yer 

almaktadır. 

Atopik ve allerjik semptomlar: Allerjik dermatit, atopik dermatit, alerjik rinit (saman nezlesi), 

alerjik konjoktivit ve allerik astım semptomları ile ilgili sorular yer almaktadır. 

Dermatit semptomları: El ve ön kol dermatitleri, dermatit oluşma zamanı ve dermatiti 

şiddetini bireysel olarak değerlendirilmesi istenen 0 -10 puanlık ölçek yer almaktadır. Birinci 

soru olan ellerdeki dermatite ilişkin  “Daha önce ellerinizde egzama ile ilişkili olarak; kuruluk/ 

kızarıklık/ çatlama, yarıklanma/  pul pul dökülme/ bol kaşıntı/ deride su toplama gibi 

şikayetleriniz oldu mu?”    sorusuna evet yanıtı verilirse, ikinci soru olan “El bileklerinizde veya 

önkollarınızda kuruluk/ kızarıklık/ çatlama, yarıklanma pul pul dökülme/ / bol kaşıntı/ deride su 

toplama gibi şikayetleriniz oldu mu?” sorusuna geçilir. Eğer her iki soru “Hayır” şeklinde 

yanıtlanırsa, aradaki diğer sorular yanıtlanmadan ileri sayfalardaki “ürtiker” ile ilgili soruların 

yer aldığı bölümdeki “U1” sorusuna geçilir.  

Etkileyen faktörler: Bireylerin MDH semptomlarını etkileyen faktörleri, işyeri ve işyeri 

dışında olmak üzere ayrı değerlendirmiştir. İşyerinde en sık temas edilen, kullanılan araç gereç 

ve kimyasallar, işyeri dışında günlük hayatta en sık temas edilen, kullanılan araç-gereç ve 

kimyasallar ile ilgili sorular yer almaktadır. 

Dermatitlerin sonuçları ve sosyal yaşama olan etkileri: Dermatitlerin mesleki ve sosyal 

yaşama olana etkilerini ve etki derecesini değerlendiren sorular yer almaktadır.  



 

. 

37 

Ürtiker semptomları: MKÜ semptom varlığı, MKÜ oluşma zamanı, MKÜ etkileyen faktörler 

ilgili sorular ve MKÜ şiddetini bireysel olarak değerlendirilmesi istenen 0 -10 puanlık ölçek yer 

almaktadır. Birinci soru olan U1 sorusu “Daha önce elleriniz, bilekleriniz veya ön kollarınızda 

hızla belirip bir gün içerisinde kaybolan, yuvarlak halkalar şeklinde kaşıntılı, kabarık kırmızı 

izler oluştu mu (ürtiker/ kurdeşen)?”  “Hayır” olarak yanıtlanırsa, deri semptomları ile ilgili 

soruların yer aldığı “S1” sorusuna geçilir, yanıt “Evet” ise form yanıtlanmaya devam edilir. 

Deri semptomları ve deri özellikleri: S1 sorusunda bireylerden, “Geçtiğimiz 12 ay içinde 

elleriniz veya bilek/ önkollarınızda aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşadınız mı?”, el ve 

ön kol dermatitine ilişkin cevap seçeneklerinde yer alan tüm belirtilerden, uygun olanları 

işaretlemeleri istenmektedir. Aynı zamanda atopik dermatit semptomları, metal duyarlılığı, cilt 

kuruluğu, terlediğinde ciltte kaşıntı olma durumu gibi  deri özellikleri ile ilgili sorularda yer 

almaktadır.  

Deri/cilt testleri: Bu bölümün ilk sorusu olan, “Size doktor tarafından herhangi  bir alerji tanısı 

konuldu mu?” T1 sorusuna “Evet” yanıtı verilirse bireyin allerji tanıları, alerji tanı zamanı ve 

yapılan alerjik testlerle ilgili soruları içeren sonraki sorular yanıtlamaya devam edilir. Eğer 

“Hayır” ya da “Bilmiyorum” şeklinde yanıtlanırsa, işyeri ve işyeri dışında maruz kalınan 

etkenlerle ilgili soruların yer aldığı bölümdeki “E1” sorusuna geçilir. 

İşyeri ve işyeri dışında maruz kalınan etkenler:  Bu bölümün ilk sorusu olan “Daha önce hiç, 

işinizde koruyucu eldiven kullandınız mı?” E1sorusuna Evet” yanıtı verilirse bireyin kullandığı 

eldiven tipi, eldiven kullanımına bağlı gelişen reaksiyonlar ile ilgili soruları içeren sonraki 

sorular yanıltmaya devam edilir. Eğer “Hayır” yanıtı verilirse, E5 sorusuna “Şu andaki işinizde 

ne iş yapıyorsunuz veya en çok neye dokunuyorsunuz/ temas ediyorsunuz?” geçilir. Bu bölüm 

ayrıca işyeri ortamında (günlük el yıkama sayısı) ve işyeri ortamı dışında (hobiler ve diğer 

aktiviteler)  MDH oluşmasını etkileyen faktörler ve alışkanlar ile ilgili sorular yer almaktadır. 

Genel sağlık algısı ve hane halkı sayısı: Bu bölümde yer alan H1 sorusunda “Diğer arkadaş ya 

da yaşıtlarınızla karşılaştırıldığında, genel olarak sağlığınızı nasıl değerlendirirsiniz?”, bireyin 

kendi sağlık algısını “çok iyi”,  “iyi”, “kötü” ve “çok kötü” şeklinde değerlendirmeleri 

istenmiştir. H2 sorusu açık uçlu bir soru olup evde 4 yaş ve altında bulunan birey sayısını 

sormaktadır.   

Anket soruları başlamadan önce, soruların nasıl yanıtlanması gerektiği ile ilgili ayrıntılı 

yönerge yer almaktadır. Sorular normal anketin farklı olarak numaralandırmak yerine, İngilizce 

bölüm başlıklarının baş harfli ile başlayarak kendi bölümü içinde numaralandırılarak 

sıralanmıştır. Örneğin, dermatit bölümünün ilk sorusu için D1, ikinci sorusu için D2 şeklinde 

sıralanmıştır ve her bölümde numaralandırmaya yeniden başlanmıştır. 
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Anketin uygulama sonrası analizini kolaylaştırmak ve verilerin etiketlenmesinde 

standardı sağlamak için, her sorunun cevap seçeneğinin yanına numaralar yazılmıştır. Örneğin 

anketin tüm “Hayır” cevap seçeneklerinin yanına “1”, “Evet” cevap seçeneklerinin yanına “2”, 

“Bilmiyorum” cevap seçeneklerinin yanına “0” ve diğer çoklu cevap seçenekler için “3 ve üzeri 

rakamlar” kullanılması ilkesine dayandırılarak hazırlanmıştır. Tüm cevap seçeneklerinde el ve 

ön kol dermatitini ve etkileyen faktörleri değerlendirmek için, işaretleme yapılabilmesini 

sağlayan ayrı sütunlar oluşturulmuştur 

Formdaki maddelerin büyük çoğunluğu “evet-hayır” şeklinde yanıtlanmayı 

gerektirmektedir. Bireyler kendi durumuna uygun seçeneği soruların yanlarında bulunan 

kutulara işaretlemektedirler. Formun G1-G8, A1-A4, D1-D2, U1, S1-S4,T1, E1, E5-E8, H1-H2 

olmak üzere 30 sorusu çerçeve içine alınmış olup, tüm katılımcılar tarafından doldurulması 

zorunlu olduğunu belirtmektedir. Formun toplam puanı yoktur, her madde ayrı değerlendirilir. 

 

3.6. VERİ TOPLAMA ARAÇLARININ GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİĞİ 

Çocukların Tanıtıcı Özelliklerini Değerlendirme Formu (ÇTÖDF) (Ek 1) 

Çocukların Tanıtıcı Özelliklerini Değerlendirme Formu, sosyo-demografik özellikleri, 

çalışma koşulları, aile ve ev ortam özellikleri, sağlık durumu ve deri hastalıkları farkındalık 

durumu ile ilgili bölümlerinde yer alan soruların anlaşılırlığı örneklem gurubundan seçilen 50 

çocukta yapılan pilot çalışma ile değerlendirilmiştir.   

ÇTÖDF’nin 19. Sorusunda, öğrencilerin deri hastalıkları ile ilişkili olabilecek; alerjik 

rinit, konjonktivit, egzama, ürtiker, ilaç allerjisi, besin allerjisi, tüylü meyve allerjisi, eldiven 

allerjisi, temizlik ürün allerjisi, metal aksesuar alerjisi ve hayvan tüy alerjisi ile ilişkili 

semptomların, çalışma hayatına başlamadan önceki ve sonraki var olma durumlarını “evet” ya 

da “hayır” olarak yanıt vermesi istenmiştir. Değerlendirme sonucunda, bu sorunun öğrenciler 

tarafından eksik doldurulduğu belirlenmiştir. Bu soruda değerlendirilen parametrelerin ikinci 

veri toplama aracı olan MDHA yer alması ve öğrencilerin eksik doldurması nedeniyle 

istatistiksel analizlerde dikkate alınmamıştır Ancak araştırmacı tarafından MDHA yer alan 

benzer soruların tutarlığı kontrolünü sağlanması açısından veri toplama aşamasında anketten 

çıkartılmamıştır. 
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Nordik Mesleki Deri Hastalıkları Anketi (MDA) (Ek 3) 

Birinci aşamada anketin Türk Dili’ne uyarlama çalışmaları yapışmıştır. 

Türk Dili’ne uyarlama çalışmaları kapsamında aşağıdaki aşamalar izlenmiştir: 

1. Anketin kullanımı için Senior Researcher, Dr. Mari-Ann Flyvholm ile iletişim 

kurulmuş ve resmi izin alınmıştır. (Ek-4) 

2. Anket tıbbi terminolojik kelimeler içerdiği için, Türkçe ve İngilizceyi iyi 

derecede bilen, her iki dile hakim, profesyonel olarak medikal çeviri yapan 1 çevirmen ve 1 

hemşire tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Bu çeviriler araştırmacı tarafından, özellikle 

dermatolojik terimlerin anlaşılırlığı açısından incelenip değerlendirilerek tek bir Türkçe form 

haline getirilmiştir. Bu form geri çeviri tekniği ile İngilizce diline hakim İngiliz Dili ve 

Edebiyatı mezunu tıbbi çeviri yapan farklı bir çevirmen tarafından tekrar İngilizceye 

çevrilmiştir. Geri çeviri ile orijinal İngilizce form ile karşılaştırılmıştır. Farklı olan maddelerin 

Türkçe çevirisi tekrar değerlendirilmiş ve düzeltilmiştir 

İkinci aşamada anketin içerik geçerliliği ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 

Anket maddelerinin kavramsal olarak değerlendirilmesini sağlayan içerik geçerliliği ile 

ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır: 

     1.  İçerik geçerliğini sağlamak için form 8 uzmanın görüsüne sunulmuştur. Uzman 

gurubunu, 2 dermatoloji uzman hekimi, halk sağlığı uzmanı 2 öğretim üyesi, çocuk sağlığı ve 

hastalıkları hemşireliği 2 öğretim üyesi ve halk sağlığı hemşireliği 2 öğretim üyesi 

oluşturmuştur (Ek-5). 

Uzman görüşlerini değerlendirilmesinde Burns ve Groves tarafından geliştirilen yapı 

geçerliliği indeksi (Content Validity Index- CVI) kullanılmıştır (Taşkın 2002; Erefe 2004). 

Uzmanlar her bir maddeyi kavramsal olarak değerlendirerek, 1-4 arasında puan vermişlerdir.  

Her bir maddenin anlaşılabilirliğine yönelik yapılması istenen puanlama değerleri, “1 puan: 

Uygun değil”, “2 puan: Biraz uygun-maddenin/ ifadenin revizyonu gerekli”, “3 puan: Oldukça 

uygun - ufak değişiklik gerekli”, “4 puan: Son derece uygun -aynı şekilde kalabilir” şeklinde 

tanımlanmıştır.  

Yapılan değerlendirmede, anket maddelerinin %  80’nin 3 ve 4 puan değerini alması 

beklenmiştir. Uzmanlar tarafından,  1 ve 2 puan olarak değerlendirme yapılmamış, 3 puan 

olarak değerlendirilen maddeler önerileri doğrultusunda değiştirilmiş, 4 puan olarak 

değerlendirilen maddeler değiştirilmemiştir. Uzmanlar tarafından tıbbi bir terim olan ve 

hastalıklar için kullanılan “semptom”  kelimesinin çocuklar tarafından anlaşılmayacağı 

düşünülerek “şikayet” kelimesi kullanılması önerilmiştir. “Şikayet” halk arasında kullanılan 

yaygın ve anlaşılır bir terim olması nedeniyle araştırmacı tarafından kullanımı tercih edilmiştir. 
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Çalışmada yapılan yüzdelik değerlendirmeye göre CVI: 0,95 gibi yüksek bir değerde 

bulunmuştur (Taşkın ve ark 2002; Erefe 2004). Ayrıca uzmanların puanları Kendall W analizi 

ile değerlendirilmiş, aralarında istatistiksel olarak farkın olmadığı (Kendall W=0.163, p=0.056) 

belirlenmiş ve uzman puanlarının uyumlu olduğu görülmüştür. 

Egzama, ürtiker allerjik rinit, allerjik konjonktivit ve astım gibi hastalıklara ilişkin 

sorular tıbbi terimler içermektedir. Bu soruları çocukların anlayabilmeleri için hastalıkların 

isimleri yerine, hastalıklara ilişkin semptomlar italik olarak sorunun içinde yer verilmiştir. 

Örneğin;  “El bileklerinizde veya önkollarınızda  kuruluk/ kızarıklık/ çatlama, yarıklanma pul 

pul dökülme/ bol kaşıntı/ deride su toplama gibi şikayetleriniz oldu mu? ” sorusunda italik 

yazılan belirtiler, egzama ilişkin belirtileri ifade etmektedir. A2, A3, A4, D1, D2, D3, D4, D5, 

D6, D7, D8, D9, D10, D11,  D12, C1, C3, F1a ve U1 sorularında ilgili hastalıkların belirti ve 

bulguları ayrıntılı olarak sorunun içinde yazılarak çocukların anlayabileceği şekilde 

düzenlenmiştir. 

Dermatitlerin sonuçları ve sosyal yaşama olan etkileri ile ilgili soruların yer aldığı C1 

sorusunun cevap seçeneklerinden  egzama nedeniyle “emekli oldum” ve C2 sorusundan 

son 12 ayda egzamanın etkilediği “cinsel yaşam” ile ilgili cevap seçenekleri çocuklara 

uygulanacak olması nedeniyle çıkartılmıştır. 

Toplam on bölümden oluşan formun çocuklar için anlaşılabilir olması için, her bölümde 

ilgili bölümdeki sorulara ilişkin açıklayıcı bilgiler yazılmıştır. 

 

2. Anket uygulanmadan önce, örneklem grubundan seçilen küçük bir grupta pilot 

çalışma ( n=30) yapılmıştır. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan ve soru sorulan maddeler tekrar 

gözden geçirilmiştir. 

Orijinal formda her maddenin cevap seçenekleri yanında bulunan ve verilerin analizi 

kolaylaştırmayı sağlayacak olan numaralar, çocukların cevaplama durumlarını etkilememesi 

nedeniyle çıkartılmıştır.  

Çalışan çocukların işyeri ortamından kaynaklanan ve MDH etkileyen faktörleri 

incelemek üzere hazırlanan “F1a” sorusu; kuyumcu, kuaför ve oto tamirciliği bölümleri için 

yeniden düzenlenmiştir. Oto tamirciliği,  kuyumcu ve kuaförlerin en sık temas ettikleri metaller 

ve kimyasal maddelere ilişkin cevap seçenekleri pilot test sonrası eklenmiştir. 
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3.7. VERİLERİN TOPLANMASI 

 

Araştırmanın verileri 28.04.2011 - 28.05.2012 tarihleri arasında, veri toplama formları 

çocukların özbildirimi ile toplanmıştır. Veriler toplanmadan okul yöneticileri ve öğretmenleri ile 

görüşülüp araştırmanın amacı belirtilmiş ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan izinler 

sunulmuştur.  

Ortalama 10-15 kişilik sınıf mevcuduna sahip sınıflarda uygulamanın yapılabilmesi 

için, öğrencilerin uygulama günü eğitim gördükleri dersin öğretmenlerinden izin alınmıştır. 

Uygulamaya başlamadan önce, çalışmanın amacı ve izlenmesi gereken adımlar öğrencilere 

açıklanmıştır. İki ayrı veri toplama aracı öğrencilere tanıtılmıştır. İkinci veri toplama aracı olan 

MDHA ise;  sorularının uzunluğu ve tıbbi terimlerin varlığı nedeniyle her bir maddesi 

öğrencilere sesli olarak okunmuştur ve sonrasında ilgili soruyu yanıtlamaları istenmiştir. 

MDHA doldurulması sırasında “egzama”, “ürtiker” ve “alerjik rinit” gibi tıbbi terimler ayrıntılı 

olarak açıklanmıştır. Sorularda, ifadelerde ve açıklamalarda anlaşılmayan ya da sormak 

istedikleri bölümler olduğunda sormaları için uygun fırsat yaratılmıştır. Her bir grup ile olan 

görüşme katılımcılara göre farklılık göstermekle birlikte 25- 45 dakika sürmüştür. 

 

3.8. ETİK KONULAR 

 

Araştırmanın ön projesi hazırlandıktan sonra, araştırmanın uluslararası etik ilke ve 

kodlara uygunluğunun değerlendirilebilmesi için İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü 

Etik Kurul Komisyonu'na başvuru yapılmıştır. Çalışma, etik komisyon tarafından incelenmiş ve 

onaylamıştır (Kabul Tarihi: 02.03.2011,  Numara: 35) (Ek-6). 

Etik Kurul onayı alıldıktan sonra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden kurum 

uygulama izinleri alınmıştır (Ek-7). Uygulamanın yapıldığı okulların müdürleri ile görüşülerek 

çalışmanın amaç ve yöntemi ile ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır.  

Veriler toplanmadan önce çocuklara çalışmanın sonuçlarının nasıl kullanılacağı 

hakkında bilgi verilmiş, formlara isimlerini yazmamaları istenmiştir ve isterlerse çalışmaya 

katılmayabilecekleri belirtilmiştir. Bu bağlamda çalışmaya katılmayı kabul eden öğrenciler 

çalışma kapsamına alınmıştır. 
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3.9.  VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

İstatistiksel analizler için araştırmada elde edilen tüm veriler, bilgisayarda “SPSS 15,0  

(Statistical Package for Social Sciences) for Windows” programı ile değerlendirilmiştir. 

Öncelikle veriler gruplanmış ve kodlanmıştır. Tüm değişkenlerin etiketleme işlemi yapıldıktan 

sonra, veriler programa girilmiştir.  

Verilerin istatistiksel analizinde tanımlayıcı parametrik ve nonparametrik analizler 

kullanılmıştır. Çocukların tanıtıcı özellikleri ile ilgili verilerin incelenmesinde “sayı, yüzdelik, 

ortalama, standart sapma değerleri” kullanılmıştır. MDH semptomları ile MDH etkileyen 

faktörler arasındaki ilişkiyi değerlendirmede chi-square (χ2), students’ t testi ve lojistik 

regresyon (backward stepwise) analizleri kullanılmıştır. Sonuçlar %  95’lik güven aralığında 

değerlendirilmiştir. 
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4. BULGULAR 

 

Çalışan çocuklarda mesleki deri hastalıkları ile ilgili sorunları ve ilişkili faktörleri 

belirlemek amacıyla planlanan çalışmanın bulguları 4 bölüm halinde sunulmuştur. 

BÖLÜM 1: Çocukların Tanıtıcı Özellikleri İle İlgili Bulgular 

 Çocukların sosyo-demografik özellikler ile ilgili bulgular, 

 Çocukların çalışma koşulları ile ilgili bulgular, 

 Çocukların çalışma ortamı özellikleri ile ilgili bulgular  

 Çocukların mesleki riskleri ve mesleki deri hastalıkları ile ilgili farkındalık 

durumuna ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 

BÖLÜM 2: Çocuklarda Deri Hastalıkları İle İlgili Semptomlara İlişkin Bulgular  

 Egzama semptomları ile ilgili bulgular, 

 Ürtiker Semptomları ile ilgili bulgular yer almaktadır. 

 

          BÖLÜM 3: Deri Hastalıkları İle İlgili Semptomlar ve Etkileyen Faktörler 

Arasındaki İlişkiyi Gösteren Bulgular 

 Deri hastalıkları ile ilgili semptom olma durumu ile sosyo-demografik 

özellikler arasındaki ilişkiyi gösteren bulgular, 

 Deri hastalıkları ile ilgili semptom olma durumu ile çalışma koşulları 

arasındaki ilişkiyi gösteren bulgular, 

 Deri hastalıkları ile ilgili semptom olma durumu ile çalışma ortam 

özellikleri arasındaki ilişkiyi gösteren bulgular, 

         BÖLÜM 4: Deri Hastalıkları İle İlgili Semptom Olma Durumu Üzerine Etkili Olan 

Prediktör Faktörler Arasındaki İlişkiyi Gösteren Bulgular 
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4.1. ÇOCUKLARIN TANITICI ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ BULGULAR 

4.1.1. Çocukların Sosyo-Demografik/ Sağlık Özellikleri  İle İlgili Bulgular 

Bu bölümde çocukların MDH semptomlarını etkileyen sosyo-demografik/ sağlık 

özellikleri  ile ilgili bulgularına yer verilmiştir. Çocukların sosyo-demografik/ sağlık  özellikleri 

ile ilgili bulgular Tablo 4-1’de gösterilmiştir.  

Araştırma kapsamında yer alan çocukların yaş ortalaması 17,90 ± 1,73’tür (min:14, 

max:24). Tablo 4-1’de görüldüğü gibi çocukların %67,7’si (n:308) 18 yaş altında, %57,2’sinin 

(n:240) kız, %  44,6’sının 1. Sınıf (n: 203),  % 66,8’inin (n:304) ortaokul mezunu olduğu 

bulunmuştur. Çocukların %81,3’nün (n: 370) ailesinin ya da kendisini sağlık güvencesi olduğu, 

%49,7’sinin (n:226) sağlık sorunu olduğunda öncelikli olarak devlet hastanesini tercih ettiği 

belirlenmiştir. Çocukların % 50,3’ünün ailesinde 5 ve daha fazla birey yaşadığı ve %54,9’unun 

ailesinde  2 ve daha az birey çalıştığı bulunmuştur (Tablo 4-1). Çocukların % 21,1’inde annenin 

çalıştığı, %83,3’ünde babanın çalıştığı, % 65,7’sinde kardeşin çalıştığı belirlenmiştir.  

Sağlık algısı ile ilgili bulgular değerlendirildiğinde çocukların %  44,2’si sağlık 

durumunu kötü, %  25,5’i çok iyi, % 21,8’i iyi,  % 8,6’sı kötü olarak belirtmiştir. 

Çocukların, % 18’i (n:82) doktor tarafından tanı koyulan bir hastalığı olduğu 

belirtmiştir. Çocukların %27,2’si (n:22) astım, %7,4’ü (n:6) bronşit, %6,2’si (n:5) sinüzit gibi 

solunum sistemi hastalıkları ile ilgili doktor tarafından tanı konulduğunu belirtmiştir.  
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Tablo  4-1: Çocukların  Sosyo-demografik/ sağlık özellikleri Özellikleri (N=455) 

Değişkenler Demografik Özellikler n %  

Yaş 15 yaş ve altı 

16-18 yaş  

19 yaş ve üzeri 

19 

289 

147 

4,2 

63,5 

32,3 

Cinsiyet Kız 

 Erkek 

240 

215 

52,7 

47,3 

Sınıf 1. Sınıf 

2. Sınıf 

3.Sınıf 

203 

129 

123 

44,6 

28,4 

27,0 

Eğitim Durumu İlkokul ve altı 

Ortaokul mezunu 

Lise devam ediyor 

Lise mezunu 

31 

304 

110 

10 

6,8 

66,8 

24,2 

2,2 

Ailede yaşayan birey sayısı 1-4 birey 

5 ve üzerinde birey 

226 

229 

49,7 

50,3 

Ailede çalışan birey sayısı 2 ve altı 

3 ve üzerinde 

250 

205 

54,9 

45,1 

Sağlık Güvencesi Var 

Yok 

370 

85 

81,3 

18,7 

Doktor tarafından tanı konmuş  

hastalık varlığı 

Evet 

Hayır 

82 

373 

18,0 

82,0 

Öncelikli başvurduğu sağlık  

Sağlık kurumu 

Sağlık Ocağı 

Devlet Hastanesi 

Özel Hastane 

Üniversite Hastanesi 

151 

226 

72 

6 

33,2 

49,7 

15,8 

1,3 

Sağlık Algısı 

 

 

 

Çok iyi 

İyi 

Kötü  

Çok kötü 

116 

99 

201 

39 

25,5 

21,8 

44,2 

8,6 
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4.1.2. Çocukların Çalışma Koşulları İle İlgili Bulgular 

Çocukların çalışma koşulları ile ilgili bulgular Tablo 4-2’de sunulmuştur. Çocukların 

%55,6’sı (n:253) kuaförlük, % 22,2’sinin (n:101) oto tamirciliği, %22,2’si (n:101) kuyumculuk 

bölümlerinde okumakta ve bu mesleklerde çalışmaktadır. Çocukların %44,0’ının (n:200) görev 

unvanının kalfa olduğu, şuan ki mesleklerinde çalışma yılı ortalaması 3,2 ±2,2, şimdiki ve daha 

önceki iş tecrübelerinin toplamını ifade eden toplam çalışma yılı ortalaması 3,6 ± 2,5 olduğu 

bulunmuştur.  

Çocukların şuan ki mesleklerinde günlük çalışma saati ortalamaları 11,8±1,8’dir. 

Çocukların   % 43,7’si (n:199) günde 11-12 saat, % 32,5’i (n:148) günde 12 saat ve üzerinde 

çalıştıklarını, %74,9’u haftada 1gün ve daha az izin kullandıklarını belirtmiştir. Çocukların 

mesleklerine göre günlük çalışma saatleri şekil 4-1’de gösterilmiştir. Kuaför gurubun 

%53,4’ünün günde 12 saatten fazla çalıştığı bulunmuştur. Çocukların haftalık çalışma saatleri 

ortalaması 68,4±12,7 ve haftalık izin günleri ortalaması 1,2±0,5’tir. Çocukların ilk işe başlama 

yaş ortalaması 14,3 ± 1,9 olmakla birlikte,  %54,9’u 15 yaş ve sonrasında çalışma hayatına 

başlamışlardır. Çocukların %97,4’ü düzenli olarak başka bir işte çalışmadığını belirtmiştir 

(Tablo 4-2). 

Çocukların %46,6’sının (n:212) ilk çalışmaya başladıkları mesleğin kuaförlük olduğu, 

%73,4’ünün (n:334) iş yerinde 10 kişiden az iş çalıştıran işyerlerinde çalıştığı, %81,1’inin 

(n:369) işyerinde yıllık izin olduğu,  %50,3’ünün (n:229) işyerinde öğle tatili olmadığı, 

%68,1’inin (n:310) işyerinde sağlık konusunda eğitim almadığı ve %74,7’sinin (n:340) işe 

başlarken sağlık kontrolünden geçmediği bulunmuştur (Tablo 4-2). 

           

Şekil  4-1: Çocukların mesleklerine göre günlük çalışma saatleri (%) 
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Tablo  4-2: Çocukların Çalışma Koşulları (N=455) 

Değişkenler n %  

Meslek 

  

Kuaförlük 

Oto Tamirciliği 

Kuyumculuk 

253 

101 

101 

55,6 

22,2 

22,2 

Görev Ünvanı Çırak 

Kalfa 

Usta 

Stajyer 

198 

200 

20 

37 

43,5 

44,0 

4,4 

8,1 

Meslekte çalışma yılı  1 yıldan az 

1-5 yıl 

6 yıl ve üzeri 

82 

312 

61 

18,0 

68,6 

13,4 

Toplam Çalışma Yılı 

(şimdiki mesleği ve önceki mesleği) 

1 yıldan az 

1-5 yıl 

6 yıl ve üzeri 

35 

348 

72 

7,7 

76,4 

15,8 

İlk işe başlama yaşı 14 yaş ve altı 

15  yaş ve üzeri 

205 

250 

45,1 

54,9 

İlk çalışmaya başladığı meslek Kuaförlük 

Oto Tamirciliği 

Kuyumculuk 

Diğer Meslekler 

212 

78 

68 

97 

46,6 

17,1 

14,9 

21,3 

İşyerinde çalışan kişi sayısı 10 kişi ve altında 

10 kişi üzerinde 

334 

121 

73,4 

26,6 

Haftalık izin süresi 1 gün ve az 

2 gün ve üzeri 

341 

114 

74,9 

25,1 
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Tablo 4-2 (devamı): Çocukların Çalışma Koşulları (N=455) 

                                           Değişkenler                                                        n              %  

Günlük çalışma saati 8 saat 

9-10 saat 

11-12 saat 

12 saat ve üzeri 

23 

85 

199 

148 

5,1 

18,7 

43,7 

32,5 

Ek işte çalışma Evet 

Hayır 

12 

443 

2,6 

97,4 

İşyerinde öğle tatili Var 

Yok 

226 

229 

49,7 

50,3 

Yıllık izin  Var 

Yok 

369 

86 

81,1 

18,9 

İşyerinde sağlık eğitimi alma Evet 

Hayır 

145 

310 

31,9 

68,1 

İşe giriş muayenesi yaptırma Evet 

Hayır 

115 

340 

25,3 

74,7 

 

4.1.3. Çocukların Çalışma Ortamı Özellikleri İle İlgili Bulgular  

Bu bölümde çocukların; çalışma ortamı fiziksel özellikleri, çocukların mesleklerine 

göre iş yerinde sıklıkla kullandığı ve temas ettiği araç gereçlerin dağılımı, olağan bir iş gününde 

ortalama el yıkama sıklıkları, mesleklerine göre el yıkama sıklıkları, iş yerinde kişisel koruyucu 

olarak eldiven kullanma durumu, meslekilerine göre iş yerinde eldiven kullanma durumu ile 

ilgili bulgulara yer verilmiştir. 

 Çalışma ortamı fiziksel özellikleri ile bulgular tablo 4-3’te gösterilmiştir. Çocukların 

çalışma ortamlarının %66,6’sında havalandırma, %88,4’ünde aydınlatma, %75,6’sında ısınma, 

%80,9’unda tuvalet, %89,7’sinde lavabo yeterli olduğu bulunmuştur. Çocukların %85,7’sinin 

çalışma ortamında sağlık birimi/ revir, %68,8’inde dinlenme odası ve %60,2’sinde 

yemekhane/kantin/ mutfak yetersiz olarak bulunmuştur (Tablo 4-3). 
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İşyeri ortamında toz ya da kimyasal madde ölçümü yapılma durumu 

değerlendirildiğinde, çocukların %75,8’ini çalışma ortamlarında kimyasal madde ölçümü 

yapılmadığı belirlenmiştir. Çocukların % 23,1’i işyerinde ya da evlerinde hayvan beslendiğini 

belirtmiştir. 

Tablo  4-3: Çocukların Çalışma Ortamı Fiziksel Özellikleri (N=455) 

Çalışma Ortamı Özellikleri 

Yeterli Yetersiz 

n (%) n ( %) 

Havalandırma 303           (66,6) 152   (33,4) 

Aydınlatma 402         (88,4) 53 (11,6) 

Isınma 344          (75,6) 111 (24,4) 

Tuvalet 368           (80,9) 87 (19,1) 

Lavabo 408          (89,7) 47 (10, 3) 

Yemekhane/ Kantin/ Mutfak  181          (39,8) 274 (60,2) 

Dinlenme Odası 142           (31,2) 313 (68,8) 

Sağlık Birimi Revir   65          (14,3) 390 (85,7) 

 

Çocukların, şu anki mesleklerine göre iş yerinde sıklıkla temas ettiği ve kullandığı araç 

gereçlerin dağılımına ilişkin bulgular tablo 4-4’te gösterilmiştir. Araştırmaya katılan tüm 

çocukların çalışırken kullandıkları kimyasal maddeler değerlendirildiğinde; kuaför çocukların 

daha fazla ıslak işler (temzilik, yıkama v.b) yaptığı (p=0,000), temizlik maddeleri (p=0,000),  el 

dezenfektanları  ve saç boyası (p-aminodiphenylamine, pphenylenediamine, v.b.) ile temas 

ettiği (p=0,025) bulunmuştur. Oto tamirciliği ve kuyumcu bölümündeki çocukların ise 

çözücülere (dizel yağı, fuel oil, tiner, benzen, aseton vb.) (p=0,004), yağlar, keskin sıvılara 

(sülfürük asit/zaç yağı, hidroflorik asit/tuz ruhu,  nitrik asit/kezzap, amonyak, amonyum klorür, 

sodyum hidroksit vb.), tozlara  (p=0,000) ve küçük el aletlerine (çekiç, pense, tornavida vb) 

(p=0,000) daha fazla temas ettiği bulunmuştur. 
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Tablo  4-4: Çocukların Mesleklerine Göre, İş Yerinde Sıklıkla Temas Ettiği ve Kullandığı 

Araç Gereçlerin Dağılımı (N=455) 

Temas edilen 

maddeler 
Temas 

 etme 

durumu 

Kuaför 

n= 253 

n      % 

Oto 

tamirciliği 

n= 101 

n         % 

Kuyumcu 

n= 101 

n        % 

 

χ
2
 

 

p 

Islak işler (yıkama, 

temizleme vb.) 
Evet 

Hayır 

173 (70,3)* 

80 (38,3) 

29 (11,8) 

72 (71,3) 

44 (17,9) 

57 (23,7) 
51,498 0,000 

Bitkiler 
Evet 

Hayır 

10 (11,7) 

243 (56,0) 

7 (33,3) 

94 (21,7) 

4 (19,0) 

97 (22,4) 
1,581 0,454 

Hayvanlar 
Evet 

Hayır 

13 (43,3) 

240 (56,5) 

12 (40,0) 

89 (20,9) 

5 (16,7) 

96 (22,6) 
5,898 0,052 

Temizlik maddeleri 

(deterjan, çamaşır 

suyu) 

Evet 

Hayır 

93 (68,9)* 

160 (50,0) 

16 (11,9) 

85 (26,6)* 

26 (19,3) 

75(23,4)* 

16,095 0,000 

El dezenfektanları 
Evet 

Hayır 

47 (70,1)* 

206 (53,1) 

12 (17,9) 

89 (22,9)* 

8 (11,9) 

93 (24,0)* 
7,364 0,025 

Çözücüler (dizel yağı, 

fuel oil, tiner, benzen, 

aseton vb.) 

Evet 

Hayır 

31 (39,7) 

222 (58,9)* 

20 (25,6)* 

81 (21,5) 

27 (34,6)* 

74 (19,6) 
11,301 0,004 

Yağlar, keskin sıvılar 
Evet 

Hayır 

30 (23,4) 

223 (68,2)* 

56 (43,8)* 

45 (13,8) 

42 (32,8)* 

59 (18,0) 
79,451 0,000 

Boyalar 
Evet 

Hayır 

72 (69,9)* 

181 (51,4) 

22 (21,4) 

79 (22,4)* 

9 (8,7) 

92 (26,1)* 
15,804 0,000 

Zamk, tutkal vb. 
Evet 

Hayır 

4 (17,4) 

249 (57,6)* 

8 (34,8)* 

93 (21,5) 

11 (47,8)* 

90 (20,8) 
15,258 0,000 

Toz  
Evet 

Hayır 

22 (25,0) 

231 (62,9)* 

28 (31,8)* 

73 (19,9) 

38 (43,2)* 

63 (17,2) 
44,568 0,000 

Küçük el aletleri 

(çekiç, pense, 

tornavida vb.) 

Evet 

Hayır 

52 (39,1) 

201 (62,4)* 

55 (41,4)* 

46 (14,3) 

26 (19,5)* 

75 (23,3) 
40,869 0,000 

Tabloda satır yüzdelikleri belirtilmiştir. “*” işareti gözlenen değerlerin beklenen değerlerden büyük olduğunu 

göstermektedir. 
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Çocukların normal bir iş gününde ortalama el yıkama sıklıkları değerlendirildiğinde % 

35,4’ünün 20 defadan fazla el yıkadığı belirlenmiştir (Tablo 4-5) 

Çocukların mesleklerine göre el yıkama sıklıkları ise Tablo 4-6’da gösterilmiştir. 

Çocukların meslekleri ile el yıkama sayıları arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,001). 

Günde 20 defadan fazla el yıkayan gurubun %80,7’isinin kuaför, günde 0-5 defa el yıkayan 

gurubun %48,3’ünün ise oto tamircileri olduğu, günde 6-10defa el yıkayan gurubun ise 

%32,7’sinin kuyumcu çocuklar olduğu bulunmuştur. Kuförler aynı zamanda günde 11-20 kez el 

yıkayan gurubun %58,3’ünü oluşturmaktadır  (Tablo 4-6). 

 

Tablo  4-5: Çocukların Olağan Bir İş Gününde El Yıkama Sıklıkları (N=455) 

İşyerinde günlük el yıkama sayısı                n              % 

Günde 0-5 defa 
87 19,1 

Günde 6- 10 defa 
104 22,9 

Günde 11-20 defa 
103 22,6 

Günde 20 defadan fazla 161 35,4 

Total             455 100,0 

 

 

Tablo  4-6: Çocukların Mesleklerine Göre İş Yerinde Günlük El Yıkama Sıklıklarının 

Dağılımı (N=455) 

İşyerinde günlük 

el yıkama sayısı 

 

Kuaför 

n= 253 

  G(B)**      % 

Oto tamirciliği 

n= 101 

    G (B)           % 

Kuyumcu 

n= 101 

 G (B)        % 

χ
2
  p 

Günde 0-5 defa 23 (48,4)  26,4 42 (19,3)* 48,3 22 (19,3) 25,3 

99,516  0,000 

Günde 6- 10 defa 40 (57,8)  38,5 30 (23,1) 28,8 34 (23,1)* 32,7 

Günde 11-20 defa 60(57,3)*  58,3 14 (22,9) 13,6 29 (22,9) 28,2 

Günde 20 defadan 

fazla 
130(89,5)*  80,7 15 (35,7) 9,3  16 (35,7) 9,9 

Tabloda satır yüzdelikleri belirtilmiştir. “*” işareti gözlenen değerlerin beklenen değerlerden büyük olduğunu 

göstermektedir. “**”G: Gözlenen değer; B: Beklenen değeri temsil etmektedir. 
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Çocukların iş yerinde kişisel koruyucu olarak eldiven kullanma durumu tablo 4-7’de 

sunulmuştur. Araştırmaya katılan tüm çocukların % 52,5’inin eldiven kullanmadığını, %  

47,5’inin iş yerinde koruyucu eldiven kullandığı belirlenmiştir (Tablo 4-7). 

 İşyerinde koruyucu eldiven olarak çocukların % 54,3’ünün doğal/ lateks eldiven 

kullandığını, % 14,4’ ünün plastik eldiven kullandığını, % 13,4’ünün sentetik eldiven 

kullandığını ve çocukların % 11,1’ inin koruyucu eldiven kullanımı sonucu deri ile ilgili 

reaksiyon yaşadığını belirtmiştir. 

Tablo  4-7: Çocukların İş Yerinde Kişisel Koruyucu Olarak Eldiven Kullanma Durumuna 

İlişkin Bulgular (N=455) 

Eldiven Kullanma Durumu n % 

 Hiç kullanmadım 
239 52,5 

 Şu anda kullanıyorum 126 27,7 

Daha önce kullandım, şu anda kullanmıyorum 90 19,8 

 Total 455 100,0 

 

Çocukların meslekleri ile eldiven kullnama durumları ile arasındaki ilişki 

değerlendirildiğinde,  hiç eldiven kullanmayan kuaför çocukların (%64,4), şuan anda eldiven 

kullanan oto tamircilerinin (%31,7) ve daha önce eldiven kullanan kuyumcu çocukların (%27,8) 

meslekleri arasında ileri anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,001) (Tablo 4-8). 

Tablo  4-8: Çocukların Mesleklerine Göre İş Yerinde Kişisel Koruyucu Olarak Eldiven 

Kullanma Durumları (N=455) 

Eldiven Kullanma  

Durumu 

Kuaför 

n= 253 

      G (B)**    % 

Oto 

Tamirciliği 

n= 101 

    G(B)      % 

Kuyumcu 

n= 101 

    G(B)      % 

χ
2
  p 

 

Hiç kullanmadım 154 (132,9)*  64,4 32 (53,1)   13,4 53 (53,1)   22,2 

27,754 

 

 

 

0,000 
 Şu anda 

kullanıyorum 
63 (70,1)        50,0 40 (28,0)* 31,7 23 (28,0)   18,3 

Daha önce 

kullandım, şu anda 

kullanmıyorum 
36 (50,0)        40,0 29 (20,0)   32,2 25 (20,0)* 27,8 

  Tabloda satır yüzdelikleri belirtilmiştir. “*” işareti gözlenen değerlerin beklenen değerlerden büyük olduğunu göstermektedir.    

“**”G: Gözlenen değer; B:beklenen değeri temsil etmektedir. 
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4.1.4. Çocukların Mesleki Risk ve Mesleki Deri Hastalıkları İle İlgili Farkındalık Durumu 

Çocukların meslek dağılımlarına göre,  mesleki riskleri ile egzama, KÜ, AD, AR ve 

astım gibi hastalıklara ilişkin farkındalık durumlarını değerlendiren bulgular tablo 4-9’da 

sunulmuştur. 

Çocukların “Çalışırken iş elbisesi, maske, eldiven, gözlük gibi kişisel koruyucuların 

kullanılmasının önemli olduğunu düşünme” durumuna ilişkin yanıtları değerlendirildiğinde; oto 

tamircilerinin %29,8’inin her zaman düşündüklerini, kuaförlerin %65,6’sının ve kuyumcuların 

%20,4’ünün  hiç düşünmedikleri belirlenmiştir (p=0,007). 

 

Çocukların “İş yerinde çalışırken kullandığı /karşı karşıya kaldığı buhar, gaz, metal, 

kimyasal madde, gibi risklerin sağlığınızı bozabileceğini düşünme” durumu 

değerlendirildiğinde; oto tamircilerinin %31,2’sinin her zaman düşündükleri, kuaförlerin 

%73,4’ünün hiç düşünmedikleri, kuyumcuların % 24,3’ünün bazen düşündükleri bulunmuştur 

(p=0,000). 

Çocuklar egzamanın bir meslek hastalığı olabileceğine ilişkin görüşleri 

değerlendirildiğinde, %  37,6’sı hayır düşünmüyorum, % 34,3’ünün bazen düşünüyorum, % 

28,1’inin her zaman düşünürüm yanıtını verdiği bulunmuştur. 

 

Çocukların mesleklerine göre, “Egzamanın (deride kızarıklık, kaşıntı, pullanma, 

soyulma, şişme), allerjik rinit, astım, atopik dermatitin bir meslek hastalığı olabileceğini 

düşünme” durumu değerlendirildiğinde kuaför çocukların %61,7’sinin her zaman düşündükleri, 

oto tamirciliği bölümündeki çocukların %23,4’ünün hiç düşünmedikleri, kuyumcu çocukların 

%25,0’ının bazen düşündükleri belirlenmiştir (p=0,533). 
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Tablo  4-9: Çocukların Mesleki Risk ve Mesleki Deri  Hastalıkları İle İlgili Farkındalık Durumunu Gösteren Bulgular (N=455) 

Özellikler 

Kuaför 

n= 253 

n    % 

Oto Tamirciliği 

n= 101 

n      % 

Kuyumcu 

n= 101 

n    % 

χ2 p 

Çalışırken is elbisesi, maske, eldiven, 

gözlük gibi kişisel koruyucuların 

kullanılmasının önemli olduğunu 

düşünüyor musunuz? 

Hayır düşünmüyorum 

Bazen düşünürüm 

Her zaman düşünürüm 

61 (65,6)* 

93 (59,2)* 

99 (48,3) 

13 (14,9) 

27 (17,2) 

61 (29,8)* 

19 (20,4) 

37 (23,6) 

45 (22,0) 

14,155 0,007 

İş yerinde çalışırken kullandığınız 

/karsı karsıya kaldığınız buhar, gaz, 

metal, kimyasal madde, gibi risklerin 

sağlığınızı bozabileceğini düşünüyor 

musunuz?  

Hayır düşünmüyorum 

Bazen düşünürüm 

Her zaman düşünürüm 

92 (73,4)* 

92 (54,4) 

69 (44,8) 

17 (12,9) 

36 (21,3) 

48 (31,2)* 

23 (17,4) 

41 (24,3)* 

37 (24,0) 

20,705 0,000 

Egzamanın (deride kızarıklık, 

kaşıntı, pullanma, soyulma, şişme), 

allerjik rinit, astım, atopik 

dermatitin bir meslek hastalığı 

olabileceğini düşünüyor musunuz? 

Hayır düşünmüyorum 

Bazen düşünürüm 

Her zaman düşünürüm 

92 (53,8) 

82 (52,6) 

79 (61,7)* 

40 (23,4)* 

35 (22,4) 

26 (20,3) 

39 (22,8) 

39 (25,0)* 

     23 (18,0) 

3,150 0,533 

Tabloda satır yüzdelikleri belirtilmiştir. “*” işareti gözlenen değerlerin beklenen değerlerden büyük olduğunu göstermektedir. 
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4.2. ÇOCUKLARDA DERİ HASTALIKLARI İLE İLGİLİ SEMPTOMLARA İLİŞKİN 

BULGULAR  

 

Bu bölümde çocukların, egzama, ürtiker, atopik dermatit, alerjik rinit, alerjik 

konjonktivite ve astım gibi mesleki hastalıklarla ilişkili olabilecek semptomları değerlendiren 

bulgular yer almaktadır. Tablo 4-7 ‘de çocukların MDH ile ilgili semptomlarının dağılımını 

göstermektedir. 

 Çocukların egzama semptomları varlığı “Daha önce ellerinizde ya da ön kollarınızda 

egzama ile ilişkili olarak; kuruluk/ kızarıklık/ çatlama, yarıklanma/  pul pul dökülme/ bol 

kaşıntı/ deride su toplama gibi şikayetleriniz oldu mu?” sorusuna verilen “evet” yanıtı  temel 

alarak değerlendirilmiştir. Ürtiker semptomları varlığı ise “Daha önce  elleriniz, bilekleriniz 

veya ön kollarınızda hızla belirip kaybolan ve  bir gün içerisnde kaybolan, yuvarlak halkalar 

şeklinde kaşıntılı, kabarık kırmızı izler oluştu mu (ürtiker/ kurdeşen)?”  sorusuna verilen “evet” 

yanıtı  temel alarak değerlendirilmiştir. 

 Çocukların %44,4’ü (n:202) egzama ile ilgili semptom gösterdiği, %13,4’ünün (n:61) 

ürtiker ile ilgili semptom gösterdiği, %8,1 ‘inin (n:37) hem egzama hem de ürtiker ile ilgili 

semptom gösterdiği bulunmuştur. Tablo 4-7’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan çocukların 

%49’7’sinde (n:226) deri hastalıkları ile ilgili semptom görülürken, %50,3’ünde (n:229) deri 

hastalıkları ile ilgili semptom görülmediği bulunmuştur (Tablo 4-10). 

 

Tablo  4-10: Deri Hastalıkları İle İlgili Semptomlara İlişkin Bulgular (N=455) 

Deri İle İlgili Semptomlar n                           %  

Egzama ile ilgili semptomlar 165 36,3 

Ürtiker ile ilgili semptomlar 24 5,3 

Egzama ve ürtiker semptomları 37 8,1 

Semptom olmayan 229 50,3 

Toplam 455 100 

 

 



 

. 

56 

Çocukların mesleklerine göre MDH ile ilgili semptom olma durumu tablo 4-8’de 

değerlendirilmiştir. Çocukların meslekleri ile MDH semptom olma durumu arasında anlamlı 

fark bulunmuştur (p=0,013). MDH semptom olma durumu istatistiksel olarak oto tamircilerinin 

(%62,4) beklenen değerden daha fazla MDH semptomu gösterdiği bulunmuştur (Tablo 4-11). 

 

Tablo  4-11: Çocukların Mesleklerine Göre Deri Hastalıkları İle İlgili Semptom Olma 

Durumu (N=455) 

Değişkenler 

Kuaförlük 

n=253 

  n       (%) 

Oto 

Tamirciliği 

n=101 

    n       (%) 

Kuyumculuk 

n=101 

    n      (%) 

χ2 p 

Mesleki Deri 

Hastalıkları İle İlgili 

Semptomu Olan 

Çocuklar 

114 (45,1) 63 (62,4)* 49 (48,5) 

8,728 0,013 
Mesleki Deri 

Hastalıkları İle İlgili 

Semptomu Olmayan 

Çocuklar 

139 (54,9)* 38 (37,6) 52 (51,5)* 

Toplam 253 100 101 100 101 100 

Tabloda sütun yüzdelikleri belirtilmiştir. “*” işareti gözlenen değerlerin beklenen değerlerden büyük olduğunu 

göstermektedir. 

 

 Çocukların doktor tarafından sadece %  7,9’una (n:36) alerji tanısı konulduğu 

bulunmuştur. Doktor tarafından çocukların %  19,4’üne toz alerjisi, %  13,9’una besin alerjisi, 

% 8,3’üne kimyasal maddelere karşı allerji tanısı konulduğu ve çocukların % 8,3’üne alerji 

tanısı koymak amacıyla yama testi yapıldığı belirlenmiştir. 

 

Çocukların MDH semptomlarına eşlik eden ve MDH oluşmasında risk faktörü 

oluşturan atopik dermatit (AD), allerjik rinit (AR), allerjik konjonktivit (AK) ve astım gibi diğer 

allerjik semptomlarına ilişkin bulgular tablo 4-12’de sunulmuştur. 
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Çocukların atopik dermatit ile ilişkili olarak “ Son 6 ay içinde, cildinizde belirip 

kaybolan ve çoğunlukla deri kıvrımlarını etkileyen kaşıntılı bir döküntü yaşama durumu” 

değerlendirildiğinde, %22,2’sinın (n:101) yaşadığı bulunmuştur. Çocukların AR  ile ilişkili 

olarak “Daha önce alerjik rinit (saman nezlesi) ile ilişkili; sık sık hapşırma, burunda kaşınma, 

burun akıntısı, geniz akıntısı gibi alerjik şikayetleri olma durumu” değerlendirildiğinde; 

%34,9’unun (n:159) şikayet yaşadığı bulunmuştur. Çocukların allerik konjontivit ile ilişkili 

olarak “Daha önce gözlerinizde;  kızarıklık, sulanma ve kaşıntı gibi alerjik şikayetleri olma 

durumu” değerlendirildiğinde, %35,4’ünün (n:161) şikayetleri olduğu; astımla ilişkili olarak ise 

“Daha önce nefes darlığı, hırıltılı solunum ve kuru öksürük gibi astım hastalığı ile ilişkili 

şikayetleri olma durumu” değerlendirildiğinde; %13,4’ünün (n:61) şikayetleri olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 4-12). 

Astım hastalığı ile ilgili semptomu olan çocukların %25,9’una (n:18) ise doktor 

tarafından astım tanısı konulduğu belirlenmiştir. 

Tablo  4-12: Çocukların Atopik Dermatit, Alerjik Rinit (Saman Nezlesi), Alerjik 

Konjonktivit ve Astım İle İlgili Semptomlarına ilişkin Bulgular (N=455) 

Değişkenler 
Evet 

n         % 

             Hayır 

n       % 

Bilmiyor 

n         % 

Atopik Dermatit  101 22,2 305 67,0 49 10,8 

Allerjik Rinit (Saman nezlesi)  159 34,9 261 57,4 35  7,7 

Allerjik Konjonktivit 161 35,4 269 59,1 25  5,5 

Astım 61 13,4 381 83,7 13  2,9 

 

Çocukların atopik dermatit, alerjik rinit, alerjik konjontivit ve astım semptomlarının 

mesleklere göre dağılımı tablo 4-10’da gösterilmiştir. Kuaförlerin %69,9’unun ve kuyumcuların 

%76,2’sinin AD ile ilgili semptom yaşamadığı, oto tamircilerinin %34,6’sının ise AD ile ilgili 

semptom yaşadığı bulunmuştur (p=0,001). AR semptomları ile meslek grupları arasında 

istatistiksel anlamlı fark bulunmamasına rağmen, kuyumcu çocukların %41,6’sında semptom 

olduğu bulunmuştur (p=0,334). Çocukların meslek grupları ile AK ve astım semptomları olma 

durumu arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır. Ancak kuaför çocukların %37,2’sinin 

AK ile ilgili (p=0,586) ve %15,4’ünün ise astım ile ilgili (p=0,516) semptom yaşadığı 

belirlenmiştir (Tablo 4-13). 
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Tablo  4-13: Çocukların  Mesleklerine Göre Atopik Dermatit, Alerjik Rinit (Saman Nezlesi), 

Allerjik Konjonktivit  Ve Astım Semptomları Arasında İlişkiyi Gösteren Bulgular  

Değişkenler 

Kuaförlük 

n=253 

n   (%) 

Oto 

Tamirciliği 

n=101 

n   (%) 

Kuyumculuk 

n=101 

n   (%) 

 

 

χ
2
  

 

 

 

p 

Atopik 

dermatit 

Evet 

Hayır 

Bilmiyorum 

51 (20,2) 

177 (69,9)* 

25 (9,9) 

35 (34,6)* 

51 (50,5) 

15 (14,9) 

15 (14,9) 

77 (76,2)* 

9 (8,9) 

17,782 0,001 

Allerjik rinit 

Evet 

Hayır 

Bilmiyorum 

82 (32,4) 

152 (60,1)* 

19 (7,5) 

35 (34,7) 

 60 (59,4)* 

6 (5,9) 

   42 (41,6)* 

 49 (48,5) 

10 (9,9) 

4,573 0,334 

Allerjik 

konjonktivit 

Evet 

Hayır 

Bilmiyorum 

94 (37,2)* 

144 (56,9) 

15 (5,9) 

33 (32,7) 

65 (64,4)* 

3 (3,3) 

34 (33,7) 

60 (59,4) 

7 (6,9)* 

2,833 0,586 

Astım 

Evet 

Hayır 

Bilmiyorum 

39 (15,4)* 

208 (82,2) 

6 (2,4) 

9 (8,9) 

89 (88,1)* 

3 (3,0) 

13 (12,9) 

84 (83,2) 

  4 (3,9)* 

3,255 0,516 

Tabloda sütun yüzdelikleri belirtilmiştir. “*” işareti gözlenen değerlerin beklenen değerlerden büyük olduğunu 

göstermektedir.  

 

4.2.1. Egzama Semptomları İle İlgili Bulgular 

 Araştırmaya katılan çocukların %49,7’si (n:226) deri hastalığı ile ilgili semptomları 

olduğu, bunların %44,4’ünün egzama deri hastalığı ile ilgili semptomları olduğu bulunmuştur 

(Tablo 4-10). 

 Araştırmada egzama deri hastalığı ile ilgili semptomları olduğu belirlenen %44’4 

(n:202) çocuğun  “Son 12 ay içinde ellerde/  bileklerde/  ön kollarda ortaya çıkan semptomları” 

değerlendirildiğinde; en sık olarak %74,0’ının pullu/ döküntülü cilt (p=0,000),  %71,8’inin acı 

ve ağrı (p=0,000), %71,7’sinin kabartılar (p=0,000), %71,4’ünün akıntı ve kabuklanma 

(p=0,020) ve%69,5’inin kızarıklık içeren semptomlar yaşadığı belirlenmiştir (Tablo 4-14). 
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Tablo  4-14: Son 12 Ay İçinde Ellerde/  Bileklerde/  Ön Kollarda Ortaya Çıkan 

Semptomlar (N=455) 

Semptomlar/ Değişkenler 

Egzama var 

n=202 

     G (B)**             % 

Egzama yok 

n=253 

      G (B)             % 

χ
2
 p 

Kızarıklık      
 91 (58,2)* 69,5 40 (72,8) 30,5 46,838 0,000 

Pullu/ döküntü kuru cilt 
57 (34,2)* 74,0 20 (42,8) 26,0 31,535 0,000 

Yarıklar veya çatlaklar 
109 (78,6)* 61,6 68 (98,4) 38,4 34,662 0,000 

Akıntı veya kabuklanma 
15 (9,3)* 71,4 6 (11,7) 28,6 5,420 0,020 

Küçük su kabarcıkları 

(veziküller) 12 (8,0) 66, 9 6 (10,0) 33,3 2,885 0,089 

Kabartılar 
33 (20,4)* 71,7 13 (25,6) 28,3 14,291 0,000 

Ürtiker 
37 (27,1)* 60,7 24 (33,9) 39,3 6,803 0,009 

Kaşıntı 
107 (71,0)* 66,9 53 (89,0) 33,1 50,516 0,000 

Yanma, karıncalanma 

veya batma 53 (35,1)* 67,1 26 (43,9) 32,9 19,943 0,000 

Hassasiyet 
32 (20,9)* 68,1 15 (26,1) 31,9 10,869 0,001 

Acı ve ağrı 
56 (34,9)* 71,8 22 (43,4) 28,2 27,304 0,000 

Tabloda satır yüzdelikleri belirtilmiştir. “*” işareti gözlenen değerlerin beklenen değerlerden büyük olduğunu 

göstermektedir. “**”G: Gözlenen değer; B:beklenen değeri temsil etmektedir. 
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Çocukların “Eller ve ön kollar üzerinde genellikle kuruluk/ kızarıklık/ çatlama, 

yarıklanma/ pul pul dökülme/  bol kaşıntı/ deride su toplama olan bölgeleri” 

değerlendirildiğinde, en sık olarak %  68,8’inin(n:139) ellerin üst yüzünde, % 45,5’inin (n:92) 

parmak aralarında ve  %27,2’sinin (n:55) parmaklarda semptomların ortaya çıktığı bulunmuştur 

(Şekil 4-2). Çalışamaya katılan kuaför ve oto tamircisi çocukların eller üzerinde egzama ile 

ilgili semptomlarının görüldüğü alanlar şekil 4-3 ve şekil 4-4 ’te örnek olarak sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  4-3 : Kuaför çocukların parmaklarında 

ve parmak aralarındaki MDH ile ilgili 

semptomları gösteren örnek bir fotoğraf. 

Şekil  4-4: Oto tamircisi çocukların 

parmaklarında ve ellerin üst yüzünde MDH 

ile ilgili semptomları gösteren örnek bir 

fotoğraf. 

Parmak araları:  

%45,5 (n: 92) 

Ön  kol:  

%14,9 (n:30) 

Ellerin üst 

yüzü: %68,8 

(n: 139) 

Avuç içleri: 

%22,8 (n:46) 

Şekil  4-2: Egzaması olan çocukların eller üzerinde egzama ile ilgili semptom bulunan bölgeleri 

(n=202) 

 

El bilekleri:  

%19,8 (n: 40) 

Parmaklar : 

%27,2 (n: 55) 



 

. 

61 

Çocukların “Elleriniz, bilekleriniz veya önkollarınızda en son ne zaman kuruluk/ 

kızarıklık/ çatlama, yarıklanma/pul pul dökülme/ bol kaşıntı/ deride su toplama gibi 

şikayetlerinin olma” durumu değerlendirildiğinde %38,1’inde son üç ay içinde semptom 

görüldüğü, %34,2’sinin ise veri toplama anında (şu anda var) egzama ile ilgili semptomları 

olduğu belirlenmiştir. Egzama görülme sıklığı değerlendirildiğinde; çocukların %36,6’sı “2 

haftada 1 kez” semptomların ortaya çıktığını belirtmiştir. Egzamanın ile ilgili semptomların ilk 

kez değerlendirildiğinde % 80,2’sinde 15-18 yaş aralığında semptomların ilk kez görülmeye 

başlandığı belirlenmiştir (Tablo 4-15). 

Tablo  4-15: Egzama Semptomlarının Görülme Sıklığı, İlk Görülme Yaşı Ve Görülme 

Zamanı (n=202) 

 
Evet 

n          %  

Hayır 

n         %  

         Egzama Görülme Zamanı                  

Şu anda var 69 34,2 133 65,8 

Şu anda yok, 3 ay önce oldu 77 38,1 125 61,9 

Şu anda yok 3-12 ay önce oldu   33 16,3 169 83,7 

12 aydan önce oldu  23 11,4 179 88,6 

         Egzama Görülme Sıklığı 

1 kez, 2 hafta süren 74 36,6 128 63,4 

1 kez, 2 haftadan uzun süren 40 19,8 162 80,2 

1 den fazla ve uzun süren  34 16,8 168 83,2 

Sürekli 54 26,7 148 73,3 

         Egzama İlk Görülme Yaşı 

6 yaş altında     0 0,0 202 44,4 

6-14 yaş arası   16 7,9 186 92,1 

15- 18 yaş arası 162 80,2 40 19,8 

18 yaş ve üzerinde    24 11,9 178 88,1 
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Çocukların egzama semptomları ile ilgili olarak doktora gitme durumları 

değerlendirildiğinde, % 15,8’isinin semptomlar nedeniyle doktora gittiği, % 84,2’sinin ise 

doktora gitmediği bulunmuştur.  

Egzama ile ilgili semptomlarının çocukların günlük yaşam aktivitelerini etkileme oranı 

1-10 arasında derecelendirilmiş visual analog skala ile değerlendirildiğinde etkileme oranı 

ortalama 4,6 ±2,7 bulunmuştur. 

Egzama semptomu olan çalışan çocukların (n:202) mesleklerine göre, egzama 

semptomlarını etkileyen iş yeri ortam faktörlerine ilişkin görüşleri tablo 4-16’da sunulmuştur. 

 Çalışma ortamında kullandıkları araç gereçlerin ve iş yeri ortam faktörlerinin, egzama 

ile ilgili semptomları etkileyen faktörler olduğuna ilişkin görüşleri 10 grupta 

değerlendirildiğinde; egzama semptomu gösteren kuaförlerin (n:101), çalışırken daha fazla 

sıklıkta el yıkadığı (%65,7) (p=0,000), saç ile ilgili ürünleri (saç boyası, şampuan, saç spreyi, 

jöle, perma solüsyonu vb.) daha fazla kullandığı (%95,9) (p=0,000),  parfüm/deodorant, makyaj 

malzemeleri, cilt bakım ürünleri gibi güzellik ürünleri (%100) (p=0,001) ve temizlik ürünleri 

(formaldehit, çamaşır suyu, deterjan) ile daha fazla temas ettiği bulunmuştur. Egzama 

semptomu olan oto tamircisi çocukların (n:58); çalışırken daha fazla yüksek ısıya maruz kaldığı 

(%55,9) (p=0,000) ve motor yağı, benzin, tiner gibi çözücülere daha fazla temas ettiği (%953) 

(p=0,000) bulunmuştur. Egzaması olan kuyumcu çocukların ise daha fazla asitlere (sülfürük 

asit/ zaç yağı, hidroflorik asit/tuz ruhu,  nitrik asit/kezzap, siyanür vb.) temas ettiği (%62,7) 

(p=0,00)  ve baz türevi maddelere (amonyak, amonyum klorür, sodyum hidroksit vb.) maruz 

kaldığı (%41,9) (p=0,003) bulunmuştur. İstatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamasına rağmen 

kuyumcuların diğer meslek gruplarına göre daha fazla metallere (altın/ gümüş/ platin, nikel, 

kurşun, krom, kobalt,  kadmiyum, alüminyum, berilyum, civa vb.) temas ettiği (%28,6) 

(p=0,491); oto tamircisi çocukların ise daha fazla araç gereç (çekiç, makas pense, kaynak 

makinesi vb.) kullandığı (%35,0) (p=0,640) bulunmuştur. (Tablo 4-16). 
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Tablo  4-16 : Egzama Semptomu Olan Çocukların Mesleklerine Göre, Semptomlarını 

Etkileyen İşyeri Ortam Risklerinin Dağılımı  (n= 202) 

Değişkenler 

Egzaması 

olan 

Kuaför 

n=101 

n   (%) 

Egzaması 

olan Oto 

Tamircisi 

n=58 

n   (%) 

Egzaması 

olan 

Kuyumcu 

n=43 

n   (%) 

 

 

χ
2
 

 

 

 

p 

Sık sık el yıkama 
Evet 

Hayır  

71 (65,7)* 

30 (31,9) 

20 (18,5) 

38 (40,4)* 

17 (15,7) 

26 (27,7)* 
23,255 0,000 

Saç ile ilgili ürünler (saç boya, 

şampuan, saç sprey, jöle, 

perma solüsyonu vb.) 

Evet 

Hayır 

70 (95,9)* 

31 (24,0) 

2 (2,7) 

56 (43,4)* 

1 (1,4) 

42 (32,6)* 
96,305 0,000 

Parfüm/deodorant, makyaj 

malzemeleri, cilt bakım 

ürünleri 

Evet 

Hayır  

14 (100)* 

87 (46,3) 

0 (0) 

58 (30,9)* 

0 (0) 

43 (22,9)* 
15,043 0,001 

Temizlik Ürünleri 

(Formaldehit, çamaşır suyu,  

deterjan vb.) 

Evet 

Hayır 

54 (66,7)* 

47 (38,8) 

16 (19,8) 

42 (34,7)* 

11 (13,6) 

32 (26,4)* 
15,066 0,001 

Metaller (altın/ gümüş/ platin, 

nikel, kurşun, krom, kobalt,  

kadmiyum, alüminyum, 

berilyum, civa vb.) 

 

Evet 

Hayır  

 

8 (38,1) 

 93 (51,4)  

 

7 (33,3) 

51 (28,2 ) 

 

6 (28,6)* 

37 (20,4) 

1,423 0,491 

Asitler (sülfürük asit/zaç yağı, 

hidroflorik asit/tuz ruhu,  

nitrik asit/kezzap, siyanür  

vb.) 

 

Evet 

Hayır 

12 (20,3) 

89 (62,2)* 

10 (16,9) 

48 (33,6)* 

37 (62,7)* 

6 (4,2) 
85,866 0,000 

Bazlar (Amonyak, amonyum 

klorür, sodyum hidroksit vb.) 

Evet 

Hayır  

15 (48,4) 

86 (50,3)* 

3 (9,7) 

55 (32,2)* 

13 (41,9)* 

30 (17,5) 
11,975 0,003 

Araç gereçler (çekiç, makas 

pense, kaynak makinesi vb.) 

Evet 

Hayır 

8  (40,0) 

93 (51,1) 

7 (35,0)* 

51 (28,0) 

5 (25,0) 

38 (20,9) 
0,893 0,640 

Yüksek ısı 
Evet 

Hayır  

9  (26,5) 

92 (54,8)* 

19 (55,9)* 

39 (23,2) 

6 (17,6) 

37 (22,0)* 
15,291 0,000 

 Motor yağları, benzen, tiner 
Evet 

Hayır 

0 (0) 

101 (63,5)* 

41 (95,3)* 

17 (10,7) 

2 (4,7) 

41 (25,8)* 
118,899 0,000 

Tabloda satır yüzdelikleri belirtilmiştir. “*” işareti gözlenen değerlerin beklenen değerlerden büyük olduğunu 

göstermektedir 
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Çocukların % 65,3’ü (n:160) çalışma hayatı dışında kullanılan araç gereçlerin egzama 

semptomlarını etkilemediğini, % 20,8’i (n=42) çalışma hayatı dışında kullanılan araç gereçlerin 

egzama semptomlarını etkilediğini belirtmiştir. Bu çocukların % 61,9’u temizlik ürünlerini, 

%45,2’si ıslak işler ve el yıkamanın, %28,6 ‘sı makine bakımının, çalışma hayatı dışında 

egzama semptomlarını etkileyen etmenler olduğunu belirtmiştir.  

 

Çocukların “Hangi mevsimde el veya bilek/ önkollarda egzama ile ilgili şikayetlerinde 

artış görülme durumu” değerlendirildiğinde, % 54,5’i kış mevsiminde, % 38,6’sı mevsimsel 

fark olmadığı % 2,5’i ilkbahar mevsiminde, %  5,0’i yaz mevsiminde % 5,0’i sonbahar 

mevsiminde olduğu belirlenmiştir. Mevsimler ve egzama semptomları arasında ise anlamlı fark 

bulunamamıştır (p>0,05). 

 

Egzama semptomlarının izin ve tatil gibi nedenlerle işten uzak kalındığı dönemlerde 

düzelme durumu değerlendirildiğinde, çocukların % 71,3’ü işten uzak kaldığı dönemlerde 

egzama semptomların iyileşmeler olduğunu belirtmiştir. Egzama semptomları nedeniyle 

çocukların % 8,4’ü işten uzak kaldığı ve ortalama iş gücü kaybının 7,8 gün olarak bulunmuştur. 

 

Egzaması olan çocukların (n=202) egzama semptomlarının iş yaşamına ve günlük 

yaşama olan etkileri ile ilgili değerlendirme sonuçları tablo 4-17’de sunulmuştur. Çocukların 

büyük bir çoğunluğu egzama semptomlarının iş yaşamı üzerine belirgin bir etkisi olmadığını 

belirtmekle birlikte, %28,2’sinin semptomlar nedeniyle kişisel koruyucu olarak eldiven 

kullanmak zorunda olduğunu belirtilmiştir. Egzama semptomlarının çocukların günlük yaşamı 

üzerine etkileri değerlendirildiğinde, çocukların %38,1’i ruh halinin, %34,7’si uyku düzeninin 

ve %31,2’si kişilerarası iletişimin etkilendiğini belirtmiştir (Tablo 4-17). 
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Tablo  4-17: Egzama Semptomlarının İş Yaşamı Ve Günlük Yaşam Üzerine Etkileri İle 

İlgili Bulgular (n=202) 

Değişkenler 
Etkiliyor 

n           %  

Etkilemiyor 

n           %  

                 İş yaşamına etkileri 

Koruyucu eldiven kullanmak zorunda 

olmak 
57          28,2 145        71,8 

Görev-iş değişikliği yapmak zorunda 

kalma, iş bulmakta zorluk yaşama, gelir 

düzeyinde azalma 

22          10,9  180        89,1 

İş arkadaşlarım veya işverenler tarafından 

negatif tutum 
13            6,4 189        93,6 

İşten uzak kalma 18            8,9 184        91,1 

          Günlük yaşama etkileri 

Ev işleri, günlük aktiviteleri 63          31,2 139        68,8 

Spor ve benzeri aktiviteler, diğer hobiler 51          25,2 151        74,8 

Uyku düzeni 70          34,7 132        65,3 

Gezi, seyahat 51          25,2 151       74,8 

Sosyal aktiviteler 52          25,7 150        74,3 

Kişisel arası iletişim 66          32,7 136        67,3 

Ruh hali 77          38,1 125        61,9 

 

4.2.2. Ürtiker Semptomları İle İlgili Bulgular  

Bu bölümde çocukların ürtiker hastalığı ile ilgili semptomlarına ilişikin bulgulara yer 

verilmiştir. Araştırmaya katılan çocukların %13,4’ü (n:61) ürtiker ile ilgili semptomu olduğu, 

%86,6’sının (n:141) ürtiker olmadığı bulunmuştur (Tablo 4-7).  

Ürtiker semptomları gösteren çocukların (n:61), “Elleriniz, bilekleriniz veya 

önkollarınızdaki bu kaşıntılı kabarık izler (ürtiker) meyveler, sebzeler, lastik eldivenler vb. cilt 

temasından sonra olma durumu” değerlendirildiğinde %60,7’sinin (n:37) hayır, % 26,2’sinin 

(n:16) evet ve % 13,1’inin (n:8) bilmiyorum yanıtı verdikleri belirlenmiştir.  
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Ürtiker semptomlarının allerjen maddelerle olan temas sonucu geliştiğini belirten 

çocukların (n=16), ürtiker semptomlarının görülme sıklığı, görülme zamanı ve ilk ortaya çıktığı 

yaş aralığı tablo 4-16’da gösterilmiştir. Tabloya göre çocukların  %37,5’inin “geçen 7 gün 

içinde” ve “7 gün- 3 ay önce”  ürtiker ile ilgili semptom yaşadığı, % 50’sinin ürtiker 

semptomlarının “2-5 kez” tekrarladığı, % 62,5’inin “15-18 yaş” arasında ilk kez ürtiker ile ilgili 

semptom yaşadığı belirlenmiştir (Tablo 4-18). 

Ürtiker ile ilgili semptomlarının çocukların günlük yaşam aktivitelerini etkileme oranı 

1-10 arasında derecelendirilmiş visual analog skala ile değerlendirildiğinde etkileme oranı 

ortalama 3,8 ± 2,8 olduğu bulunmuştur. 

 

Tablo  4-18: Allerjen Maddelerle Olan Temas Sonucu Gelişen Ürtiker Semptomlarının 

Görülme Sıklığı, İlk Görülme Yaşı Ve Görülme Zamanı (n=16) 

 
Var 

n         %  

Yok 

n          %  

         Ürtiker Görülme Zamanı    

geçen 7 gün içinde   6 37,5 10 62,5 

7 gün- 3 ay önce 6 37,5 10 62,5 

3-12 ay önce 3 18,8  13 81,2 

1 yıldan uzun süre önce  1 6,3   15 93,7 

        Ürtiker Görülme Sıklığı     

haftada bir kez  5 31,3 11 68,7 

2-5 kez 8 50,0 8 50,0 

5 kezden fazla 3 18,8 13 81,2 

        Ürtiker İlk Görülme Yaşı     

6 yaş altında       0 0,0       16 100 

6-14 yaş arası    2 12,5 14 87,0 

15- 18 yaş arası      10 62,5   6 37,5 

18 yaş ve üzerinde  4 25,0 12 75,0 
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4.3.   DERİ HASTALIKALARI İLE İLGİLİ SEMPTOMLAR VE ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİYİ GÖSTEREN BULGULAR 

4.3.1. Çocukların Deri Semtopmları Olma Durumu İle Sosyo-demografik/ Sağlık 

Özelliklerine Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular 

 Çocukların deri hastalıkları ile ilgili semptomu olma durumu ile sosyo-demografik 

özelliklerin karşılaştırılması ile ilgili bulgular tablo 4-19’da sunulmuştur.  

 Çocukların deri hastalıkları ile semptom gösterme durumu ile; sınıf düzeyleri 

(p=0,019), eğitim düzeyleri (p=0,040), öncelikli başvurduğu sağlık kuruluşu ve sağlık algısı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Sınıf düzeylerindeki anlamlılık 

değerlendirildiğinde 1. Sınıfta olan çocuklarda (%50,7) ve 2.sınıfta olan çocuklarda  (%57,4), 

eğitim düzeyleri ile deri semptomu olma durumu arasındaki ilişki değerlendirildiğinde, eğitim 

düzeyi ilkokul ve altında olanlarda (%64,5) ve lise eğitimine devam edenlerde (%55,8) deri ile 

ilgili semptomların daha fazla olduğu bulunmuştur. Öncelikli başvurduğu sağlık kurumu olarak 

sağlık ocağını (%55,6) tercih edenlerde ve sağlık algısı kötü (%53,7) ve çok kötü (%69,2)  

olarak belirlenenlerde deri hastalıkları ile ilgili semptomların daha fazla olduğu bulunmuştur. 

 Çocukların deri semptomu olma durumu ile yaş (p=0,228), cinsiyet (p=0,737) ailede 

yaşayan birey sayısı (p=0,542) ailede çalışan birey sayısı (p=0,198), sağlık güvencesi olma 

durumu (p=0,363) ve doktor tarafından tanı konulan bir hastalığı olma durumu (p=0,298) gibi 

sosyo-demografik özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. 
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Tablo  4-19: Çocukların Deri Semptomları Olma Durumu İle Sosyo-Demografik/ Sağlık  

Özelliklerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular 

Değişkenler 
Demografik  

Özellikler 

Semptom var 

n=226 

      n      (%) 

Semptom yok 

n=229 

       n      (%) 

 

χ
2
 

 

p 

Yaş 
18 yaş ve altı 

19 yaş ve üzeri 

159 (51,6) 

67 (45,6) 

149 (48,4) 

80 (54,4) 
1,455 0,228 

Cinsiyet 
Kız  

Erkek 

121 (50,4) 

105 (48,8) 

119 (49,6) 

110(51,2) 
0,113 0,737 

Sınıf 

1. Sınıf 

2. Sınıf 

3.Sınıf 

103 (50,7)* 

  74 (57,4) 

49 (39,8) 

100 (49,3) 

55 (64,9) 

74 (60,2) 

7,905 0,019 

Eğitim düzeyi 

İlkokul ve altı 

Ortaokul mezunu 

Lise devam ediyor 

20 (64,5) * 

139 (45,7) 

 67 (55,8) 

11 (35,5) 

165 (54,3) 

53(44,2) 

6,495 0,040 

Ailede yaşayan 

birey sayısı 

1-4 birey 

5 ve üzerinde birey 

109 (48,2) 

117 (51,1) 

117 (51,8) 

112 (48,9) 
0,373 0,542 

Ailede çalışan 

birey sayısı 

2 ve altı 

3 ve üzerinde 

131 (52,4)  

95 (46,3) 

119 (47,6) 

110 (53,7) 
1,654 0,198 

Ailenin sağlık 

güvencesi 

Var  

Yok 

180 (48,6) 

46 (54,1) 

190 (186,2) 

39 (45,9) 
0,827 0,363 

Doktor tarafından 

tanı konmuş 

hastalık varlığı 

Evet  

Hayır 

45 (54,9) 

181 (48,5) 

37 (45,1) 

192 (51,5) 
1,085 0,298 

Öncelikli 

başvurduğu sağlık 

kurumu 

Sağlık Ocağı 

Devlet Hastanesi 

Özel Hastane 

 84(55,6)* 

115 (50,9) 

27 (37,5) 

67 (44,4) 

117 (51,1) 

 45 (62,5) 

6,412 0,041 

Sağlık Algısı  

 

Çok iyi 

İyi 

Kötü  

Çok kötü 

42 (36,2) 

49 (21,7) 

108 (53,7)* 

 27 (69,2)* 

74( 32,3)* 

50 (21,8)* 

93 ( 46,3) 

12 (19,6) 

15,707 0,001 

Tabloda satır yüzdelikleri belirtilmiştir. “*” işareti gözlenen değerlerin beklenen değerlerden büyük olduğunu 

göstermektedir. 
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4.3.2. Çocukların Deri Semptomları Olma Durumu İle Çalışma Koşullarının 

Karşılaştırımasına İlişkin Bulgular 

Çocukların deri hastalıkları ile ilgili semptom olma durumu ile çalışma koşullarının 

özelliklerin karşılaştırılması ile ilgili bulgular tablo 4-20’de sunulmuştur. 

Çocukların deri hastalıkları ile ilgili semptom olma durumu ile çocukların meslekleri 

(p=0,013), meslekte çalışma yılları (p=0,013), iş yerinde sağlık ile ilgili eğitim alma durumu 

(p=0,018) ve işe giriş muayenesi yaptırma durumu (p=0,029) arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmuştur. Farkın hangi gruplardan kaynaklandığı değerlendirildiğinde; meslek 

grupları arasında oto tamircilileri (%62,4), meslekte çalışma yılı grubunda 1-5 yıl çalışanlarda 

(%54,2), iş yerinde sağlık ile ilgili eğitim almayanlarda (%54,5) ve işe giriş muayenesi 

yaptırmayanlarda (%52,6) deri hastalıkları ile ilgili daha fazla semptom görüldüğü 

belirlenmiştir. 
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Tablo  4-20: Çocukların Deri Semptomları Olma Durumu İle Çalışma Koşullarının 

Karşılaştırımasına İlişkin Bulgular  

Değişkenler 
Semptom var 

n=226 

      n      (%) 

Semptom yok 

n=229 

       n      (%) 

 

χ
2
 

 

p 

Meslek 

  

Kuaförlük 

Oto Tamirciliği 

Kuyumculuk 

114 (45,1) 

63 (62,4)* 

49 (48,5) 

139 (54,9)* 

38 (37,6) 

52 (51,5)* 

8,728 0,013 

Görev Ünvanı Çırak 

Kalfa 

Usta 

Stajyer 

99 (50,0) 

97 (48,5) 

12 (60,0) 

18 (48,6) 

99 (50,0) 

103 (51,5) 

8 (40,0) 

19 (51,4) 

0,987 0,804 

Meslekte 

çalışma yılı  

1 yıldan az 

1-5 yıl 

6 yıl ve üzeri 

33 (40,2) 

169 (54,2)* 

24 (39,3) 

49 (59,8)* 

143 (45,8) 

37 (60,7)* 

8,040 0,018 

Toplam Çalışma 

Yılı 

 

1 yıldan az 

1-5 yıl 

6 yıl ve üzeri 

15 (42,9) 

176 (50,6) 

35 (48,6) 

20 (57,1) 

172 (49,4) 

37 (51,4) 

0,796 0,672 

İlk işe başlama 

yaşı 

14 yaş ve altı 

15  yaş ve üzeri 

94 (45,9) 

132 (52,8) 

111 (54,1) 

118 (47,2) 
2,174 0,140 

İlk çalışmaya 

başladığı meslek 

Kuaförlük 

Oto Tamirciliği 

Kuyumculuk 

Diğer Meslekler 

98 (46,2) 

43 (55,1) 

34 (50,0) 

51 (52,6) 

114 (53,8) 

35 (44,9) 

34 (50,0) 

46 (47,4) 

2,266 0,519 

İşyerinde çalışan 

kişi sayısı 

10 kişi ve az 

10 kişi üzeri 

164 (49,1) 

62 (51,2) 

170 (50,9) 

59 (48,8) 
0,162 0,687 

Haftalık izin 

süresi 

1 gün ve az 

2 gün ve üzeri 

171 (50,1) 

55 (48,2) 

170 (49,9) 

59 (51,8) 
0,124 0,725 
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Tablo 4-20 (devamı) : Çocukların Deri Semptomları Olma Durumu İle Çalışma 

Koşullarının Karşılaştırımasına İlişkin Bulgular 

Değişkenler Semptom var 

n=226 

       n      (%) 

Semptom yok 

n=229 

   n      (%) 

χ
2
 p 

Günlük çalışma 

saati 

8-10saat 

11-12 saat 

12 saat ve üzeri 

46 (42,6) 

106 (53,3) 

74 (50,0) 

62 (54,7) 

93 (46,7) 

74 (50,0) 

3,200 0,202 

Ek işte çalışma Evet 

Hayır 

5 (41,7) 

221 (49,9) 

7 (58,3) 

222 (50,1) 
0,073 0,788 

İşyerinde öğle 

tatili 

Var 

Yok 

110 (48,7) 

116 (50,7) 

116 (51,3) 

113 (49,3) 
0,179 0,672 

Yıllık izin  Var 

Yok 

186 (50,4) 

40 (46,5) 

183 (49,6) 

46 (53,5) 
0,423 0,515 

İşyerinde sağlık 

eğitimi alma 

Evet 

Hayır 

57 (39,3) 

169 (54,5)* 

88 (60,7)* 

141 (45,5) 
9,137 0,003 

İşe giriş 

muayenesi 

yaptırma 

Evet 

Hayır 

47 (40,9) 

179 (52,6)* 

68 (59,1)* 

161 (47,4) 
4,768 0,029 

Tabloda satır yüzdelikleri belirtilmiştir. “*” işareti gözlenen değerlerin beklenen değerlerden büyük olduğunu 

göstermektedir. 
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4.3.3. Çocukların Mesleki Deri Hastalıkları İle İlgili Semptom Olma Durumu İle Çalışma 

Ortam Özelliklerinin  Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular  

 

Çocukların MDH ile ilgili semptom olma durumu ile çalışma ortamı özellikleri 

karşılaştırıldığında, el dezenfektanı kullanmayanlarda (p=0,028), yağlar, keskin sıvıları 

kullananlarda (p=0,003) ve boya kullananlarda (p=0,048) MDH semptomlarının daha fazla 

görüldüğü görülmüştür (Tablo 4-21). 

 

İstatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamasına rağmen ıslak işler (yıkama, temizleme 

vb.) yapan grupta deri semptomu varlığı %50,2 (p=0,274),  toz ile temas edenlerde deri 

semptomu varlığı % 43,7 (p=0,520) ve küçük aletlere temas edenlerde deri semptomu varlığı 

%66,1 (p=0,211) görülerek beklenen değerden daha fazla olduğu bulunmuştur. 
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Tablo  4-21: Çocukların Mesleki Deri Hastalıkları İle İlgili Semptom Olma Durumu ile İş 

Yerinde Sıklıkla Temas Ettiği Araç Gereçlerin Karşılaştırlmasına İlişkin  Bulgular  

Temas edilen  maddeler 

Deri semptomu var 

 n=226 

 G (B)**            % 

Deri semptomu yok 

 n=229 

 G(B)                  % 

χ
2
 p 

Islak işler (yıkama, 

temizleme vb.) 
Evet 

Hayır 

128 (122,2)     52,0 

  98 (103,8)     46,9 

118 (123,8)     48,0 

111 (105,2)     53,1 
1,195 0,274 

Bitkiler Evet 

Hayır 

   8 (10,4)        38,1 

218 (215,6)     50,2 

 13 (10,6)        61,9 

216 (218,4)     49,8 
0744 0,388 

Hayvanlar Evet 

Hayır 

 13 (14,9)        43,3 

213 (211,1)     50,1 

 17 (15,1)        56,7 

212 (213,9)     49,9 
0,280 0,597 

Temizlik maddeleri 

(deterjan, çamaşır 

suyu) 

Evet 

Hayır 

 74 (67,1)        54,8 

152 (158,9)     47,5 

 61 (67,9)        45,2 

168 (161,1)     52,5 
2,032 0,154 

El dezenfektanları 

 

Evet 

Hayır 

 25 (33,3)        37,3 

201 (192,7)*   51,8 

 42 (33,7) *     62,7 

187 (195,3)     48,2 
4,799 0,028 

Çözücüler (dizel 

yağı, fuel oil, tiner, 

benzen, aseton vb.) 

Evet 

Hayır 

 41 (38,7)        52,6 

185 (187,3)     49,1 

 37 (39,3)        47,4 

192 (189,7)     50,9 
0,191 0,662 

Yağlar, keskin 

sıvılar 

 

Evet 

Hayır 

 78 (63,6)*      60,9 

148 (162,4)     45,3 

 50 (64,4)        39,1 

179 (164,6)*   54,7 
9,044 0,003 

Boyalar 

 

Evet 

Hayır 

 60 (51,2)*      58,3 

166 (174,8)    47,2 

 43 (51,8)        41,7 

186 (177,2)*   52,8 
3,923 0,048 

Zamk, tutkal vb. 

 

Evet 

Hayır 

 13 (11,4)        56,5 

213 (214,6)     49,3 

 10 (11,6)        43,5 

219 (217,4)     50,7 
0,212 0,645 

Toz Evet 

Hayır 

 41 (43,7)        46,6 

185 (182,3)     50,4 

 47 (44,3)        53,4 

182 (184,7)    49,7 
0,414 0,520 

Küçük el aletleri 

(çekiç, pense, 

tornavida, makas 

vb.) 

Evet 

Hayır 

 60 (66,1)        45,1 

166 (159,9)     51,6 

 73 (66,9)        54,9 

156 (162,1)     48,4 
1,562 0,211 

Tabloda satır yüzdelikleri belirtilmiştir. “*” işareti gözlenen değerlerin beklenen değerlerden büyük olduğunu göstermektedir. 

“**”G: Gözlenen değer; B:beklenen değeri temsil etmektedir. 
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               Çocukların egzama hastalığı ve diğer MDH ilişkin semptomların oluşumunda risk 

faktörü oluşturabilecek atopik semptomları ile MDH semptomu olma durumu arasındaki ilişki 

tablo 4-22’de gösterilmiştir. Çocukların metal eşyalara olan deri duyarlılığını belirlemeye 

yönelik “Cildinize değen metal düğmeler, metal tokalar, metal aksesuarlar veya diğer metal 

eşyalardan dolayı kaşıntınız oluyor mu” sorusu ile MDH semptomu olma durumu arasında 

anlamlı fark bulunmuştur (p=0,042).  Çocukların cilt kuruluğu olma durumu (p=0,000) ve 

terlediğinde ciltte kaşıntı olma durumu (P=0,000) ile MDH semptom görülme durumu arasında 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı fark bulunmuştur. 

  

Tablo  4-22: Egzama İçin Risk Faktörü Oluşturan Atopik Semptomlar İle Çocukların 

Mesleki Deri Hastalıkları Semptomu Olma Durumunun Karşılaştırılması 

Tabloda satır yüzdelikleri belirtilmiştir. “*” işareti gözlenen değerlerin beklenen değerlerden büyük olduğunu 

göstermektedir. “**”G: Gözlenen değer; B:beklenen değeri temsil etmektedir.  

 

Değişkenler 

Deri semptomu var 

n=226 

G (B)**          % 

Deri Semptomu yok 

n= 229 

G (B)**          % 

    

    χ
2
 

 

p 

Cildinize değen metal 

düğmeler, metal tokalar, 

metal aksesuarlar veya 

diğer metal eşyalardan 

dolayı kaşıntınız oluyor 

mu?     

Evet 

Hayır 

   31 (23,8)*     64,6 

195 (202,2)     47,9 

    17 (24,2)      35,4 

 212 (204,8)*   52,1 
4,130 0,042 

Cilt kuruluğunuz var mı?             
Evet 

Hayır 

109 (78,0)*      69,4 

117 (148,0)      39,3 

   48 (79,0)       30,6 

181 (150,0)*    60,7 
37,427 0,000 

Terlediğinizde cildiniz 

kaşınır mı?    

 

Evet 

Hayır 

107 (88,4)*      60,1 

119 (137,6)      43,0 

   71 (89,6)       39,9 

158 (139,4)*    57,0 
12,753 0,000 
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Çocukların atopik dermatit, allerjik rinit, allerjik konjontivit ve astım ile ilgili 

semptomları ile MDH ile ilgili semptom olma durumunun karşılaştırılmasına ilişkin bulgular 

tablo 4-23’te gösterilmiştir.  

Atopik dermatit semptomu olma durumu “Son 6 ay içinde, cildinizde belirip kaybolan 

ve çoğunlukla deri kıvrımlarını etkileyen kaşıntılı bir döküntü yaşadınız mı?” sorusu ile 

değerlendirildiğinde, “evet” (%70,3) ve  “bilmiyorum” (%53,1) yanıtını veren çocuklar ile, 

MDH ile ilgili semptom görülme durumu arasında istatistiksel olarak ieri düzeyde anlamlı fark 

bulunmuştur (p=0,000). 

 Allerjik rinit semptomu olma durumu “Daha önce alerjik rinit (saman nezlesi) ile 

ilişkili; sık sık hapşırma, burunda kaşınma, burun akıntısı, geniz akıntısı gibi alerjik 

şikayetleriniz oldu mu?” sorusu ile değerlendirildiğinde “evet” (%59,7) ve  “bilmiyorum” 

(%54,3) yanıtını veren çocuklar ile, MDH ile ilgili semptom görülme durumu arasında anlamlı 

fark bulunmuştur (p=0,003). 

 Allerjik konjoınktivit semptomu olma durumu “Daha önce gözlerinizde;  kızarıklık, 

sulanma ve kaşıntı gibi alerjik şikayetleriniz oldu mu?” sorusu ile değerlendirildiğinde, “evet” 

(%70,3) ve  “bilmiyorum” (%53,1) yanıtını veren çocuklar ile, MDH ile ilgili semptom görülme 

durumu arasında anlamlı fark bulunmuştur (p=0,000). 

İstatistiksel olarak, çocukların “Daha önce nefes darlığı, hırıltılı solunum ve kuru 

öksürük gibi astım hastalığı ile ilişkili şikayetleriniz olma” durumu ile, MDH semptomu olma 

durumu arasında anlamlı ilişki bulunmamasına rağmen, astım olanların çoğunda (%59,0’ında) 

MDH ile ilgili semptom görüldüğü bulunmuştur (p=0,289). 
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Tablo  4-23: Çocukların Atopik Dermatit, Allerjik Rinit (Saman nezlesi), Allerjik 

Konjonktivit Ve Astım Semptomları İle Mesleki Deri Hastalıkları İle İlgili Semptom Olma 

Durumunun Karşılaştırılması 

Değişkenler 

Deri Semptomu var 

n=226 

G (B)**               % 

Deri Semptomu yok 

n=229 

G (B)             % 

χ
2
 p 

Atopik 

dermatit 

Evet  

Hayır  

Bilmiyorum 

 71 (50,2)*      70,3 

129 (151,5)     42,3 

 26 (24,3)      53,1 

 30 (50,8)        29,7 

176 (153,5)*   57,7 

 23 (24,7)        46,9 

24,051 0,000 

Allerjik rinit 

(Saman 

Nezlesi) 

Evet  

Hayır  

Bilmiyorum 

  95 (79,0)*     59,7   

112 (129,6)     42,9 

 19 (17,4)      54,3 

  64 (80,0)       40,3 

149 (131,4)*   57,1 

 16 (17,6)        45,7 

11,527 0,003 

Allerjik 

konjonktivit 

Evet  

Hayır  

Bilmiyorum 

  96 (80,0)*     59,6 

115 (133,6)     42,8 

 15 (12,4)      60,0 

 65 (81,0)        40,4 

154 (135,4)*   57,2 

 10 (12,6)        40,0 

12,604 0,002 

Astım Evet  

Hayır  

Bilmiyorum 

 36 (30,3)*      59,0 

184 (189,2)     48,3 

   6 (6,5)          46,2 

  25 (30,7)       41,0 

197 (191,8)*   51,7 

   7 (6,5)         53,8 

2,484 0,289 

Tabloda satır yüzdelikleri belirtilmiştir. “*” işareti gözlenen değerlerin beklenen değerlerden büyük olduğunu 

göstermektedir. “**”G: Gözlenen değer; B:beklenen değeri temsil etmektedir.  

 

 

 

 

Çocukların olağan bir iş günü içinde el yıkama sıklıkları ile MDH semptomları görülme 

durumunun karşılaştırılmasına ilişkin bulgular tablo 4-24’te sunulmuştur. Çocukların el yıkama 

sıklıkları ile MDH semptom görülme durumu arasında anlamlı fark bulunmamasına rağmen 

(p=0,050), günde 20 defadan daha fazla ellerini yıkayan gurubun %43,5’inde MDH ile ilgili 

beklenen daha fazla semptom görüldüğü belirlenmiştir (Tablo 4-24). 
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Tablo  4-24: Çocukların Olağan Bir İş Günü İçinde El Yıkama Sıklıkları İle Mesleki Deri 

Hastalıkları İle İlgili Semptom Olma Durumları Arasındaki İlişkiyi Gösteren Bulgular  

Normal bir iş gününde el yıkama 

sıklığı 

Deri Semptomu 

yok  n=229 

   G (B)**       % 

Deri Semptomu 

var  n=226 

 G (B)         % 

χ
2
 p 

  

 Günde 0-5 defa 37 (43,8)    42,5 50 (43,2)*   57,5 
 

 

 

 

 

7,808 

 

 

 

 

 

0,050 

  

 Günde 6- 10 defa 57 (52,3)   54,8 47 (51,7)*  45,2 

  

 Günde 11-20 defa 

  

44 (51,8)   42,7 59 (51,2)*   57,3 

  

 Günde 20 defadan fazla 

  
91 (81,0)*   56,5 70 (80,0)   43,5 

 
Tabloda satır yüzdelikleri belirtilmiştir. “*” işareti gözlenen değerlerin beklenen değerlerden büyük olduğunu 

göstermektedir. “**”G: Gözlenen değer; B:beklenen değeri temsil etmektedir. 

 

Çocukların iş yerinde çalışırken kişisel koruyucu olarak eldiven kullanma durumu ile 

MDH ile ilgili semptom görülme durumu karşılaştırıldığında; şu anda eldiven kıllanan (%53,2)  

ve daha önce eldiven kullanan (%58,9) çocuklar ile MDH semptom görülme durumu arasında 

anlamlı fark bulunmuştur (p=0,041) (Tablo 4-25). 

 

Tablo  4-25: Çocukların İş Yerinde Kişisel Koruyucu Olarak Eldiven Kullanması İle 

Mesleki Deri Hastalıkları İle İlgili Semptom Olma Durumu Arasında İlişki 

Değişkenler 

Deri 

Semptomu 

var 

n=226 

   n          (%) 

Deri 

Semptomu yok 

n=229 

 n           (%) 

x

χ
2
 

P

 p 

Daha önce hiç, 

işinizde koruyucu 

eldiven kullandınız 

mı? 

Hiç kullanmadım 

Şu anda kullanıyorum 

Daha önce kullandım  

106 (44,4) 

67 (53,2) * 

53 (58,9)* 

133 (55,6)* 

59 (46,8) 

37 (41,1) 

6,383 0,041 

Tabloda satır yüzdelikleri belirtilmiştir. “*” işareti gözlenen değerlerin beklenen değerlerden büyük olduğunu 

göstermektedir



78 

 

4.4.    DERİ HASTALIKLARI İLE İLGİLİ SEMPTOM OLMA DURUMU ÜZERİNE 

ETKİLİ OLAN PREDİKTÖR FAKTÖRLER  

 Deri hastalıkları ile ilgili semptom olma durumunu etkileyen prediktör faktörleri 

belirlemek amacıyla logistik regresyon analizi yapılmıştır (Tablo 4-21). 

MDH olan egzama semptomlarını belirlemeye yönelik “Daha önce ellerinizde ya da ön 

kollarınızda egzama ile ilişkili olarak; kuruluk/ kızarıklık/ çatlama, yarıklanma/  pul pul 

dökülme/ bol kaşıntı/ deride su toplama gibi şikayetleriniz oldu mu?” sorusu ile ürtiker 

semptomlarını belirlemeye yönelik “Daha önce elleriniz, bilekleriniz veya ön kollarınızda hızla 

belirip kaybolan ve bir gün içerisinde kaybolan, yuvarlak halkalar şeklinde kaşıntılı, kabarık 

kırmızı izler oluştu mu (ürtiker/ kurdeşen)?”  sorusuna verilen yanıtlar veri tabanının ayrı bir 

sütunda birleştirilerek, “MDH ile ilgili semptom olma durumu” olarak düzenlenmiştir. Logistik 

regresyon modelin bağımlı değişkenini “MDH ile ilgili semptom olma durumu” olarak 

belirlenirken, bağımsız değişkenler olarak toplam 64 değişken belirlenmiştir. Seçilen bağımlı ve 

bağımsız değişkenler ile backward stepwise regresyon analizi gerçekleştirilmiştir.  

 Deri semptomu olma durumunu; sosyo-demografik özelliklerinden, ilkokul mezunu 

olmanın, ortaokul mezunu ve liseye devam etme durumlarına göre 0,5 kat (OR: 0,529,  %95 CI: 

0,709- 4,921), sağlığı “çok kötü” olarak algılamanın, sağlığını “çok iyi”, “iyi” ve “kötü” olarak 

algılayanlara göre 2,7 kat (OR: 2,787, %95 CI: 1,064- 7,301) arttırdığı bulunmuştur (Tablo 4-

26). 

 Deri semptomu olma durumu ile; çocukların analize dahil edilen tablo 4-2’deki 

çalışama koşulları değerlendirildiğinde; oto tamircisi olmanın,  kuaför ve kuyumcu 

mesleklerinde olmaya göre 5,8 kat (OR: 5,807, %95 CI: 2,577- 13,085), iş yerinde günlük 12 

saatten fazla çalışmanın, günlük daha az çalışmaya göre 2,5 kat (OR: 2,591, %95 CI: 1,254- 

5,354) , 15 yaş ve üzerinde çalışma hayatına başlamanın, 14 yaş ve altında çalışma hayatına 

başlayanlara göre 1,7 kat   (OR: 1,739, CI: 1,061-2,850), toplam çalışma yılı 5 yıl ve üzerinde 

olmanın, 5 yıl ve daha az yıl çalışanlara göre 3,0 kat (OR: 3,049, %95 CI:1,143- 8,135), iş 

yerinde sağlık eğitimi almamanın, sağlık eğitimi almaya göre 2,0 kat  (OR: 2,030, %95 

CI:1,226- 3,361), yıllık izni olanların, yıllık izni olmayanların göre 0,5 kat (OR: 0,515, % 95 

CI:0,282- 0,942) ve iş yerinde dinlenme odası olmamanın 2,1 kat (OR: 2,120, % 95 CI:1,274- 

3,529) arttırdığı bulunmuştur (Tablo 4-26). 
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 Deri semptomu olma durumunu; çalışma ortamı özelliklerinden, iş yerinde ıslak işler 

(temizleme, yıkama v.b) ile temas etmenin 1,7 kat (OR: 1,751, %95 CI: 1,045- 2,934), iş 

yerinde yağlar keskin sıvılar ile temas etmenin 2,0 kat (OR: 2,041, %95 CI:1,133- 3,680), iş 

yerinde boyalar ile temas etmenin 2,0 kat (OR: 2,051, %95 CI: 1,150- 3,658),   iş yerinde 

dezenfektan ile  temas etmenin 0,3 kat (OR: 0,390, %95 CI: 0,188- 0,809), iş yerinde tozlarla 

temas etmenin 0, 3 kat  (OR: 0,385, %95 CI: 0,194- 0,764) artırdığı bulunmuştur (Tablo 4-26).  

 Deri semptomu olma durumunu; metal allerijisi olma durumunu değerlendiren 

“Cildinize değen metal düğmeler, metal tokalar, metal aksesuarlar veya diğer metal eşyalardan 

dolayı kaşıntınız oluyor mu?”   sorusunda “evet” yanıtı verenlerde, 2,3 kat (OR: 2,384, %95 CI: 

1,088- 5,227) ve cilt kuruluğu olan çalışan çocuklarında, cilt kuruluğu olmayan çocuklara göre 

2,8 kat (OR: 2,861, %95, CI: 1,723- 4,750) daha fazla semptom görüldüğü bulunmuştur (Tablo 

4-26). 

 Deri semptomu olma durumunu;  "İş yerinde çalışırken kullandığınız /karşı karşıya 

kaldığınız buhar, gaz, metal, kimyasal madde, gibi risklerin sağlığınızı bozabileceğini düşünme” 

durumunu “bazen” düşünenlerde 2,4 kat (OR:2,465, %95CI: 1,236- 4,194) diğer gruplara göre 

arttırdığı bulunmuştur.  “Egzamanın ( deride kızarıklık, kaşıntı, pullanma, soyulma, şişme), 

ürtiker (kurdeşen), allerjik rinit, astım, atopik dermatitin bir meslek hastalığı olabileceğini 

düşünme” durumunu, “bazen”  düşünenlerde, hiç düşünmeyen ve her zaman düşünenlere göre 

0,3 kat (OR: 0,355, %95 CI: 0,185- 0,681) daha fazla semptom görüldüğü bulunmuştur (Tablo 

4-26). 
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Tablo  4-26: Mesleki Deri Hastalıkları İle İlgili Semptomların Oluşumunda Etkili Olan Prediktör Faktörlerin Logistik Regresyon Analizi 

Bağımsız Değişkenler ß Standart 

hata 

Wald 

istatistiği 

df p Odds 

oranı 

(% 95) Güven Aralığı 

           Alt        Üst 

Eğitim Düzeyi 

  (Ref: Lise devam ediyor) 

Lise devam ediyor   10,622 2 0,005    

Ortaokul mezunu 0,625 0,494 1,596 1 0,206 1,867 0,709 4,921 

İlkokul mezunu  -0,637 0,270 5,571 1 0,018 0,529 0,312 0,898 

Diğer arkadaş ya da  

yaşıtlarınızla karşılaştırıldığında, 

genel olarak sağlığınızı nasıl 

değerlendirirsiniz? 

(Ref: Çok iyi  ) 

Çok iyi     9,437 3 0,024    

   İyi 0,937 0,354 6,997 1 0,008 2,553 1,275 5,114 

Kötü 
0,738 0,297 6,185 1 0,013 2,093 1,169 3,745 

Çok kötü 
1,025 0,491 4,354 1 0,037 2,787 1,064 7,301 

Meslek 

(Ref: Kuaför) 

Kuaför    18,014 2 0,000    

Oto tamirciliği  
1,759 0,415 18,009 1 0,000 5,807 2,577 13,085 

Kuyumcu 0,822 0,385 4,562 1 0,033 2,276 1,070 4,841 
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Tablo 4-26 (devamı -1) Mesleki Deri Hastalıkları İle İlgili Semptomların Oluşumunda Etkili Olan Prediktör Faktörlerin Logistik Regresyon 

Analizi 

Bağımsız Değişkenler ß 
Standart 

hata 

Wald 

istatistiği 

 

df 
p 

Odds 

oranı 

(% 95)GüvenAralığı 

       Alt           Üst 

İşyerinde günlük çalışma 

saati 

(Ref: 8 -10 saat) 

8 -10 saat   8,443 2 0,015    

11-12 saat 0,800 0,305 6,879 1 0,009 2,226 1,224 4,048 

12 saatten fazla 0,952 0,370 6,606 1 0,010 2,591 1,254 5,354 

İlk işe başlama yaşı 

(Ref:14 yaş ve altı) 
15 yaş ve üzeri 0,553 0,252 4,817 1 0,028 1,739 1,061 2,850 

Meslekte çalışma yılı 

(Ref: 5 yıl ve az) 
5 yıl ve üzeri -1,166 0,533 4,780 1 0,029 0,312 0,110 0,886 

Toplam çalışma yılı 

(Ref: 5 yıl ve az) 
5 yıl ve üzeri 1,115 0,501 4,955 1 0,026 3,049 1,143 8,135 

İş yerinde sağlık eğitimi alma 

durumu (Ref: Evet) 
Hayır 0,708 0,257 7,572 1 0,006 2,030 1,226 3,361 

Yıllık izin olma durumu 

(Ref: Evet) 
Hayır -0,663 0,308 4,639 1 0,031 0,515 0,282 0,942 

İş yerinde dinleme odası olma 

durumu (Ref: Evet) 
Hayır 0,752 0,260 8,357 1 0,004 2,120 1,274 3,529 
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Tablo 4-26 (devamı -2) Mesleki Deri Hastalıkları İle İlgili Semptomların Oluşumunda Etkili Olan Prediktör Faktörlerin Logistik Regresyon 

Analizi 

Bağımsız Değişkenler ß Standart hata 
Wald 

istatistiği 

 

df p 
Odds 

oranı 

(%95)GüvenAralığı 

      Alt          Üst 

İş yerinde ıslak işler (el yıkama, 

temizleme, yıkama vb.)   

(Ref: Hayır) 

Evet 
0,560 0,263 4,530 1 0,033 1,751 1,045 2,934 

İş yerinde dezenfektanlar  ile temas 

(Ref: Hayır) Evet -0,942 0,372 6,398 1 0,011 0,390 0,188 0,809 

İş yerinde yağlar, keskin sıvılar ile 

temas   (Ref: Hayır) Evet 0,714 0,301 5,637 1 0,018 2,041 1,133 3,680 

İş yerinde boyalar ile temas 

(Ref: Hayır) Evet 0,718 0,295 5,926 1 0,015 2,051 1,150 3,658 

   İş yerinde tozlar  ile temas 

(Ref: Hayır) 
Evet -0,956 0,350 7,443 1 0,006 0,385 0,194 0,764 
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Tablo 4-26 (devamı -3) Mesleki Deri Hastalıkları İle İlgili Semptomların Oluşumunda Etkili Olan Prediktör Faktörlerin Logistik Regresyon 

Analizi 

Bağımsız Değişkenler ß 
Standart 

hata 

Wald 

istatistiği 

 

df 
p 

Odds 

oranı 

(% 95)Güven Aralığı 

       Alt          Üst 

Cildinize değen metal düğmeler, 

metal tokalar, metal aksesuarlar 

veya diğer metal eşyalardan dolayı 

kaşıntınız oluyor mu?     

(Ref: Hayır) 

 

Evet 

 

0,869 

 

0,400 

 

4,709 

 

1 

 

0,030 

 

2,384 

 

1,088 

 

5,227 

 

Cilt kuruluğunuz var mı?             

(Ref: Hayır) 

 

Evet 

 

1,051 

 

0,259 

 

16,501 

 

1 

 

0,000 

 

2,861 

 

1,723 

 

4,750 
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Tablo 4-26 (devamı -4) Mesleki Deri Hastalıkları İle İlgili Semptomların Oluşumunda Etkili Olan Prediktör Faktörlerin Logistik Regresyon 

Analizi  

 

Özellikler 
ß 

Standart 

hata 

Wald 

istatistiği 

df 
p 

Odds 

oranı 

(% 95)Güven Aralığı 

  Alt        Üst 

İş yerinde çalışırken kullandığınız 

/karsı karsıya kaldığınız buhar, 

gaz, metal, kimyasal madde, gibi 

risklerin sağlığınızı bozabileceğini 

düşünüyor musunuz? 

(Ref : Her zaman düşünürüm) 

Her zaman düşünürüm   6,982 2 0,030    

Bazen düşünürüm 0,902 0,352 6,562 1 0,010 2,465 1,236 4,914 

Hayır düşünmüyorum 0,575 0,287 4,006 1 0,045 1,777 1,012 3,120 

Egzamanın ( deride kızarıklık, 

kaşıntı, pullanma, soyulma, şişme), 

allerjik rinit, astım, atopik 

dermatitin bir meslek hastalığı 

olabileceğini düşünüyor musunuz? 

(Ref: Her zaman düşünürüm) 

Her zaman düşünürüm   10,167 2 0,006    

Bazen düşünürüm -1,035 0,332 9,701 1 0,002 0,355 0,185 0,681 

Hayır düşünmüyorum 

 

-,373 0,303 1,518 1 0,218 0,689 0,380 1,247 

Constant  0,282 0,339 0,692 1 0,405 1,325   

 

Model χ
2
 = 151,223 ;  df =29 ;         p=0,000 < 0,05  ;             Nagelkerke R

2
 = 0,377 
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5. TARTIŞMA 

Çalışma ortamı özellikleri ve çalışma koşullarından kaynaklanan birçok risk ve tehlike 

meslek hastalıklarına yol açmaktadır. Mesleksel temas sonucu gelişen deri hastalıkları en sık 

karışılan ilk üç meslek hastalığından birini oluşturmaktadır. MDH içinde en sık karşılaşılan 

hastalıklardan biri egzama ve ürtikerdir. Ancak egzama hastalığı daha yaygındır. Egzama daha 

çok çiftçilik, kuaförlük, kimya endüstrisi, sağlık sektörü, elektrik ve elektronik endüstrisi, metal 

endüstrisi, gıda sektörü, inşaat sektörü gibi iş kollarında çalışan bireylerde yaygın olarak 

görülmektedir (Susıtaıval ve ark. 2003, WHO 2010; ISGİP 2012a).   

Çocukluk dönemi;  fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimin yaşandığı önemli bir 

dönemdir. Çalışan çocuklar; fiziki ve ruhsal gelişim evresini tamamlamamış olması, çalışma 

hayatındaki mevcut riskler ve işyerindeki düzenlemelerin yetişkinlere göre olması gibi 

nedenlerle tüm çalışanlar arasında en riskli grubu oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışan çocuklara 

yönelik iş sağlığı hizmetlerinin planlanması için öncelikle çocukların mevcut sağlık sorunlarının 

belirlenmesi gerekmektedir (Levy ve Wegman 2000; Esin ve ark. 2005) 

Literatür tarama aşamasında kullanılan  “çalışan çocuklar” “genç işçiler” “mesleki deri 

hastalıkları” “ kontak dermatit” “egzama”  “atopik dermatit”  anahtar kelimeleri ile yapılan 

arama sonucunda, Türkiye’de çalışan çocuklarda MDH ile ilgili sınırlı sayıda çalışma olduğu ve 

bu çalışmalarda genellikle standart geçerli ve güvenilir veri toplama araçlarının kullanılmadığı 

görülmüştür. Oysaki tüm ülkelerde MDH prevelansını belirlemede standart tek bir aracın 

kullanılması önerilmektedir. Böylelikle farklı ülkelerde ortak standart bir veri toplama aracı ile 

yapılmış çalışmalar, ülke sonuçlarının karşılaştırılmasına ve ortak çözüm yolları geliştirmesine 

önemli katkı sağlayacaktır. Bu nedenle, İskandinav ülkelerinin öncü olduğu ortak bir projede, 

Flyvholm ve arkadaşları tarafından MDHA (Nordik Oqupational Skin Questionnire-NOSQ 

2002) geliştirilmiştir (Flyvholm ve ark 2002; Susıtaıval ve ark. 2003). MDHA Fince, Danca, 

İsveççe, Norveççe, İzlandaca ve İngilizce olmak üzere altı ayrı dilde hazırlanmış ve bu 

ülkelerde kullanımı sağlanmıştır. Bundan sonraki adımlar için bu aracın farklı dillere 

uyarlanması önerilmektedir.  

Bu bağlamda bu çalışma; hem MDHA’nın Türk diline kazandırıldığı hem de bu aracın 

çalışan çocuklar gibi hassas bir grupta uygulandığı ilk çalışmalardan biridir. 

Kuaförlük, kuyumculuk, oto tamirciliği gibi mesleki açıdan riskli mesleklerde çalışan 

çocukların, MDH ile ilgili sorunlarını ve ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla planlanan 

çalışmanın sonuçları, MDH ile ilgili semptomların sıklığının yüksek olduğunu göstermektedir. 

Çalışmanın bulguları araştırma soruları paralelinde üç bölümde tartışılmıştır. 
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5.1. ÇOCUKLARIN MESLEKİ DERİ HASTALIKLARI İLE İLGİLİ SEMPTOMLARI 

NELERDİR? 

 

Araştırma kapsamında yer alan çocukların sosyo-demografik özellikleri 

değerlendirildiğinde; yaş ortalamalarının 17,90 ± 1,73 (min:14, max:24) olduğu, %57,2’sinin 

kız ve %67,7’sinin 18 yaş altında olduğu bulunmuştur. Çocukların çoğu ortaokul mezunudur 

(%66,8) ve mesleki eğitimlerinde birinci sınıf öğrencisi olduğu belirlenmiştir (%44,6). 

Çocukların %81,3’nün sağlık güvencesi olduğu, %49,7’sinin sağlık sorunu olduğunda öncelikli 

olarak devlet hastanesini tercih ettiği, %44,2’sinin sağlık durumunu kötü olarak algıladığı 

belirlenmiştir (Tablo 4-1). 

Çocukların %55,6’sı kuaför olarak çalışmaktadır. Çocukların   %43,7’si, günde 11-12 

saat çalışmakta ve %74,9’unun haftada 1 gün ve daha az izin kullanmakta olduğu bulunmuştur 

(Tablo 4-2).  

Dünya’da MDH, tüm meslek hastalıklarının %15-%60’ını kapsamakta ve bu 

hastalıkların içinde tüm MDH’nın %90-95’ini egzama oluşturmaktadır. Türkiye’de ise MDH 

görülme sıklığı SGK verilerine göre değerlendirildiğinde %0,5-%5 olarak bulunmuş olup, bu 

hastalıklar arasında egzama görülme sıklığı %50-%60’dır. Türkiye’deki oranın daha düşük 

olmasının nedeni olarak; meslek hastalarının kayıt altına alınmasındaki eksiklikler ve deri 

hastalıklarının meslekle olan ilişkisinin tespitindeki zorluklar olarak gösterilebilir (SGK 2000-

2009; Bilir 2011; CDC 2012). 

 Araştırma kapsamında alınan çocukların (N=455) MDH ile ilgili semptomları 

değerlendirildiğinde; egzama görülme sıklığı %44,4 ve ürtiker görülme sıklığı %13,4 olarak 

bulunmuştur. Ürtiker aynı zamanda egzama hastalığına eşlik eden bulgular göstermesi 

nedeniyle birlikte ele alınmış ve “mesleki deri hastalıkları ile ilgili semptom görülme durumu” 

olarak değerlendirmeye alınmıştır. Buna göre çocukların MDH ile ilgili semptom görülme 

sıklığı %49,7 olarak bulunmuştur (Tablo 4-10). MDH ile ilgili semptomu olan çocukların % 

50,4’ ü kuaför, %27,9 ‘u oto tamircisi, % 21,7si kuyumcu olarak çalışmakta olduğu ve oto 

tamircilerinde diğer meslek gruplarına göre MDH semptom görülme sıklığının daha fazla 

olduğu bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 4-11). 

Esin ve arkadaşlarının (2005) çalışan çocuklarda yaptığı çalışmada MDH ile ilgili 

semptom sıklığı kuaför çocuklarda %58, oto tamircilerinde %23,9, kuyumcularda ise %18,2 

olarak bulunmuştur. Bu bulgular, çalışma sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Yenigün ve 

arkadaşlarının (2010) kuaför çıraklarında yaptığı çalışmada MDH sıklığı %54,9; Yenilmez’in 

(2009) çalışan çocuklarda yaptığı çalışmasında MDH semptom oranı kuaförlerde %59,7, 
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kuyumcu çocuklarda ise %40,3 olarak bulunmuştur. Konu ile ilgili yapılan çalışma sonuçları 

değerlendirildiğinde, araştırma sonuçları ile benzer olduğu görülmektedir. Özellikle kuaför 

çocukların MDH sıklığının belirtilen çalışmalardaki gibi %50’nin üzerinde yüksek bir 

değerdedir. Bu oran Türkiye’deki MDH sıklığı ile benzerdir.  

Çalışmadaki kuyumcu çocukların MDH sıklığının, Yenilmez’in çalışmasındaki 

kuyumcu çocukların egzama görülme oranından daha düşük değerde olduğu görülmektedir. 

Bunun nedeni olarak veri toplama aracının farklılığı belirtilebilir. Esin ve arkadaşları, Yenigün 

ve arkadaşları ve Yenilmez’in çalışmalarında MDH semptomları kuaförlerde istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyinde daha yüksek bulunurken (p<0,05), bu çalışmada oto tamircisi çocukların 

MDH semptomları daha yüksek bulunmuştur (p<0,05).  

Çalışan çocuklarda deri hastalıkları semptomunu belirlemeye yönelik uluslararası 

çalışmalar Türkiye’de olduğu gibi sınırlı sayıdadır. Çalışmalar genellikle okula devam eden, 

çalışma hayatında aktif olarak bulunmayan çocuklar arasında ya da yetişkin çalışan bireyler 

arasında yürütülmüştür. 

 Uluslararası çalışmalardaki MDH ile ilgili semptom sıklığı ele alındığında, Robert ve 

arkadaşları (2006) tarafından Avustralya’daki bir meslek okulundaki kuaför çıraklarında 

egzama sıklığı %59,7 olarak bulunmuştur. Bu değer araştırma kapsamındaki kuaför çırakların 

oranından biraz yüksektir. Hem ulusal hem de uluslararası çalışmalarda MDH ile ilgili 

semptomların daha çok kuaför grubunda yüksek değerde olması dikkat çekicidir. 

  Mortz ve arkadaşları (2001) tarafından, 12-16 yaş grubundaki çalışmayan çocuklarda 

iki yıllık izleme dayanarak yaptığı çalışmada egzama sıklığı %9,2,  Yngveson ve arkadaşlarının 

(1997) 16-19 yaş grubundaki çocuklarda yürüttüğü çalışmada %16,7, Dotterud and Falk’un 

(1995) okul çağı çocuklarını dahil ettiği çalışmasında egzama sıklığı %6,5; Shaw ve 

arkadaşlarının (2011) Amerika’daki 0-17 yaş grubundaki tüm çocukların dahil edildiği survey 

çalışmasında %10.7 bulunmuştur. Bu sonuçların, bu çalışmada bulunan değerden daha düşük 

olduğu bulunmuştur. Bu çalışmaların , çalışmayan çocuklarda yapılması nedeniyle MDH 

görülme sıklığının bu çalışmanın bulgularından düşük bulunması beklenen bir sonuç olarak 

değerlendirilebilir. Nitekim Türkiye’de Can ve arkadaşları (2011) tarafından 0-17 yaş aralığında 

normal çocuk grubunda yapılan çalışmada egzama sıklığı %32,7 olarak bulunarak, çalışan 

guruba göre daha düşük olduğu görülmüştür (Can ve ark. 2011).  Bu sonuç araştırma grubunu 

oluşturan çocukların ileride deri hastalıklarına yakalanabileceklerinin bir göstergesi olarak 

belirtilebilir. 

Araştırmada egzama deri hastalığı ile ilgili semptomları olduğu belirlenen %44’4 

(n:202) çocuğun  “Son 12 ay içinde ellerde/  bileklerde/  ön kollarda ortaya çıkan semptomları” 
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değerlendirildiğinde; en sık olarak %74,0’ının pullu/ döküntülü cilt (p<0,001),  %71,8’inin acı 

ve ağrı (p<0,001), %71,7’sinin kabartılar (p<0,001), %71,4’ünün akıntı ve kabuklanma 

(p<0,05) ve %69,5’inin kızarıklık içeren semptomlar yaşadığı belirlenmiştir (Tablo 4-14). Mortz 

ve arkadaşları (2001) tarafından yapılan çalışmada kaşıntı, kızarıklık ve pullu/ döküntülü cilt 

belirtileri, en sık belirtilen semptomlar olarak bulunmuştur. Yenigün ve arkadaşları (2010) 

tarafından yapılan çalışmada da; egzama ile uyumlu olarak kaşıntı, çatlama/yarıklanma, 

kızarıklık ve pullu/ döküntülü cilt semptomları en sık karşılaşılan semptomlar olduğu 

bulunmuştur. Bu bulgular, çalışma sonuçları ile benzerlik göstermekle birlikte, farklı olarak bu 

çalışmada kaşıntı semptomu sıklığının daha az olduğu görülmektedir.  

 MDH sıklığı, el ve ön kol bölgelerinde olma durumuna göre değerlendirildiğinde,  en 

sık olarak ellerin üst yüzü (%68,8), parmak araları (%45,5) ve parmaklarda (%22,8) görüldüğü 

bulunmuştur. Mortz ver ark. (2001) tarafından çalışmayan çocuklarda yapılan çalışmasında 

benzer olarak, semptomlar sıklıkla parmak araları, parmaklar ve ellerin üst yüzünde 

bulunmuştur. Thyssen ve ark. (2010) çalışmasında, %64,7 oranında parmak ya da parmak 

aralarında ve % 51,1 oranında ellerin üst yüzünde semptomların oluştuğu bulunmuştur. Bu 

sonuçların, el yıkama ve çalışma sırasında bu bölgelerin ilk temas edilen bölgeler olması ile 

ilişkili olduğu düşünülmüştür. 

•  MDH semptomlarına eşlik eden diğer alerjik hastalıklara ilişkin semptomlar 

değerlendirildiğinde, çocukların % 35.4’ünde alerjik konjonktivit, % 34,9’unda alerjik rinit ve 

%13,4’ünde astım semptomları olduğu bulunmuştur (Tablo 4-12). 

• Mesleklere göre alerjik hastalıklar değerlendirildiğinde; istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmamasına rağmen, kuaför çocuklarda astım (%63,9) (p<0,05) ve alerjik 

konjonktivit (%58,4) (p<0,05), kuyumcu çocuklarında alerjik rinit (%26,4) (p<0,05)  sıklığı 

daha fazla olduğu bulunmuştur. Oto tamircilerinde ise atopik dematit (%34,7) (p<0,01) sıklığı 

yüksek olduğu bulunmuştur (Tablo 4-13). 

 Mortz ve arkadaşlarının (2001) çalışamayan çocuklarda yürüttüğü çalışmasında 

%21,3’ünde atopik dermatit,  %15,7’ünde allerjik rinit ve % 19,1’inde allerjik konjonktivit ve 

%6,9’unda astım semptomu olduğu belirlenmiştir. Waked ve Salameh (2008) tarafından 

Lübnan’da 5-12 yaş okul çocuklarında yaptığı çalışmada alerjik rinit  ve astım sıklığı sırasıyla 

%21,2 ve % 21,6 olarak bulunmuştur. Belirtilen çalışmalar değerlendirildiğinde, allerjik rinit, 

allerjik konjonktivit ve astım görülme sıklığı,  bu çalışmaya göre daha düşük bulunmuştur. 

Bunun nedeni olarak, bu çalışmadaki çocukların çalışan çocuk olması ve normal yaşantılarına 

ek olarak çalışma ortamlarında, kimyasal, piziksel, biyolojik bir çok risk faktörü ile karşı 

karşıya olmaları belirtilebilir. Bu çalışmadaki astım sıklığı ise belirtilen çalışmalarla benzerlik 
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göstermektedir. Bu sonuca göre çalışan çocukların ve normal çocukların astım riskinin aynı 

düzeyde olduğu söylenebilir.  

Yenilmez’in (2009) çalışan çocuklarda astım sıklığını belirlemeye yönelik yaptığı 

yaptığı çalışmada, kuyumcuların astım sıklığı %31,7 ve allerjik rinit sıklığın %62 olduğu  

bulunmuştur. Yenigün ve arkadaşlarının (2010) çalışmasında kuaförlerde allerjik konjonktivit 

sıklığı %36,3 ve allerjik rinit sıklığı % 26,4 ve solunum ile ilgili semptomların sıklığı %80,2 

olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar, araştırma sonuçları ile kıyaslandığında, kuaför ve kuyumcu 

çocukların MDH eşlik eden allerjik rinit, allerjik konjonktivit ve özellikle astım açısından risk 

altında oldukları belirtilebilir.  

Konuyla ilgili olarak belirtilen tüm çalışmalar değerlendirildiğinde; kuyumcu ve kuaför 

çocukların, astım ve allerjik rinit semptomlarını daha çok deneyimlediği belirtilebilir. 
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5.2. ÇALIŞAN ÇOCUKLARDA MESLEKİ DERİ HASTALIKLARI İLE İLGİLİ 

SEMPTOMLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR? 

 

Sosyo -Demografik Özellikler 

 MDH semptom sıklığı; 1. ve 2. Sınıfta okuyanlarda (p<0,05), eğitim düzeyi ilkokul 

mezunu olanlarda (p<0,05), hastalandığında öncelikle sağlık ocağına başvuranlarda (p<0,05) ve 

sağlığını “kötü” olarak algılayanlarda (p<0,01) yüksek bulunmuştur (Tablo 4-19). 

İnanır ve arkadaşları (2002) çalışmasında benzer olarak eğitim seviyesi düşük olanlarda  

daha fazla MDH ile ilgili semptom görüldüğü ve MDH ile ilgili semptomların azalmasında 

eğitim seviyesinin yükselmesinin önemli ve temel bir etken olduğu belirtilmiştir. Thyssen ve 

arkadaşları (2010) tarafından yapılan çalışmada düşük eğitim düzeyinde olan çalışanlarda 

anlamlı düzeyde daha fazla egzama semptomu görüldüğü bulunmuştur. Sonuçlar 

değerlendirildiğinde, bu çalışma ile benzer olduğu görülmektedir. 

Eğitim gördükleri sınıf seviyeleri daha az olan çocuklarda daha fazla MDH görülmesi, 

çocukların mesleki eğitimlerinin başlangıcında olmaları nedeniyle, mesleki riskleri ile ilgili 

yeterli bilgiye sahip olmadıklarını düşündürmektedir. Bu durumda eğitim seviyesi düşük 

çocuklarda MDH semptomu görülme sıklığının fazla olması beklenen bir sonuç olarak 

yorumlanabilir. 

Sağlık ocağı, 5258 syılı ve 2004 tarihli “Aile Hekimliği Pilot” uygulaması” kanununa 

göre şimdiki Aile Sağlığı Merkezleri, 1. Basamak sağlık hizmetlerinin kolay ulaşılabilir en uç 

ve ilk birimidir (Sağlık Bakanlığı 2004). Bu durum, bu çalışmadaki çocukların sağlık sorunu 

olduklarında öncelikle sağlık ocağını tercih etmesinin sebebi olarak yorumlanabilir. MDH ile 

ilgili semptomların  “sağlık sorunu olduğunda öncelikle sağlık ocağına başvuran “çocuklarda  

daha fazla görülmesinin” sınırlı sağlık hizmetleri verilmesi ve deri ile ilgili semptomların 

meslekle olan ilişkisini tespit edilememesi ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir.  

 Sasseville ve arkadaşları (2008) tarafından derinin insan psikolojisinde de önemli bir 

yeri olduğu ve estetik olarak güzel ve sağlıklı bir derinin kişinin psikolojisini ve sosyal hayatını 

pozitif yönde etkilediği belirtilmiştir. Thysen ve arkadaşları (2010) tarafından yapılan çalışmada 

egzaması olan bireylerin %80’inden fazlasının  günlük yaşam aktivtlerini ve duygu durumunu 

etkiledikleri belirtilmektedir. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde,  araştırmada MDH semptomu 

görülen çocuklar sağlık durumunu “kötü” olarak değerlendirmeleri beklenen bir sonuç olarak 

belirtilebilir. 
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Bu çalışmada cinsiyet ve MDH semptomu olma arasında istatistiksel olarak anlamlı 

ilişki bulunmamasına rağmen, birçok çalışmada, kadınlarda anlamlı olarak egzama 

semptomlarının daha fazla görüldüğü belirtilmekte ve bunun nedeni olarak da;  risk faktörü olan 

ıslak çalışma, temizlik ürünlerini kullanma, deterjan gibi bir çok kimyasal maddelerle temasın 

ev ortamında da devam ettirilmesi olarak belirtilmektedir (Tyhssen 2010; Jungbauer 2004; 

Feveile ve ark. 2010) 

Çalışma Koşulları 

 MDH semptom sıklığı, oto tamircisi olanlarda (p<0,05), meslekte çalışma yılı 1-5 yıl 

olanlarda (p<0,05), iş yerinde sağlık eğitimi almayanlarda (p<0,01) ve işe giriş muayenesi 

yaptırmayanlarda yüksek bulunmuştur (Tablo 4-20). 

MDH ile ilgili semptom gelişme sıklığı, Yenilmez’in (2009) çalışmasında;  kuaför 

çocuklarda (p<0,05),   Esin ve ark. (2005) çalışmasında kuaför çocuklarda (p<0,01) anlamlı 

olarak yüksek bulunmuştur. Bu çalışmada ise belirtilen çalışmalara zıt olarak oto tamircilerinde 

MDH sıklığı anlamlı olarak daha fazla bulunmuştur (p<0,05).  Bu bulgunun, bu çalışma için 

beklenen bir sonuç olduğu söylenebilir. NIOSH 2001 verileri oto tamircilerinin de kuaförlük 

gibi MDH semptomlarının gelişimi açısından riskli meslek gruplarından biri olduğu 

belirtilmektedir (NIOSH 2001). Woolf ve Flynn  (2010) tarafından yapılan çalışmada otomotiv 

malzemelerinin ve oto tamirinde kullanılan hidro karbon içerikli çözücülerin, benzin ve motor 

yağı gibi maddelerin, çocuklara teması sonucu deri hastalıkları ile ilgili semptomlara yol 

açabileceği belirtilmiştir. Bu çalışmada yer alan oto tamircilerinin MDH gelişiminde risk 

faktörü olan yağlar ve keskin sıvılarla daha fazla temas etmesi, egzama semptomu bulunan oto 

tamircilerinin (n:58) motor yağı ve benzin gibi kimyasallar maddelere %95,3 oranında temas 

ettiğini belirlenmesi ve ellerindeki motor yağı kalıntılarını çoğu kez daha güçlü çözücü olan 

tinerle çıkartmaya çalışmaları, diğer meslek guruplarına göre MDH semptomlarını daha fazla 

görülmesinin nedeni olarak belirtilebilir. Mending ve arkadaşlarının (1994) oto tamircilerinde 

yaptığı çalışmada da egzama sıklığı %15 olarak bulunmuş ve oto tamircilerinin egzama gelişimi 

açısından risk altında oldukları belirtilmiştir. Bu bulgu çalışma sonucunu desteklemektedir. 

Diapen ve Kanerva (2006) Avrupa’da MDH belirlemeye yönelik yapılan çalışmasında 

kuaförlük, oto tamircileri, elektronik ve metal işçileri ve kuyumculuk gibi riskli mesleklerde 

çalışanların MDH ile ilgili semptomların mesleğe başladıktan ilk iki-dört yıl içerisinde geliştiği 

belirtilmiştir. MDH ile ilgili semptomları belirlemeye yönelik yetişkin gurupta Lysdal ve 

arkadaşları (2011) tarafından yapılan çalışmada meslekte çalışma yılı artıkça egzama 

semptomların artış olduğu belirtilmektedir. Yenigün ve arkadaşlarının (2010) çalışmasında 

kuaför çıraklarının ortalama meslekte çalışma yılları 1-6 yıl arasında ve bu grubun %54,9 ‘unda 

egzama ile ilgili semptom görüldüğü bulunmuştur. Roberts ve arkadaşları (2006) tarafından 
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kuaför çırakları ile kuaför olarak çalışan yetişkinler arasındaki MDH sıklığının karşılaştırıldığı 

çalışmada, yetişkin bireylerde daha fazla semptom görüldüğü bulunmuştur. Yetişkinlerin 

meslekte çalışma sürelerinin daha fazla olması nedeniyle kimyasallara daha fazla maruz kaldığı 

düşünülerek bulguların anlamlı olduğu söylenebilir. Ayrıca çalışan çocukların gelecek mesleki 

yaşantılarında, çalışma yılının artmasına bağlı olarak MDH semptomu gelişimi için risk altında 

oldukları belirtilebilir. 

Held ve arkadaşları (2002) tarafından işyerinde MDH semptomların önlenmesine 

yönelik sağlık eğitimi ve risk önleme faaliyetlerinin etkinliğinin sınandığı deneysel çalışmada; 

eğitim sonrası kontrol grubunda MDH ve mesleki risk faktörleri ile ilgili farkındalık oluştuğu ve 

çalışırken deride meydana gelebilecek semptomları önlemeye yönelik olumlu yönde davranış 

değişimi olduğu bulunmuştur. Jungbauer ve arkadaşları (2004) çalışmasında MDH oluşunda 

irrtian maddelerin en önemli risk faktörlerinden biri olduğu ve irritianlara olan maruziyetin 

engellenmesi için, çalışanların MDH ve mesleki risklere ile ilgili bilgi düzeylerinin 

arttırılmasının etkili olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda çalışmada iş yerinde sağlık eğitimi 

almayan çocukların MDH semptomlarının daha fazla görülmesi beklenen bir sonuçtur. Bu 

durum aynı zamanda çocukların MDH ve mesleki riskleri ile ilgili eğitim gereksinimlerinin 

olduğunun bir göstergesi olarak söylenebilir.  

Araştırma sonuçlarına göre çalışan çocukların çoğunun işe giriş muayenelerini 

yaptırmamış olması ve bu nedenle MDH semptomlarının yüksek olması dikkat çekicidir. Bu 

durum çocukların mesleki yaşamalarına başlamadan önceki sağlık durumlarının belirsiz olduğu 

ve mevcut risklerinin belirlenmeden çalışma hayatına başladıklarını göstermektedir. Ancak bu 

sonuçların çocukların çalışma yaşamından önce MDH ile ilgili risk taşıdıkları şeklinde 

yorumlanabilmesi için daha çok veriye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Çalışma Ortamı Özellikleri 

  MDH semptom sıklığı ile iş yerinde sıklıkla temas edilen araç gereçler arasındaki ilişki 

değerlendirildiğinde; el dezenfektanı kullanmayanlarda (p<0,05), yağlar, keskin sıvılara temas 

edenlerde (p<0,01) ve boyalara temas edenlerde (p<0,05) yüksek bulunmuştur (Tablo 4-21). 

  Mesleklere göre MDH sıklığı değerlendirildiğinde;  kuaför çocukların daha fazla ıslak 

işler (temizlik, yıkama v.b) yaptığı (p<,001), temizlik maddeleri (p<0,001),  el dezenfektanları  

p<0,05) ve saç boyası ile temas ettiği (p<0,001) belirlenmiştir. Oto tamircisi ve kuyumcu 

çocukların ise çözücülere (dizel yağı, fuel oil, tiner, benzen, aseton vb.) (p<0,01), yağlar, keskin 

sıvılara (sülfürük asit/zaç yağı, hidroflorik asit/tuz ruhu,  nitrik asit/kezzap, amonyum klorür, 

vb.), tozlara  (p<0,001) ve küçük el aletlerie (çekiç, pense, tornavida vb) (p<0,001) daha fazla 

temas ettiği bulunmuştur (Tablo 4-4). 
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Literatür bilgileri, mesleki kontak dermatitlerin (MKD); çalışma ortamındaki çeşitli 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik maddelerin temasına bağlı olarak ortaya çıktığını 

belirtilmektedir. (Levy ve Wegman 2000; İSGİP 2012a,). Yapılan birçok çalışma da işyeri 

ortamında bulunan irritan ve allerjenlere temas ile deri ile ilgili semptomların gelişimi arasında 

anlamlı bir ilişki olduğu belirtilmektedir (Esin va ark 2005, Yenilmez 2009).  

Diapen ve Kanerva (2006) çalışmasında; ıslak işler,  temizlik ürünleri, detarjanlar, el  

dezenfektanları, yağlar ve keskin sıvılar ve çözücülerin, MDH’na yol açan en önemli irritan 

maddeler olduğu ve bu maddelerin bir veya daha fazlasına temas eden bireylerde %84 oranında 

egzama semptomu görüldüğü belirtilmiştir (Diapen ve Kanerva 2006). Woolf ve arkadaşlarının 

(2001) adölesan çalışanların mesleki toksik maruziyetini değerlendirdiği çalışmasında; 

adölesanların alkali maddelere, detarjan ve  sabun gibi temizlik maddelere %70 oranında, asit 

türevi maddelere %50 oranında temas ettikleri ve bu nedenle deri ile ilgili semptomların ortaya 

çıktığı bulunmuştur. Woolf ve Flynn (2010)  tarafından 14-19 yaş grubu çalışan çocuklarda 

yapılan çalışmada deri semptomu yaşayan çocukların ; sıklıkla boyalar, çözücüler, kostik, hidro 

karbonlar  ve ağartıcılar ile temas ettiği belirtilmiştir.  

Türkiyede kuaför çocuklarda yapılan çalışmada, çözücüler, saç spreyleri ve saç 

boyalarının MDH görülme sıklığını arttırdığı bulunmuştur (Yenigün 2010). Çalışmalar 

değerlendirildiğinde bu çalışma sonuçları ile benzerlik gösterdiği ve çalışan çocukların  

kimyasal maddeler   ile temasının MDH ile semptom görülme sıklığını arttıran bir risk faktörü 

olduğu görülmektedir. Aynı zamanda çocukların çalışırken mesleklerine özgü kullandıkları 

kimyasal maddeler ile ilişkili olarak MDH semptomlarının gelişmesi beklenen bir sonuç olarak 

yorumlanabilir. 

El dezenfektanı kullanımı ile MDH semptomları görülme sıklığı değerlendirildiğinde. 

Feveile ve arkadaşlarının (2010) çalışmasında, bu çalışmadan farklı olarak temizlik 

dezenfektanlar ile temas eden çalışan bireylerin, MDH semptomlarının daha fazla olduğu 

belirtilmiştir. Flyvholm ve arkadaşlarının (2007) hastane personelinde yaptığı çalışmada el 

dezenfektanı kullanımının fazla olduğu ancak, egzama ile dezenfektan kullanımı arasında 

anlamlı ilişki bulunamadığı belirtilmiştir. Bu bulgu çalışma sonuçları ile benzerlik 

göstermektedir. 

 

 MDH semptom sıklığı ile diğer alerjik hastalıklar arasındaki ilişki değerlendirildiğinde 

atopik dermatit olanlarda (p<0,001), alerjik rinit olanlarda (p<0,01) ve alerjik konjonktivit 

olanlarda (p<0,01) yüksek bulunmuştur. (Tablo 4-23). 
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Mortz ve arkadaşlarının (2001) çalışmasında atopik dermatli çocukların, alerjik rinit ve 

egzama prevelansının daha yüksek olduğu ve alerjik rinit semptomu bulunanların %72,4’ünde 

alerjik konjoktivit  belirtileri olduğu bulunmuştur. Held ve arkadaşlarının (2002) çalışmasında;  

atopik dermatit hikayesi olmanın, MDH semptomları oluşumunda istatistiksel olarak anlamlı  

bir risk faktörü olduğu  bulunmuştur. Shiao ve arkadaşlarının (2004) Japonya’da elektrik 

işçilerinde yaptığı çalışmada  atopik dermatittin 4,2 kat, alerjik rinitin ise 1,8 kat MDH ile ilgili 

semptomları arttırdığı bulunmuştur.  Allerjik konjonktivit olan hastaların yaklaşık %75'ine 

astım, atopik dermatit ve alerjik rinit gibi ek hastalıklar eşlik edebileceği belirtilmektedir 

(Çalışkaner 2012c). Sonuçlar, bu çalışma ile benzerlik göstermektedir. Atopik dermatitin, 

alerjik rinitin ve alerjik konjonktivitin MDH oluşumu üzerine etkili olan ve çoğu kez egzama ve 

ürtiker gibi MDH ile ilgili semptomlara eşlik eden önemli risk faktörleri arasında yer aldığı 

görülmektedir.  

 

 MDH semptom sıklığı; metal allerjisi olanlarda (p<0,05), cilt kuruluğu olanlarda 

(p<0,001) ve terlediğinde ciltte kaşıntı semptomu olanlarda (p<0,001) yüksek bulunmuştur 

(Tablo 4-22). Shiao ve arkadaşlarının (2004) çalışmasında metal alerjisi olmanın MDH ile ilgili 

semptomları 2,3 kat arttırdığı belirtilmektedir. Held ve arkadaşlarının (2002) çalışmasında cilt 

kuruluğu olmanın MDH ile ilgili semptomların oluşumunu etkileyen bir risk faktör olduğu 

belirtilmiştir. Bulgular, bu çalışmanın sonuçlarını desteleyici niteliktedir. 

 

 MDH semptom sıklığı ile iş yerinde eldiven kullanımı arasındaki ilişki 

değerlendirildiğinde, eldiven kullananlarda (p<0,05) MDH sıklığı yüksek bulunmuştur (Tablo 

4-25). 

 

 Jungbauer ve arkadaşlarının (2004) çalışmasında, deriyi tahriş edici iritan ve allerjen 

maddelerin etkisini ölçmede eldiven kullanımının değerlendirilmesinin tercih edilir bir yöntem 

olmadığı belirtilmiştir. Bunun nedeni olarak eldivenin MDH ile ilgili semptomları önlemede iyi 

bir koruyucu olabileceği gibi uzun süre ve uygun olmayan kullanımı sonucunda da irritan etkiye 

yol açması olarak belirtilmiştir. Flyholm ve arkadaşları (2007) tarafından hastane çalışanlarında 

yapılan çalışmada eldiven kullananlarda daha fazla egzama semptomu görüldüğü bulunmuş ve 

eldiven kullanımı MDH semptomu gelişimi açısından risk faktörü olarak değerlendirilmiştir. 
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     MDH Farkındaklık Durumları 

 

 Çocukların “Çalışırken iş elbisesi, maske, eldiven, gözlük gibi kişisel koruyucuların 

kullanılmasının önemli olduğunu düşünme” durumu değerlendirildiğinde; oto tamircilerinin 

%38,1’i ve kuyumcuların %24,7’si her zaman düşündüklerini, kuaförlerin %66,7’sinin hiç 

düşünmedikleri belirlenmiştir (p<0,01). 

 Çocukların “İş yerinde çalışırken kullandığı /karşı karşıya kaldığı buhar, gaz, metal, 

kimyasal madde gibi risklerin sağlığınızı bozabileceğini düşünme” durumu 

değerlendirildiğinde; oto tamircilerinin %35,7’sinin ve kuyumcuların %27,1’inin her zaman 

düşündükleri, kuaförlerin %66,7’sinin hiç düşünmedikleri bulunmuştur (p<0,01). 

 Çocukların, egzamanın bir meslek hastalığı olabileceğine ilişkin görüşleri 

değerlendirildiğinde, %  37,6’sı hayır düşünmüyorum, % 34,3’ünün bazen düşünüyorum, % 

28,1’inin her zaman düşünürüm yanıtını verdiği bulunmuştur. 

Yenilmez’in (2009) ve Coppieters and Piette (2004) tarafından çalışan çocuklarda 

yapılan çalışmalarda benzer olarak çocukların; “yaptıkları işin sağlıkları üzerine etkili olduğu”, 

“kişisel koruyucu kullanmanın önemli olduğu” ve “MDH’nin meslek hastalığı olduğu” nu 

düşünme oranlarının düşük olduğu bulunmuştur. Ancak Lysdal ve arkadaşlarının (2012) 

kuaförlerde yaptığı çalışmasında,  egzama kuaförler tarafından yüksek derecede meslek 

hastalığı olarak değerlendirilmiştir. 
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5.3. ÇALIŞAN ÇOCUKLARDA MESLEKİ DERİ HASTALIKLARI İLE İLGİLİ 

SEMPTOMLARI ETKİLEYEN PREDİKTÖRLER NELERDİR? 

 

Çalışan çocuklarda MDH ile ilgili semptomların oluşumunu etkileyen prediktör 

faktörleri belirlemek amacıyla yapılan regresyon analizinde, semptom oluşumunu önemli derece 

de etkileyen prediktörler bulunmuştur.  MDH’nı etkileyen bu prediktör faktörler şekil 5-1’de 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

MDH İle İlgili Semptom Olma Durumu 

Toplam çalışma yılı 5 yıl ve üzerinde olma , 3,0 kat ↑ 

(OR: 3,049, %95 CI:1,143-8,135) 

 

İş yerinde boyalar ile temas etme  2,0 kat↑ 

 (OR: 2,051, %95 CI: 1,150- 3,658) 

 
İş yerinde ıslak işler (temizleme, yıkama v.b) 1,7 kat ↑ 

(OR: 1,751, %95 CI: 1,045- 2,934) 

 

İş yerinde yağlar keskin sıvılar ile temas etme 2,0 kat ↑ 

(OR: 2,041, %95 CI:1,133- 3,680) 

 

İş yerinde dinlenme odası olmama 2,1 kat ↑ 

(OR: 2,120, % 95 CI:1,274- 3,529) 

 

İş yerinde sağlık eğitimi almama 2,0 ↑ 

(OR: 2,030, %95 CI:1,226- 3,361) 

 

Metal allerjisi 2,4 kat ↑  

(OR:2,465, %95CI: 1,236- 4,194) 

 

Günlük 12 saatten fazla çalışma  2,5 kat ↑ 

(OR: 2,591, %95 CI: 1,254- 5,354) 

 

Sağlığı çok kötü olarak algılama, 2,7 kat ↑ 

(OR: 2,787, %95 CI: 1,064- 7,301) 

Cilt kuruluğu 2,8 kat ↑ 

(OR: 2,861, %95, CI: 1,723- 4,750) 

 

Oto Tamircisi Olma 5,8 kat ↑ 

 (OR: 5,807, %95 CI: 2,577-13,085) 

 

Şekil  5-1: MDH İle İlgili Semptomları Etkileyen Prediktörler 
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Şekil 5-1 ‘de belirtilen bulgulara ek olarak, 15 yaş ve üzerinde çalışma hayatına 

başlama durumu, 1,7 kat (OR: 1,739, CI: 1,061-2,850), ilkokul mezunu olma durumu 0,5 kat 

(OR: 0,529,  %95 CI: 0,709- 4,921), yıllık izni olmamanın 0,5 kat (OR: 0,515, % 95 CI:0,282- 

0,942) iş yerinde “yaptıkları isin sağlıkları üzerine etkili olduğunu” düşünme durumunda, bazen 

düşünenlerin 2,4 kat (OR:2,465, %95CI: 1,236- 4,194) (OR: 1,777, %95 CI: 1,012- 3,120), 

“Egzamanın ( deride kızarıklık, kaşıntı, pullanma, soyulma, şişme), ürtiker (kurdeşen), allerjik 

rinit, astım, atopik dermatitin bir meslek hastalığı olabileceğini düşünme” durumunu, bazen 

düşünenlerin, 0,3 kat (OR: 0,355, %95 CI: 0,185- 0,681) MDH ile ilgili semptomları artırdığı 

bulunmuştur (Tablo 4-26). 

Şekil 5-1’ de görüldüğü gibi MDH semptomlarını etkileyen prediktörlerin,  literatür ve 

ilgili çalışmalarla benzer olduğu görülmektedir. Bu çalışmaların sonuçları bir önceki bölümde 

tartışılmıştır.  

Bu çalışmada, bivariate (χ2 analizi) analizlerinde anlamlı ilişki bulunmayan ancak 

regresyon analizinde anlamlı ilişki bulunan ektili prediktörler belirlenmiştir. Bunların, iş yerinde 

günlük çalışma saati, ilk işe başlama yaşı, meslekte toplam çalışma yılı, iş yerinde dinlenme 

odası olma durumu, iş yerinde ıslak işler yapma ve iş yerinde tozlar ile temas etme durumları 

olduğu görülmektedir. 

Çalışma bulgularının, çocuklarda MDH ile ilgili semptom ve hastalıkları önlemede 

hazırlanacak risk önleme programları için temel veri sağlayacağı düşünülmüştür. 

 

Çalışmanın Güçlü Yönleri, 

 Çalışmanın, çalışma hayatı açısından riskli ve hassas bir grup olan çalışan çocuklara 

uygulanması, 

 Verilerin toplamasında uluslararası standart geçerli ve güvenilir bir veri toplama 

aracının kullanılması olarak belirlenmiştir. 

Çalışmanın Sınırlılıkları; 

 Çalışmadaki tüm değişkenlerin çocukların öz bildirimine dayalı olarak toplanması , 

 Çalışma sonuçlarının sadece örneklem grubuna genellenebilir olması olarak 

belirlenmiştir. 

Çalışmanın Hemşirelik Uygulamalarına Katkısı; 

Bu çalışma ile; Mesleki açıdan riskli mesleklerde çalışan çocuklarda oluşan MDH 

semptom prevelansı ve etkileyen faktörler açıkça ortaya konmuştur. Çalışma sonuçları bu 

çocuklara sunulacak iş sağlığı ve iş sağlığı hemşireliği uygulamalarında risk önleme programları 

için temel veri sağlayabilecektir. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

6.1. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

 

Mesleki açıdan riskli mesleklerde çalışan çocukların MDH semptomlarını ve ilişkili 

faktörleri belirlemek amacıyla planlanan çalışmanın sonuçları; çocukların egzama ile ilgili 

semptomlarının el ve ön kol bölgesinde yüksek olduğunu (ellerin üst yüzünde %68,8,  

parmaklarda %45,5), işyerinde çalışırken kullanılan araç gereçlerin bu semptomlar üzerine etkili 

olduğunu göstermiştir. Çalışmanın sonuçları aşağıda özetlenmiştir: 

• Çocukların yaş ortalaması 17,90 ± 1,73’tür (min:14, max:24) ve çocukların 

%57,2’sinin kız, % 47,3’ü erkektir. 

• Çocukların egzama görülme sıklığı %44,4, ürtiker görülme sıklığı %13,4 VE 

toplam MDH ile ilgili semptom görülme durumu ise %49,7 olarak bulunmuştur. 

• Çocukların MDH semptomlarına eşlik eden diğer alerjik semptomlarının 

görüleme sıklığı sırasıyla; atopik dermatit %22,2, alerjik rinit %34,9, alerjik konjonktivit %35,4 

ve astım %13,4 olarak bulunmuştur. 

• Çocukların MDH semptomlarını; sosyo-demografik/sağlık özellikleri, çalışma 

koşulları, çalışma ortamı özellikleri ve MDH farkındalık durumu içerisinde yer alan bazı 

değişkenlerin etkilediği bulunmuştur. 

• Oto tamircisi olarak çalışmanın 5,8 kat, meslekte toplam 5 yıl üzerinde 

çalışmamın 3,0 kat, cilt kuruluğu olma  2,8 kat, sağlık durumunu “çok kötü” olarak algılamanın 

2,7 kat, iş yerinde günlük 12 saatten fazla çalışmanın 2,5 kat, iş yerinde boyalar ile temasın 2,0 

kat, yağlar keskin sıvılarla temasın 2,0 kat MDH ile ilgili semptomları arttırdığı bulunmuştur. 
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6.2. ÖNERİLER 

 

Araştırma bulguları doğrultusunda çocukların deri sağlığının korunmasının 

sağlanmasında aşağıdaki öneriler belirilebilir: 

• Çalışan çocukların sağlığını koruma ve geliştirmek için tüm mesleki eğitim 

merkezlerinde okul sağlığı birimi oluşturulmalı ve burada en az 1 iş sağlığı hemşiresinin 

istihdam edilmesi sağlanmalıdır. 

• MDH ile ilgili semptomların oluşumu önlenmesi için risk önleme ve eğitim 

programları yürütülmelidir. 

• Çalışmada belirlenen bulguların, mesleksel olup olamadığının karar 

verilebilmesi için çalışmaların MDHA ile birlikte, uzun süreli fiziki muayene ve deri testlerine 

dayalı sonuçlara ihtiyaç duyulmaktadır 
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Ek. 2 Nordic Occupational Skin Questionnaire (NOSQ 2002) 
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Ek 3. Nordic Occupational Skin Questionnaire (NOSQ-2002) 
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