
 
 Sağlık sürecine ait detaylı bilgilendirme aşağıda belirtilmiştir.  
 

 Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce (SHGM) 
yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.)  

 

 THY A.O. Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimleri “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa 
dahi) herhangi bir hastalık tanısı, özgeçmişte ameliyat, ilaç kullanımı vb. bir durumu tespit ettiklerinde aşağıda yer alan durumları ve İş Sağlığı ve Güvenliği mezvuatı 
gerekliliklerini dikkate alarak değerlendirme yapacaktır.  

 
Görev yapacakları süre boyunca emniyet görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmelerini engelleyebilecek, inkapasiteye neden olabilecek, performansında 
azalmaya yol açabilecek fiziksel veya ruhsal herhangi bir hastalık tanısı konulması durumları,  
Geçmişte geçirdiği fiziksel ve ruhsal hastalıkların tekrarlama/ilerleme ihtimali ile tekrarladığı/ ilerlediği dönemlerde işgücü kaybı, ulusal ve uluslararası mevzut gereği 
sağlık gerekliliklerinin yerine getirememeleri riski olması,  
 

 THY A.O. işyeri hekimleri iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.  
 
 

 THY A.O belirlenmiş olduğu İşe Alım Sağlık Kriterleri çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa dahi) 
adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.  

 

 THY A.O. işe alım sağlık krtiterleri aşağıda yer almaktadır. Bunlar haricindeki hastalıklar/tanılar yukarıda bahsedilen durumlara göre ayrıca değerlendirilecektir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İşe Alım Sağlık Kriterleri Listesi 

HASTALIK / TANI AÇIKLAMA 

BULAŞICI HASTALIKLAR Tüm Bulaşıcı Hastalıklar 
Geçmişte tanı konulan, tedavi olanlar da dahil olmak üzere bulaşıcı hastalıklar (HIV, Sifiliz, Tüberküloz, Hepatit B taşıyıcıları, diğer hepatit 

hastalıkları ve diğer bulaşıcı hastalıklar) tanısı olan tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

CİLT HASTALIKLARI 

Psöriazis Geçmişte bu rahatsızlıklarla ilgili  tedavi görenler de dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Kronik Dermatit/ Egzema Sık atak geçiren , bu sürede ilaç kullanması gereken Kr.Dermatit/Egzema hastalığı olan , geçmişte bu rahatsızlıklarla ilgili  tedavi görenler de dahil 

tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Malign Melanoma Geçmişte bu rahatsızlıklarla ilgili  tedavi görenler de dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

ENDOKRİN VE 

METABOLİZMA 

HASTALIKLARI 

Tiroid Bezi Hastalıkları 

Hipertiroidi, Subklinik Hipertiroidi 

Subakut Tiroidit, Akut Tiroidit, Kronik Tiroidit, Sessiz Tiroidit  

Otoimmun tiroidit (Hashimoto tiroiditi) 

Ötiroid Diffüz Guatr, 

Tiroid nodülü, 

Tirotoksikozis, 

Tiroid kanserleri, TSH sekrete eden hipofiz tümörleri, 

Hipotroidi, Subklinik Hipotiroidi, 

Basedow Grawes, 

Diğer tiroid hastalıkları, 

İlaç kullanım durumu farketmeksizin herhangi bir tiroid bezi hastalığının bulunması durumunda olan tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Geçmişte İlaç kullanım durumu farketmeksizin tanısı olan  tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Tiroid bezi hastalıkları nedeniyle, geçmişte yapılan tüm ameliyatlar da dahil olmak üzere tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Kan Şekeri İle İlgili Hastalıklar 
İlaç kullanım durumu farketmeksizin kan şekeri bozukluğu (Şeker hastalığı, insülin direnci, kan şekeri düşüklüğü ve diğer kan şekeri bozuklukları) 

olan,  geçmişte tanısı, tedavisi olan adaylar da dahil olmak üzere tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Tüm Endokrin Sistem Hastalıkları 

Kalsiyum metabolizması hastalıkları, 
Hipofiz hastalıkları, 
Seks hormonu bozuklukları, 
Adrenal bez bozuklukları ve diğer endokrin sistem hastalıkları, 
Geçmişte tanısı ve tedavisi olanlar da dahil olmak üzere tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Kronik Gut Hastalığı İlaç tedavisi gören kronik gut hastalığı tanısı olan tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz 

Enzim Eksikliği 
Doğuştan olan enzim bozuklukları tanısı olan tüm adayların işe girişi uygun değildir. 



GÖĞÜS HASTALIKLARI 

Tüberküloz Geçmişte tanısı, tedavisi ve ameliyatı olanlar da dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Koah Geçmişte tanısı, tedavisi olanlar da dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

İlaç Tedavisi Gerektiren Astım Astım tanısı olan, ilaç tedavisi kullanan tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Göğüs Ameliyatları Geçmiş ameliyatlar da dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Sarkoidoz Geçmişte tanısı, tedavisi ve ameliyatı olanlar da dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Uyku Apnesi Geçmişte tanısı, tedavisi olanlar da dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Kronik Akciğer Hastalıkları Geçmişte tanısı, tedavisi olanlar da dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Kanserler Geçmişte tanısı, tedavisi ve ameliyatı olanlar da dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Pnömotoraks Geçmişte tanısı, tedavisi ve ameliyatı olanlar da dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

GÖZ HASTALIKLARI 

Renkli Görme Bozukluğu 
Ishihara testi tam okunmalı ve hiç hata yapılmamalıdır.  

Tek bir hata yapanlar da dahil olmak üzere hata yapan adayın renkli görme bozukluğu derecesi farketmeksizin işe alımı uygun değildir.  

Keratokonus Geçmişte tanısı, tedavisi ve ameliyatı olanlar da dahil, tüm adayların işe alımı uygun değildir.  

Miyopi Her bir göz için ayrı ayrı -5 (beş) Derecenin üstü olan tüm adayların işe alımı uygun değildir. 

Astigmatizma Her bir göz için ayrı ayrı 2 (iki) Derecenin üstü olan tüm adayların işe alımı uygun değildir. 

Hipermetropi Her bir göz için ayrı ayrı +4 (dört) Derecenin üstü olan tüm adayların işe alımı uygun değildir. 

Ameliyatlar 

Yukarıda belirtilen işe alımı uygun olmayan değerlerde refraksiyon kusurları olup (Miyopi, Astigmatizma, Hipermetropi) muayene öncesi 

ameliyat olan adaylar göz ameliyatlarından 3 ay sonra  SHGM Yetkili Havacılık Merkezinde yapılan glare ve mezopik kontrast testinde görüş 

düşüklüğü olması durumunda işe alımı uygun değildir. 

Geçmişte refraksiyon kusuru nedeniyle görme düzeltme ameliyatı olan adaylar SHGM Yetkili Havacılık Merkezinde yapılan glare ve mezopik 

kontrast testinde görüş düşüklüğü olması durumunda işe alımı uygun değildir. 

Diğer Göz Hastalıkları 

Ambliyopi (göz tembelliği),  

Anizokori,  

Diplopi (çift görme), 

Görme alanlarında skar,  

Keratit, üveit,  

Katarakt,  

Retinopati,  

Glokom,  



Şaşılık, 

Konjenital göz hastalıkları,  

Her türlü görme sistemi anormallikleri ve diğer göz hastalıkları, 

Geçmişte tanısı ve tedavisi olanlar da dahil olmak üzere tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

KALP HASTALIKLARI Tüm Kalp Hastalıkları 

Geçmişte tanı konulan, tedavi olanlar dahil olmak üzere kalp hastalığı tanısı (Doğuştan kalp anomalisi olanlar, tüm ritm bozuklukları, kalp kapak 

hastalıkları, tansiyon düşüklüğü, tansiyon yüksekliği, kalp damar hastalıkları, varis ve diğer kalp hastalıkları) olan tüm adayların işe girişi uygun 

değildir. 

KAN HASTALIKLARI 

Kanama Ve Pıhtılaşma 

Bozuklukları 

 
Kalıtsal veya sonradan gelişen tüm kanama ve pıhtılaşma bozuklukları, 
Hemofili Hemofili A (faktör VIII eksikliği), 
Hemofili B (Faktör IX eksikliği  ve diğer  kanama ve pıhtılaşma bozuklukları, 
Geçmişte tanısı, tedavisi olanlar da dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Kanserler Geçmişte veya halen herhangi bir kanser tanısı ve tedavisi olanlar da dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Lenfatik Sistem Kanserleri 
Geçmişte lenfoma, hondgkin lenfoma, nonhodgkin lenfoma ve diğer lenfatik sistem kanserleri, 

Lenfatifk sistem kanser tanısı ve tedavisi olanlar da dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Dalak Büyümesi (Splenomegali), 

Splenektomi 
Geçmişte bu rahatsızlıklarla ilgili tanısı, tedavisi ve ameliyatı olanlar da dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

İmmün Trombositopenik Purpura Geçmişte bu rahatsızlıklarla ilgili tedavi görenler de dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Talasemi Taşıyıcılığı Hemogram testinde HCT değeri 32 altında, HB değeri 10'un altında olan tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

KANSERLER Tüm Kanser Tanıları Geçmişte bu rahatsızlıklarla ilgili  tedavi görenler de dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolyoz Omurga Eğriliği açısı ölçümünde 20 derece ve üstü olanlar ile geçmişte skolyoz ameliyatı olanlar da dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Bağ Dokusu Hastalıkları 

SLE,  

Polimiyozit- dermatomiyozit,  

Skleroderma,  

Mixt bağ dokusu hastalığı ve diğer bağ dokusu hastalıkları, 

Geçmişte bu rahatsızlıklarla ilgili tanısı olan, tedavi görenler de dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Kifoz 
Yan direkt grafide, T5 üst uç plağı ile T12 alt uç plağı arasındaki Cobb açı ölçümünün 40 dereceden daha fazla olan tüm adayların işe girişi uygun 

değildir. 

Omurga Hastalıkları 

Her türlü minimal seviyedeki patolojilerde dahil olmak üzere omurga disk patolojileri ( dejeneratif değişiklikler, bulgingler,bel fıtığı, boyun fıtık ve 

diğer omurga hastalıkları) olan, geçmişte seviyesi, derecesi farketmeksizin tanısı, tedavisi, ameliyatı olan, güncel veya geçmiş MR sonucunda 

tespit edilenler de dahil  tüm adayların işe girişi uygun değildir.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAS İSKELET SİSTEMİ 

İltihabi, İnfiltratif, Travmatik Veya 

Dejeneratif Hastalıkları  

Romatizmal Hastalıkları 

 

Halluks valgus baş parmak şekil bozuklukları,  

Atletik zorlanmalar,  

İltihaplı romatizmalar. 

Artroz (Kireçlenme), 

Yumuşak doku romatizmaları, 

Romatoid artrit, 

Spondiloartropatiler ve ankilozan spondilit, 

Vaskülitler ve behçet hastalığı, 

Gut hastalığı, 

Ailevi akdeniz ateşi (FMF), 

Akut eklem romatizması, 

Reaktif artritler, kristal artritleri, infeksiyöz artritler, 

Juvenil artrit, 

Bursitis, tendinitis,  

Diğer iltihabi, infiltratif, travmatik veya dejeneratif hastalıklar ve romatizmal hastalıklar,  

Geçmişte bu rahatsızlıklarla ilgiliuh tanısı olan, tedavi görenler de dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Diz Hastalıkları 

Osteoartroz (kireçlenme), diz kapağı hastalıkları, bağ lezyonları, menisküs, menisküs yırtıkları, eklem iltihaplanmalar, konjenital (doğumsal) 

deformiteler ve diğer diz hastalıkları. 

Seviyesi, derecesi farketmeksizin, geçmişte tanısı, tedavisi, ameliyatı olan, güncel veya geçmiş MR sonucunda tespit edilenler de dahil  olmak 

üzere tüm adayların işe girişi uygun değildir.  

Kalça Hastalıkları 

 
Osteoartroz (kireçlenme), iltihaplı eklem romatizmaları, tümörler, metabolik kemik hastalıkları, yumuşak doku bozuklukları, çocukluk çağı 
hastalıkları, kıkırdak hastalıkları ve diğer kalça hastalıkları. 
Seviyesi,derecesi farketmeksizin, geçmişte tanısı, tedavisi,ameliyatı olan, güncel veya geçmiş MR sonucunda tespit edilenler de dahil  olmak 
üzere tüm adayların işe girişi uygun değildir.  
 

Omuz Hastalıkları 

 
Omuz da kas sıkışma (impingement) ve yırtıkları, donuk omuz, fibromiyalji (kas romatizma), osteoartrit (kireçlenme), bağ zedelenmeler, sinir 
hasarı, enfeksiyonlar, tümörler, boyunla ilgili hastalıkların omuza yayılması, iltihaplı romatizma hastalıkları, kas hastalıkları, omuz çıkması, rotator 
cuff sendromu ve diğer omuz hastalıkları. 
Seviyesi,derecesi farketmeksizin, geçmişte tanısı, tedavisi,ameliyatı olan, güncel veya geçmiş MR sonucunda tespit edilenler de dahil  olmak 
üzere tüm adayların işe girişi uygun değildir.  
 

Kemik Kırılması Sonrası Veya 
Herhangi Bir Sebeple Yapılan 
Ameliyatları Sonrası Platin, Vida, 
Metal Plakalar vs. Uygulaması 

Geçmişte kemik kırılması veya herhangi bir sebeple yapılan ameliyatlar sonrası platin, vida, metal plakalar vs. uygulanan tüm adayların işe girişi 
uygun değildir. 
Yukarıda belirtilen işe alımı uygun olmayan durumla ilgili muayene öncesi platin, vida, metal plakalar vs. çıkarılması ameliyatı olan adaylar 
ameliyatlarından  
6 hafta sonra SHGM Yetkili Havacılık Merkezinde yapılan ortopedi muayenesi sonucunda patoloji saptanan ve ameliyat tanısı listede belirtilen 
tanılardan birisi olan tüm adayların işe girişi uygun değildir.  
 



KULAK BURUN BOĞAZ 

HASTALIKLARI 

İşitme Kayıpları Her bir kulak için ayrı ayrı odyometri testinde her frekansta 30 dB ve üstü işitme kayıpları olması durumunda işe girişi uygun değildir. 

Kulak Zarı Ameliyatları Geçmişte yapılmış olan ameliyatlar da dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Kulak Zarı Perforasyonu Geçmişte yapılmış olan ameliyatlar, tedaviler de dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Östaki Disfonksiyonu Östaki disfonksiyonu tanısı olanlar, geçmişte tedavi olanlar da dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Timpanogram Anormal Sonuçları Tip A dışındaki timpanogram sonuçları olan tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Her Türlü Duyma Sistemi 

Anormallikleri Ve Hastalıkları 
Geçmişte tedavi, ameliyat ve tanısı olanlar da dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Konuşma Bozukluğu 

Artikülasyon (sesletim- eklemleme bozukluğu), 

Kekemelik, 

Ses bozukluğu, 

Motor konuşma bozukluğu (dizarti, apraksi), 

ve diğer konuşma bozuklukları olan tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

 
Vertigo 
Meniere Hastalığı 
Araç Tutması Hastalığı 
 

Geçmişte tanısı ve tedavisi olanlar dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Akustik Nörom Geçmişte tedavi, ameliyat ve tanısı olanlar da dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Nazal Septum Deviasyonu 

 
Nefes almada zorluk yaratacak şekilde burun kemiğinde eğrilik ,   
Tıkanıklık olması durumunda Kulak Burun Boğaz Uzmanı tarafından ameliyat önerilen adayların işe girişi uygun değildir. 
Ameliyat olup işe giriş muayenesine gelen adaydan ayrıntılı KBB muayenesi sonucuna göre işe giriş işlemi yapılır.  
 

Maloklüzyon Geçmişte tedavi, ameliyat ve tanısı olanlar da dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Otoskleroz Geçmişte tedavi,ameliyat,tanısı olanlar da dahil Tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

 

 

 

NÖROLOJİK 

HASTALIKLAR 

Tüm Nörolojik Hastalıklar 

 
Geçmişte tanı konulan, tedavi olanlar dahil olmak üzere nörolojik hastalıklar (Beyin damar hastalıkları,baş ağrısı (migren), epilepsi (sara), 
Periferik sinir hastalıkları, kas hastalıkları, multipl skleroz ve benzeri hastalıklar, 
Uyku bozuklukları,  
Parkinson hastalığı, 
Alzheimer ve benzeri demans hastalıkları,  
Beyin ve omurilik tümörleri ve iltihaplanmaları,  
Epilepsi,   
İnme ve diğer nörolojik hastalıklar tanısı olan tüm adayların işe girişi uygun değildir. 
 



Migren Sık atak geçiren, ilaç tedavisi gören, geçmişte tanı konulan ve tedavi olanlar dahil olmak üzere tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Tremor 

Esansiyel tremor, 

Nörolojik bozukluğa bağlı olan tremor, vs.  

Geçmişte tanısı ve tedavi olanlar da dahil olmak üzere tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

SAĞLIK 

SERTİFİKASINDA 

KISITLAMALAR 

Muayene Sonrası Sağlık 

Sertifikasında Veya Muayene 

Raporunda Kısıtlama Olması 

Gözlük kısıtlamaları hariç kısıtlamaların tümü (SIC, OML, TML, RXO, OAL, OOL, MCL, HAL, SSL, CCL, APL, OCL, OPL, AGL, OSL, REV vs.) olması 

durumunda adayın işe girişi uygun değildir. 

SİNDİRİM SİSTEMİ 

HASTALIKLARI 

Tüm Sindirim Sistemi Hastalıkları 

Doğuştan gelen hastalıklar,  

Gilbert Hastalığı, 

Ösefagus varisi, 

Crohn hastalığı, 

Ülseratif kolit, 

Otoimmun iltihabi hastalıklar, 

İrritable barsak hastalığı, 

Ailevi akdeniz ateşi (FMF), 

Kanserler, 

Kronik peptik ülser, 

Pankreatit ve diğer sindirim sistemi hastalıkları, 

Geçmişte bu rahatsızlıklarla ilgili  tanısı olan, tedavi gören ve ameliyat olanlar da dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Safra Kesesi Taşı 

Safra kesesi taşı olanların işe girişi uygun değildir. 

Geçmişte ameliyat olan adayların ayrıntılı Gastroenteroloji /Genel Cerrahi muayenesi sonrası değerlendirilmektedir. 

İşe giriş muayene öncesi ameliyat olan adaylar ameliyat sonrası kabin için 1 ay sonra, kokpit için 45.gün SHGM Yetkili Havacılık Merkezinde 

Genel Cerrahi Uzman görüşü sonrası değerlendirilir.  

 Ameliyatlar 
Geçmişte yapılmış büyük ameliyatlar (mide küçültme, dalak alınması, vs.) olan ve ameliyat tanısı listede belirtilen tanılardan birisi olan tüm 

adayların işe girişi uygun değildir.  

PSİKİYATRİK 

HASTALIKLAR 

Depresyon Ve Diğer Duygudurum 

Bozuklukları, Panik Bozukluk, 

Anksiyete Bozuklukları, Alkol 

Veya Madde Bağımlılığı, Psikotik 

Bozukluk, Somatizasyon 

Bozukluğu, Obsesif Kompulsif 

Bozukluk, Dissosiyatif Bozukluk, 

Kişilik Bozuklukları, Her Tür 

Psikotik Bozukluk vs. 

Geçmişte psikiyatrik hastalık tanısı ve tedavisi olan veya halen tedavisi devam etmekte olan tüm adayların (Geçmişte tedavi olanlar da dahil) işe 

girişi uygun değildir.   



ÜREME VE ÜRİNER 

SİSTEM HASTALIKLARI 

Böbrek Taşı 

Boyutu ve yeri farketmeden böbrek taşı tespit edilen tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Geçmişte böbrek taşı, renal kolik öyküsü olan adaylar işe giriş muayenesi sırasında SHGM Yetkili Hastanede Yetkili Havacılık Merkezinde güncel 

üriner sistem tomografisi çektirmelidir. Tomografi sonucunda boyutu ve yeri farketmeden böbrek taşı tespit edilen tüm adayların işe girişi uygun 

değildir. 

Doğuştan Böbrek Hastalıkları 

Doğuştan tek böbrek (Agenetik, soliter) 

Doğuştan bir böbreğin küçük olması (Hipoplazik) 

Doğuştan bir böbreğin atardamarı dar (Renal arter stenozu)  

Tek taraflı VUR (veziko uretral reflü) ve diğer doğuştan böbrek hastalıkları, 

Geçmişte bu rahatsızlıklarla ilgili tanısı ve tedavisi olan, geçirilmiş bu hastalıklarla ilgili ameliyatlar da dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Tek Böbrek Travma, kaza, tümör, taş ve eşlik eden enfeksiyon vs. nedeniyle bir böbreği alınmış tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

At Nalı Böbrek Tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Kanserler Geçmişte tanısı, tedavisi ve ameliyatı olanlar da dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Polikistik Böbrek Hastalığı Geçmişte tanısı, tedavisi ve ameliyatı olanlar da dahil tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

Böbrek Nakli Böbrek nakli (hem alıcı hem verici tek böbreklidir.) olan tüm adayların işe girişi uygun değildir. 

LİSTEDE BULUNMAYAN 

DİĞER HASTALIKLAR / 

TANILAR 

Diğer Hastalıklar, 

Tanılar 

Görev yapacakları süre boyunca emniyet görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmelerini engelleyebilecek, inkapasiteye neden olabilecek, 

performansında azalmaya yol açabilecek fiziksel veya ruhsal herhangi bir hastalık tanısı konulması durumları,  

Geçirdiği fiziksel ve ruhsal hastalıkların tekrarlama/ilerleme ihtimali ile tekrarladığı/ilerlediği dönemlerde işgücü kaybı, ulusal ve uluslararası 

mevzut gereği sağlık gerekliliklerinin yerine getirememeleri riski olması durumları dikkate alınarak AYRICA DEĞERLENDİRİLECEK VE ADAYIN İŞE 

BAŞLATILIP BAŞLATILMAYACAĞINA KARAR VERİLECEKTİR. 

 


