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.’da işe alımı gerçekleşmeyen hastalıklar/tanılar aşağıda yer almaktadır. Bunlar haricindeki hastalıklar/tanılar yukarıda bahsedilen durumlara
göre ayrıca değerlendirilecektir.



THY A.O., belirlemiş olduğu işe giriş 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.

HASTALIKLAR/TANILAR

THY A.O TARAFINDAN İŞE GİRİŞLERİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR.
RENKLİ GÖRME BOZUKLUĞU

Ishihara testi tam okunmalıdır. Hata yapan adayın renkli görme bozukluğu
derecesi farketmeksizin işe alımı gerçekleşmez

KERATOKONUS

Geçmişte ameliyat olanlar da dahil, tüm vakalar

MİYOPİ

Her bir göz için ayrı -5 Derecenin üstü

ASTİGMATİZMA

Her bir göz için ayrı 2 Derecenin üstü

HİPERMETROPİ

Her bir göz için ayrı +4 Derecenin üstü

DİĞER GÖZ HASTALIKLARI

Ambliyopi, anizokori, diplopi, görme alanlarında skar, katarakt, retinopati,
glokom durumları LASIK sonrası testlerde görme düşüklüğü vs.

İŞİTME KAYIPLARI

Her bir kulak için Odyometri testinde her frekansta 30 dB ve üstü işitme
kayıplarında

KULAK ZARI AMELİYATLARI

Tüm adaylar

TİMPANOGRAM

Östaki disfonksiyonu olanlar

OTOSKLEROZ

Tüm adaylar

TİROİD HASTALIKLARI

İlaç kullanım durumu farketmeksizin herhangi bir tiroid hastalığının bulunması

KAN ŞEKERİ İLE İLGİLİ HASTALIKLAR

Kan şekeri bozukluğu olan tüm adaylar (şeker hastalığı, insülin direnci, kan
şekeri düşüklüğü) geçmişte tedavi olanlar dahil

GLUKOZ 6 FOSFAT DEHİDROGENAZ ENZİM
EKSİKLİĞİ

Doğuştan olan enzim bozuklukları

GÖZ HASTALIKLARI

KBB HASTALIKLARI

ENDOKRİN VE METABOLİZMA
HASTALIKLARI

HASTALIKLAR/TANILAR
BULAŞICI HASTALIKLAR
KALP HASTALIKLARI

THY A.O TARAFINDAN İŞE GİRİŞLERİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR.
TÜM BULAŞICI HASTALIKLAR
TÜM KALP HASTALIKLARI
TÜM NÖROLOJİK HASTALIKLAR

NÖROLOJİK HASTALIKLAR

KAS İSKELET SİSTEMİ

Tüm kalp hastalıkları; doğuştan kalp anomalisi olanlar, ritm bozuklukları,
kalp kapak hastalıkları, tansiyon düşüklüğü, yüksekliği, kalp damar
hastalıkları, varis vs... (Geçmişte tedavi olanlar dahil)
Tüm nörolojik hastalıklar; Epilepsi, Multiple Skleroz, İnme vs. Geçmişte
tedavi olanlar dahil

TREMOR

Nörolojik bozukluğa bağlı esansiyel tremor da dahil Tüm adaylar

SKOLYOZ

Omurga Eğriliği açısı ölçümünde 20 derece ve üstü olanlar

OMURGA HASTALIKLARI

Bel fıtığı, boyun fıtığı ve geçirilmiş bu hastalıklarla ilgili ameliyatlar ve
güncel MR sonucunda tespit edilenler

KEMİK KIRILMASI SONRASI PLATİN
UYGULAMASI

Geçmişte kemik kırılması gibi sebeplerle platin veya vida takılması

TÜM SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI

Safra Kesesi Taşı, Doğuştan gelen hastalıklar, ösefagus varisi , Crohn
hastalığı, Ülseratif Kolit , otoimmun iltihabi hastalıklar vs..

AMELİYATLAR

Büyük ameliyatlar (mide küçültme, dalak alınması, vs..)

BÖBREK TAŞI

Boyutu ve yeri farketmeden tüm böbrek taşları

DOĞUŞTAN BÖBREK HASTALIKLARI

Tüm adaylar

TÜBERKÜLOZ

Aktif veya geçirilmiş tüm vakalar

PNÖMOTORAKS

Geçmişte pnömotoraks öyküsü olması

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI

ÜREME VE ÜRİNER SİSTEM
HASTALIKLARI

Geçmişte geçirilmiş tedaviler dahil olmak üzere, tüm bulaşıcı hastalıklar
(HIV, Sifiliz, Aktif hepatit B taşıyıcıları, aktif hepatit hastalıkları...)

GÖĞÜS HASTALIKLARI

HASTALIKLAR/TANILAR

THY A.O TARAFINDAN İŞE GİRİŞLERİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

KAN HASTALIKLARI

TALASEMİ TAŞIYICILIĞI

Hemogram testinde HCT'nin 32 altında HB'nin 10'un altında olması

KANSERLER

TÜM KANSER TANILARI

Geçmişte tedavi olan veya şu an kanser tanısı olan tüm adaylar

ROMATİZMAL HASTALIKLAR

TÜM ROMATİZMAL HASTALIKLAR

Geçmişte tedavi olan veya şu an tanısı olan tüm adaylar

PSİKİYATRİK HASTALIKLAR

DEPRESYON VE DİĞER DUYGUDURUM
BOZUKLUKLARI, PANİK BOZUKLUK, ANKSİYETE
Geçmişte tedavi olan veya halen tedavisi devam etmekte olan tüm
BOZUKLUKLARI, ALKOL VEYA MADDE BAĞIMLILIĞI adaylar
PSİKOTİK BOZUKLUK

SAĞLIK SERTİFİKASINDA
KISITLAMALAR

GÖZLÜK KISITLAMALARI HARİÇ KISITLAMALARIN
TÜMÜ (SIC, OML, TML, RXO, OAL,OOL,MCL...vs)

Tüm adaylar
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
konulmasıdurumları,

DİĞER DURUMLAR/TANILAR

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,
DURUMLARI DİKKATE ALINARAK AYRICA DEĞERLENDİRİLECEK VE
ADAYIN İŞE BAŞLATILIP BAŞLATILMAYACAĞINA KARAR
VERİLECEKTİR.

