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İş ve Meslek Hastalıkları yandal eğitim 
programı Türkiye
• İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı üzerine üst ihtisas 

olarak yapılan 3 yıllık eğitim programı.

• İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon, Dermatoloji, KBB, Psikiyatri, Nöroloji, Göz, 
Farmakoloji, Biyokimya rotasyonları var. Ayrıca Meslek Hastalıkları 
hastanesi, İşyeri hekimliği ve ISGÜM’de rotasyon yapılıyor.



Zayıf yanlar

• Poliklinik hizmetleri ve yatan hasta bakımı yetersiz. 

• Çok az sayıda hasta görülüyor. 

• Gidilen rotasyonların hiçbiri meslek hastalıkları ile ilgili eğitim 
vermiyor. 

• Toksikoloji eğitimi yok. 

• Hiçbir programın eğitim kadrosunda Meslek hastalıkları uzmanı 
çalışmıyor.



Yurtdışı eğitim amaçları

• Öncelikli olarak meslek hastalığı klinik pratiğini gözlemlemek. 

• Daha sonra gelişmiş bir ülkenin meslek hastalıkları bildirim 
sistemleri ve tazminat sistemlerini kavramaya çalışmak. 



Yurtdışı eğitim burs olanakları

• TUBITAK 2218, 2219

• Fullbright

• Üniversite BAP birimleri

• Gidilecek üniversitenin destekleri



Yurtdışı (ABD) vize başvuru ve evrak işleri

• 3 aylık süreye kadar turist vizesi ile gidilebilir. (B1)

• 3 aydan uzun süreler için J1 vizesi gerekir. J1 başvuru formu sizi 
davet eden üniversite tarafından hazırlanır. Bu evrakla konsolosluğa 
gidilir.

• NIOSH gibi federal kuruluşlar için J1 gerekir. Turist vizesi kabul 
edilmez.

• Tüm süreçler kabaca yazışmalar 2 ay, kabul eden üniversitenin J1’i 
hazırlaması 2 ay, vize başvuru randevusu 1 ay. Vizenin onaylanması 2 
ay olarak hesaplanmalıdır. Dolayısıyla başlamak istenen tarihten en 
az 7-8 ay önce yazışmalara başlamak gerekir.



Talep yazıları

• ABD’de meslek hastalıkları eğitim programları ACOEM çatısı altında 
toplanmışlardır. 

• Bu eğitim programları asistan eğitimi vermektedirler. Bazıları halk sağlığı 
bazıları ise iç hastalıkları veya başka kliniklerin altında kurulmuştur. 

• Bu programlardan bazıları klinik hizmet vermekte iken bazıları hasta 
kabul etmemektedirler. 

• Bu programların listesinin ve yöneticilerinin iletişim bilgilerinin olduğu 
ACOEM’e ait web sitesi bulunmaktadır. 

• Bu programların yöneticilerine mail atarak gözlemci olma talebi 
iletilebilir.



ABD’de çalışma olanakları

• ABD’de Meslek hastalıkları eğitim programları sizi gözlemci statüsünde 
kabul edebiliriler. 

• Ancak bu programda sizin neyi ne kadar yapmanıza izin verecekleri 
programdan programa değişmektedir. 

• Genel olarak oradaki asistan programına entegre olarak eğitim 
programlarına dahil olmak, klinik uygulamalara katılmak, vizitlere
katılmak mümkündür. 

• Ayrıca programdaki hocaların ilgi alanları dahilinde birebir eğitim ve 
tartışma ortamı sağlanabilir. 

• Bir meslek hastalığı programına dahil olmak dışında meslek hastalıkları ile 
ilgilenen bir bilim adamının yanında research yapmak ta mümkündür.



Ben neler yaptım

• WVU 3.5 gün/hafta 

• 4 ayda yaklaşık 50 hasta

• 2 sefer mentor görüşmesi Dr Guidotti

• MPH dersleri Dr. Allen

• Haftalık tartışma saati Dr. Martin (impairment, 
disability and workers’ compensation systems)

• grand rounds, eğitim saatleri, journal clubs

• Sunum Occupational Medicine Grand Rounds
‘OHS and OM systems in Turkey’

• PAAG değerlendirme Dr. Werntz (CWP 
surveillance program)

• NIOSH 1.5 gün/hafta

• HHE araştırma raporları inceleme 

• Birebir görüşmeler epidemiologists, industrial

hygienists and physicians, industrial hygiene
and biochemistry laboratories

• NIOSH certified Spirometry course, 

• HHE telefonla ve 5 gün coffee roasting company
(Denver, CO. )

• ILO pneumoconiosis okuma pratiği ve NIOSH B-
reader course

• Sunum

• Global Health at Old Dominion University, VA 
(MSc öğrencilerine sunum ‘Surveillance of 
Occupational Diseases in Turkey.’)

• Tübitak için final raporu ‘proposal for
surveillance system in Occupational Medicine
in Turkey’ 



Yurtdışı eğitim gören arş. Gör.

• Hollanda Utrecht University/ Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları ve 
İş Hijyeni Birimi/Observer

• Irlanda University College Dublin/ İş Sağlığı Güvenliği Departmanı/ 
Observer/Researcher

• ABD University of California Davis/ Centre for Environment and
Health/Lab Research

• Belçika KU Leuven/ Dep of Public Health and Primary Care/ 
Environment and Health/AB projesi çerçevesinde kısa süreli bilimsel 
aktivite kapsamında laboratuvar ve epidemiyolojik uygulamalarda 
gözlemci


