
MESLEKİ KANSERLER 



AMAÇ 
 Katılımcıların, mesleki kanserlerin çalışma 

hayatındaki önemi, çeşitleri, tanı ve korunma 

yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını 

sağlamaktır. 



HEDEFLER 
 Bu dersin sonunda katılımcılar; 

 Mesleki kanserleri tanımlar. 

 Mesleki kanserlere yol açabilecek etmenleri 

sıralar. 

 Korunma yöntemlerini belirler. 

 Erken tanı yöntemlerini belirler. 



Kanserler 
 Kanser oluşturan ve ölüme neden olan etken 

ve faktörler dünyanın çeşitli bölgelerinde ve 

toplumlarında geniş ölçüde değişiklik 

gösterirler.  

 Ancak, kanser oluşmasında, geleneksel 

beslenme alışkanlıkları, sosyal davranışlar, 

mesleki maruziyet, coğrafya, ırk ve öteki 

genetik faktörlerin rolü olduğu tek bir nedenin 

suçlu tutulamayacağı bilinmelidir. 

 



Mesleki kanserlerin araştırılmasının 

tarihçesi 
 Percival Pott ilk kez 1775 yılında baca temizleyicilerinin 

skrotum kanserlerine neden olarak isi saptamış ve bu 
maddeye dikkat edilmesini istemiştir.  

 1982’de Butlin gençlerde görülen skrotum ve cilt 
kanserlerinin nedeni olarak kömür katranı, madeni 
yağları tanımlamıştır.  

 1895’de Rhen boya sanayinde mesane kanserinin 
çokluğuna dikkati çekmiş ve hastalığı tanımlamıştır.  

 1915’de Yamawa ve Ichikawa tavşan kulağında 
kömür katranı ile tümör oluşturmuşlardır. Daha 
sonraları 1930’larda birçok polisiklik hidrokarbonların 
bu konuda aktif bileşikler olduğu saptanmıştır(2). 

 



 Çevresel kanserojenlerin tipik örneği endüstriyel etkenler 
ya da endüstriyel kanserojenlerdir.  

 İnsanlardaki kanserlerin %5 kadarının mesleki maruziyet 
sonucu meydana geldiği kabul edilmektedir.  

 Uluslar arası Kanser Araştırma Ajansının (IARC) raporlarına 
göre, bugüne kadar insanda kanser yaptığı kesin olarak 
ortaya konmuş en az 30 madde ya da etken vardır.  

 Bunlar arasında arsenik, Nikel, Krom, Asbest, Benzen, 
İyonizan radyasyon vb. sayılabilir. Bu maddeler arasında 
Nikel’in kansere neden olduğu konusundaki bilgiler son 
yıllarda netlik kazanmıştır.  

 Ayrıca metal kesme ve torna işlemlerinde kullanılan 
soğutucu yağların bazılarının kullanımı sırasında 
nitrozamin oluşması nedeniyle kansere yol açtığı 
konusunda da son yıllarda bazı bilgiler ortaya çıkmıştır. 

 



Mesleki kanserler 
 Mesleki maruziyet ve kanser ilişkileri 

konusunda son yıllarda ilgi çeken bir diğer 

nokta da, çalışan kişinin yakınlarında kanser 

riskinin yüksek olmasıdır.  

 Asbestle ilgili işlerde çalışanların karşısında 

akciğer kanseri olasılığının artışı ve çocukluk 

çağı lösemileri ile baba mesleği ilişkisi son 

zamanlarda üzerinde çok çalışılan konulardır. 

 



Mesleki kanserler 
  

 Amerikan Hükümet Endüstri Hijyenistleri 

Konferansı (ACGIH), İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

Kurumu (OSHA) ve Ulusal İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Enstitüsü (NIOSH)’nun belirlediği ve 

çoğunluğu Uluslar arası Çalışma Örgütünce 

(ILO)’de sınıflandırılan kanser yapıcı maddeler 

ve bunların çalışma ortam atmosferinde 

bulunmasına izin verilebilecek 

konsantrasyonları belirlenmiştir. 

 













Akciğer kanseri 

 Asbest ile mesleki maruziyet özellikle tersane ve liman 
işçileri, tesisatçılar, marangozlar, elektrikçiler, dökümhane 
çalışanları ve boru imalatında çalışanlarda olmaktadır. 

 Maden ve taş ocağı işçileri radon, silika, dizel dumanı ve 
asbeste,  

 Su tesisatçıları asbeste,  

 Dökümhane işçileri arsenik, nikel ve krom bileşiklerine,  

 Kaynak ustaları nikel ve krom bileşiklerine,  

 Tuğla ve inşaat işçileri silika ve asbeste maruz 
kalmaktadırlar.  

 Makine dairesinde çalışan denizciler asbest, poliaromatik 
hidrokarbon ve motor yağı buharına maruz kalma 
sonucunda artmış akciğer kanseri riskiyle karşı karşıyadırlar.  

 Mezotelyomanın en sık görüldüğü mesleğin su tesisatçılığı 
olduğu bildirilmiştir. 

 



Akciğer kanseri 

 Akciğer kanseri ile ilişkili endüstriler ve iş kolları 

arasında granit üretimi, seramik ve porselen 
üretimi, demir-çelik sanayi, demir dışı metalurji 

sanayi, otomotiv sanayi, lokomotif ve vagon 

üretimi, boyacılık(inşaat ve otomotiv 
sektörlerinde) ve asfalt işçiliği de yer almaktadır.  

 Consonni D ve ark yakın zamanda yaptıkları 

epidemiyolojik araştırmada otobüs-kamyon 
şoförlerinin, benzin istasyonu çalışanlarının, 

kuaförlerin, çamaşır fabrikası ve kuru 

temizlemecilerde çalışanların artmış akciğer 
kanseri riskine sahip olduklarını göstermişlerdir. 



Akciğer kanseri 

 Tekstil sektöründe çalışanlarda akciğer kanseri 

riskinin düşük olduğu bildirilmiştir.  

 Akciğer kanserine karşı bu koruyucu etki, pamuk 

tozundaki Gram-negatif bakterilerin 

endotoksinlerine bağlanmaktadır.  

 İpek ve sentetik iplik kullanılan tekstil kollarında 

ise riskin düşük olduğu gözlenmemiştir.  

 İş yerlerinde koruyucu yöntemlerle pamuk 
tozunun azaltılması tekstil işçilerinde akciğer 

kanseri riskini arttırmaktadır. 



Sigara neden önemlidir? 
 Akciğer kanserlerinin en önemli risk 

faktörüdür. 
 Bilinen mesleksel kanserojenlerin etkilerini 

daha da artırmaktadır. 
 İş yerlerindeki maruziyette risk %4-40 

arasındadır. 
 Restoran çalışanları, inşaat çalışanları, 

bekçiler, sürücüler gibi sigara içme oranının 
yüksek olduğu iş kollarında risk %40 dan 
fazladır. 

 Çevresel sigara dumanına maruz kalınan iş 
kollarında (restoran, bar vb.) kanser riski 
önemli derecede artabilmektedir.    



Akciğer kanseri ölümlerinin de yaklaşık % 90’ı 

sigaradan kaynaklanmaktadır.  
 



 ÖKSÜRÜK 

 HEMOPTİZİ (Kan tükürme) 

 WHEEZİNG (Hırıltılı solunum) 

 DİSPNE (Nefes darlığı) 

 PNOMONİ (Zatürre) BULGULARI 

 KİLO KAYBI 

 İŞTAHSIZLIK 

 HALSİZLİK 

AKCİĞER KANSERİ 

Belirti ve Bulgular 



AKCİĞER KANSERİ 

Korunma 
 En ideal olanı etken maddeye maruziyetin 

önlenmesi. 

Birincil Korunma 

 İş yerlerinde kansere neden olabilen maddelerin 
tespiti 

 İş yeri standartlarına ve kurallarına uymak 

 Çalışanları eğitmek 

 İş yerlerinde sigara karşıtı önlemler almak 

İkincil Koruma 

 Yüksek riskli iş kolları için periyodik akciğer grafisi 
ve balgam tetkiki önerilir. 

 



MEZOTELYOMA (AC Zarı Kanseri ) 

Etkenler: 

 ASBEST en önemli etkendir.  
 Asbest maruziyetinin yoğunluğu ve süresi 

belirleyicidir. 
 Ortalama kanser gelişimi yoğun 

maruziyetten 30 yıl sonrasına kadar 
meydana gelebilmektedir. 

 Mezotelyoma vakalarının 1/3 ü yoğun 
asbest maruziyetiyle ilişkiliyken 1/3 ünde iş 
veya evde yüzeyel bir maruziyet vardır. 
1/3 vakada ise asbest maruziyeti 
saptanmamıştır. 



MEZOTELYOMA  

Riskli İş Kolları 

 Asbest madenleri 

 Tekstil imalatı 

 İzolasyon ve filtre malzeme üretimi 

 İnşaat işçileri 

 Kaynakçı,su tesisatçıları ve elektrikçiler 

 Çatı kaplama işçileri 

 Tersane işçileri 



MEZOTELYOMA 

Belirtiler 

 En yaygın belirti ezici göğüs ağrısıdır. 

 Nefes darlığı  

 Kuru öksürük 

 Kilo kaybı 

 



MEZOTELYOMA 

Korunma 

 Endüstriyel gelişim karşısında asbest 

maruziyetini engellemek çok zordur. 

 1986 yılında dünyada bu konuyla ilgili yasal 

düzenlemelerde değişikliğe gidilmiştir. 



BURUN BOŞLUĞU VE SİNÜS KANSERLERİ 

Etkenler: 

 Ahşap tozu ve diğer tozlar 

 Krom 

 Nikel 

 İzopropil alkol 

 Formaldehit 

 



BURUN BOŞLUĞU VE SİNÜS KANSERLERİ 

Riskli İş Kolları 

 Mobilya işçileri 

 Ayakkabı imalatı 

 Tekstil 

 Un değirmeni ve fırın işçileri 

 Nikel arıtma işçileri 

 Kromat boya maddesi imalatı 

 Metal kaplama işçileri 

 Laboratuar çalışanları 

 Diğer endüstriler 

 



BURUN BOŞLUĞU VE SİNÜS KANSERLERİ 

Belirti ve Bulgular 

 Tek taraflı burun tıkanıklığı 

 Burun kanaması 

 Burun akıntısı 

 Sinüslerde hassasiyet ve ağrı 

 Üst dişlerde ağrı 



LARİNKS (GIRTLAK) KANSERLERİ 

Etkenler ve Riskli İş Kolları: 

 En önemli etken bu kanser türü için de 
asbesttir. 

 Özellikle asbest madenlerinde 
çalışanlar,tekstil imalatı ile uğraşanlar, 
izolasyon ve filtre malzeme üretimi 
yapanlar ve tersane işçileri risk altındadır. 

 Larinks kanseri sigara ve alkol içimiyle de 
ilgili olduğu için bu maddeleri kullanan ve 
mesleki maruziyet yaşayan kimseler de risk 
daha da artar. 



LARİNKS (GIRTLAK) KANSERLERİ 

Belirti ve Bulgular 

 Ses kısıklığı 

 Ağrılı yutma ve yutma güçlüğü 

 Ses kalitesi değişikliği 



MESANE KANSERLERİ 

Etkenler: 

 Naftilamin  

 Aminobifenil 

 Benzidin 

 Klornafazin 

 Tolidin 

 Metilendianilin 

 Fenasetin 

 Sigara* 

 

 



MESANE KANSERLERİ 

 Riskli İş Kolları 

 Kumaş boyası imalatı  

 Lastik kauçuk imalatı 

 Deri işçileri 

 Ayakkabı boyacıları 

 Tekstil işçileri 

 Boyacılar 

 Kimyasal madde işçileri 

 Petrol işçileri 

 Kuaförler 

 



MESANE KANSERLERİ 

 Belirti ve Bulgular 

 %80 vakada ağrısız, tekrarlayan kan 

işeme. 

 %20 vakada ağrılı idrar yapma,idrar 

kaçırma ve gece sık idrara çıkma. 

 İlerlemiş vakalarda kan damarlarının 

tıkanmasına bağlı bacakta ödem ve idrar 

yolarının tıkanmasına bağlı böbrek 

fonksiyon bozukluğu. 

 



KARACİĞER KANSERLERİ 

 Etkenler: 

 VİNİL KLORİD  

   Başlangıçta zararsız olduğu bilinen ve 

endüstriyel ürünlerin çoğunda şekil verici 

olarak kullanılan bir hammadde. Ayrıca ilaç 
yapımında da kullanılmaktadır. 

 ARSENİK 

 



KARACİĞER KANSERLERİ 

 Riskli İş Kolları 

 Polivinil klorid üretimi 

 Arsenikli böcek ilacı üretimi ve kullanımı 

 Bakır, kurşun ve çinko eritme işlemi 

 Şarap imalatı 



KARACİĞER KANSERLERİ 

 Belirti ve Bulgular 

 Bulgular genellikle nonspesifiktir. 

 En yaygın belirti karın ağrısıdır ve genellikle bu 
ağrı sağ üst kısımda olur. 

 Karında su toplaması ve karaciğerde 
büyüme. 

 Sarılık. 

 Dalakta büyüme. 



KARACİĞER KANSERLERİ 

Korunma  

 İşçilerin vinil kloride maruziyeti için katı 

sınırlamalar getirmek. 

 Kapalı tank, sarnıç vb. temizleme 

işlemlerinde koruyucu respiratörlerin 

kullanılması sağlanmalıdır. 

 Ayrıca maruziyeti olan işçilerin periyodik 

muayenelere, tam kan sayımları ve 

karaciğer fonksiyon testleri düzenli olarak 

yapılmalıdır. 



DERİ KANSERLERİ 
Etkenler 

 Güneş ışığı (ultraviyole radyasyon) 

 İyonize radyasyon 

 Arsenik 

 PAH ( yağ, katran, baca dumanı gibi 

kompleks yapıların içinde bulunan 

kimyasal bir madde) 

 



DERİ KANSERİ 
Riskli İş Kolları 

 Dışarıda çalışanlar (inşaat iççileri, seyyar satıcılar, 
sporcular, tarım işçileri vs.) 

 Kömür katranı işçileri 

 Elektrot üretimi 

 Boya maddesi endüstrisi 

 Çatı işçileri 

 Arsenikli böcek ilacı üretimi 

 Bakır, kurşun, çinko inceltme 

 Uranyum madenleri 

 Sağlık çalışanları 



DERİ KANSERİ 

Belirti ve Bulgular 

 Baş ve boyunda değişik boyutta lezyonlar 

( genelde düz, parlak, ışığı geçirgen, 

ağrısız, zaman zaman üzeri ülsere) 

 Vücudun güneş ışığına maruz kalan burun, 

kulak uç kısmı, el sırtı gibi kesimlerinde 

genelde yüzeyi pürüzlü, kızarık bir plak 

şeklinde cilt lezyonları 

 



DERİ KANSERİ 
Korunma 

 En önemli korunma yöntemi maruziyetten 
kaçınmaktır (özellikle açık tenlilerde risk çok daha 
yüksektir) 

 Güneş altında çalışanlarda geniş kenarlı şapka ve 
uzun kollu gömlek gibi koruyucu kullanımı ve 
mümkünse güneş koruyucu kremlerin sürülmesi 
korunmada çok önemlidir. 

 Kanserojen materyaller kanserojen olmayanlarla 
değiştirilmelidir. 

 İyi bir personel hijyeni şarttır. İş sırasında eşya 
değişimi, rutin el yıkama ve kontamine olmuş deri 
yüzeylerini yıkama önemlidir. 



DERİ KANSERİ 
Korunma 

 Periyodik muayenelerin yaptırılması ve özellikle 
ciltte görülen herhangi bir lezyonda hekime 
başvurulması hayat kurtarıcı olabilir. 

 İzole ve kapalı sistemde özellikle radyasyona 
maruz kalanların ( örneğin radyoloji teknisyenleri) 
çelik yelek ve eldiven kullanmaları şarttır. Bu 
kişilerin periyodik izinler ve kişisel dozimetri gibi 
uygulamalarla korunması kanunen mecburidir. 

 Eğitim özellikle bu tip kanserler için çok önemlidir. 



HEMATOLOJİK (KAN İLE İLGİLİ) 

KANSERLER 
Etkenler ve riskli iş kolları 

 Radyasyon 

1. Sağlık çalışanları 

2. Askeri personel 

3. Nükleer güç fabrikası işçileri 

 Benzen 

1. Petrokimyasal ve rafineri işçileri 

2. Kauçuk işçileri 

3. Patlayıcı, sabun, kozmetik, parfüm, kuru 
temizleme, ilaç yapımı endüstrileri 

4. Ayakkabı endüstrisi 

 



HEMATOLOJİK (KAN İLE İLGİLİ) 

KANSERLER 

Diğer Kimyasal Etkenler 

 Sterilizasyonda kullanılan maddeler 

 Tarım ilaçları 

 Kemoterapi ilaçları (alkilleyiciler) 

 Radyoterapi 

 

 



HEMATOLOJİK (KAN İLE İLGİLİ) 

KANSERLER 
Belirti ve Bulgular 

 Hiç belirti vermeden sinsice ilerleyebilir. 

 Bulantı, kusma, yorgunluk, iştahsızlık ve ateş en sık 
belirtileridir. 

 Bağışıklık hücreleri yeterince çalışmadığı için 
vücut enfeksiyonlara açıktır ve ikincil kanserler 
gelişebilir. 

 Hastalık ilerledikçe löseminin türüne özel belirtiler 
klinik tabloya hakim olur. Çoğunlukla dalak 
büyümesi görülür. 



HEMATOLOJİK (KAN İLE İLGİLİ) 

KANSERLER 
Belirti ve Bulgular 

 Kanser oluşturucu maddelerden benzenle temas 
farklı zamanlarda farklı belirtiler verir. 

 Akut temasta, baş ağrısı, baş dönmesi ve vertigo 
görülürken, kronik temaslarda solukluk, güçsüzlük, 
peteşi dediğimiz noktasal kanamalar, purpura 
dediğimiz geniş morluklar ve sık enfeksiyon gelişir. 
Bu sürecin sonu lösemidir. Löseminin ateş, 
güçsüzlük, kas ve kemik ağrıları, karaciğer ve 
dalakta büyüme, lenf bezlerinde büyüme,diş 
etinde şişme gibi belirtileri klinik tabloya hakim 
olur. 



HEMATOLOJİK (KAN İLE İLGİLİ) 

KANSERLER 
Korunma  

 Tüm kanser türlerinde olduğu gibi riskli iş kollarının 
ve kanser yapıcı  etkenlerin bilinmesi ve 
maruziyetin önlenmesi bu kanser türleri için 
korunmada en önemli noktadır. 

 

 1928 yılından beri Uluslararası Radyasyondan 
Korunma Konseyi bu konuda çalışmalarını 
sürdürmekte olup çalışanların radyasyon ile ilgili 
korunma sınırlarını belirlemiştir.  



GENEL KORUNMA 
En ideal korunma  

 Etken maddeye maruziyetin önlenmesi (etkenin 
zararsız maddeyle değiştirilmesi) 

 Etkene maruziyetin işyeri ortamında kontrol 
edilmesi,  

 Kişisel koruyucuların kullanımının sağlanması,  

 Mesleksel etkenler için geliştirilmiş standartlara 
uyulması,  

 Çalışanların eğitilmesidir. 



Yasal Durum 
 Ülkemizde 2972 sayılı (9 Ağustos 1983 kabul 

tarihli) Çevre Kanununa göre çıkarılan ve 2 

Kasım 1986 günlü, 19269 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan “Hava Kalitesinin 

Korunması Yönetmeliği”nin 7. maddesinde 

“Kanser Yapıcı Maddelerin emisyon Sınırları” 

belirtilmiş “Ek-5’de de Kanser Yapıcı 

Maddelerin Listesi” verilmiştir. 



 Yine anılan yasaya göre çıkarılan 12 Mart 1989 

gün ve 20106 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

“Su Kirliliğinin Kontrolü” yönetmeliği İdari Usuller 

Tebliği”nin “Ek-1 Tablo 4’de” “Alıcı su ortamı için 

çok tehlikeli ve zararlı olan maddeler listesinde 6 

kanserojen madde”, Tablo 5’de de “alıcı su 

ortamı için tehlikeli ve zararlı olan maddeler “ 

listesinde de 6 kanserojen ve muhtemelen 

kanserojen madde, “Tablo 6’da ise “alıcı su 

ortamı için az tehlikeli ve az zararlı maddeler” 

listesinde 4 muhtemelen kanserojen madde 

belirtilmiştir 

Yasal Durum 



 Mesleki etkenlerden kaynaklanabilecek 

risklere karşı 1475 sayılı İş Kanunu’na göre 

çıkarılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 

(İSİGT) (kararname tarihi:04.12.1973) ve  

 Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı 

Maddelerle Çalışılan İşlerde ve İşyerlerinde 

Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük’ler de (Par-

Pat) (Kararname Tarihi:27.11.1973) bugün 

kanser riski taşıdığı belirlenmiş maddelerle ilgili 

önlem ve kısıtlamalar vardır.  

Yasal Durum 



Yasal Durum 
 Örneğin; İşyeri çalışma ortam atmosferinde 

bulunmasına izin verilebilecek maddelerden İSİGT’de 
arsenik için 0,5 mg/m3, berilyum için 2 mg/m3, benzen 
için 20 ppm’lik konsantrasyon sınırı getirmiştir.  

 PAR-PAT ise; (örneğin) karbontetraklorür 10 ppm, 
kloroform 50 ppm, formaldehit 5 ppm, etilen oksit 50 
ppm, dimetilsülfat 1 ppm, hidrazin 1 ppm, 2-
nitropropan 25 ppm, o-Toluidin için de 5 ppm’ lik izin 
verilebilecek konsantrasyon (MAK) sınırı getirilmiştir.  

 Bu değerler gerek ILO’nun gerekse ACGIH, OSHA ve 
NIOSH gibi ciddi kuruluşların yayınladığı değerlerle 
karşılaştırıldığında(onlara göre) çok yüksek olduğu 
diğer bir anlarımla mutlaka güncelleştirilmesi gereği 
ortaya çıkmaktadır 



ÖNLEMLER 

 Mesleki kanserlerin önlenmesinin en etkin 
önlemi, endüstriyel işlemlerde kullanılan 
kanserojenik maddelerin kuşkuya yer 
vermeyecek şekilde yasaklanmasıdır.  

 Maalesef, sadece birkaç ülke kanserojenik 
maddelerin üretimi ve kullanılması ile ilgili yasal 
kısıtlamalara sahiptir ve ülkeden ülkeye de 
çoğu kez ayrılık vardır.  

 Endüstriyel işlemlerden kanserojenlerin 
kaldırılmasıyla beraber, bunların yerine 
kullanılabilecek kanserojen olmayan 
maddelerle ilgili endüstriyel araştırmalar 
geliştirilmelidir 



 İkinci bir temel tercih ise çalışma yerinde (eğer 
varsa) kanserojen madde ile işçilerin temas 
etmesinin önlenmesidir. Bununla ilgili üç görüş vardır: 

 Kanserojenlerin üretimi ve taşınması kapalı 
sistemlerde olmalı, 

 Çalışma ortamında kanserojen etkenlerin düzeyleri 
ve maruziyetleri sürekli ölçüm teçhizatları ile kontrol 
edilmeli ve hatta etkin bir havalandırma sistemi 
kurulmalı, 

 Kanserojen maddelerle temas ettiğinde yüksek bir 
riske maruz kalan işçilerin (en son çare olarak) kişisel 
korunma teçhizatı verilmeli ve bunlar 
kullandırılmalıdır 

ÖNLEMLER 



ÖNLEMLER 
 Önlemlerle ilgili bir (diğer) temel nokta da 

kanserojenik maddelerin üretimi, kullanımı ve 

ithali ile ilgili ulusal ve uluslar arası kurallara 

gereksinimin olmasıdır.  

 Bu kurallar aktif kanserojenik maddelerden 

dolayı genel çevrenin kirlenmesinden 

kaçınmak için atık giderme prosedürü ve 

kontrolünü de kapsamalıdır 



ÖNLEMLER 
 Mesleki kanserojenlerden korunmada genel 

önlemlerden biri de işçi seçimidir. Bu 

maddelere karşı "duyarlı / hassas" olanlar 

çalıştırılmamalıdır. Ayrıca işçilerin rotasyonla 

çalışması önerilebilir. 

 İşçiye yaptığı işteki olası tehlike de iyice 

öğretilmeli ve korunma yöntemlerini 

uygulayabilecek şekilde eğitilmelidir 


