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TRABZON VALİLİĞİNE 

(İl Sağlık Müdürlüğü) 
 

 

İlgi : 27/05/2022 tarihli ve E-63759101-929-2196 sayılı yazınız. 
 

“İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri 

Hakkında Yönetmelik”in 8. maddesi kapsamında verilecek sağlık (şua) izninin uygulaması 

noktasında iliniz bünyesindeki sağlık tesislerinizde ve Müdürlüğünüzde tereddütler 

oluştuğundan bahisle uygulama hatalarının önüne geçilmesi için yazınızda maddelenen 

hususlarda Bakanlığımız görüşlerinin talep edildiği ilgide kayıtlı yazınız ve ekleri incelenmiştir. 

Bilindiği üzere; sağlık hizmet sunumu kapsamında tetkik, teşhis ve tedavi amaçlı 

uygulanan radyoloji hizmetlerinin planlanması, sınıflandırılması ile bu hizmetlerin sunulduğu 

sağlık kurum ve kuruluşların faaliyetlerine, standartlarına ve denetlenmesine ilişkin usûl ve 

esasları düzenlemek amacıyla 26/04/2022 tarihinde 31821 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak “Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği”; sağlık hizmeti sunumu kapsamında 

iyonlaştırıcı radyasyon ve radyonüklit kullanılarak tetkik, teşhis ve tedavi amaçlı uygulanan 

radyoloji hizmetleri, nükleer tıp hizmetleri ile ağız, diş ve çene radyolojisi hizmetlerinin 

sunulduğu binaların vasıflarını, iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı maruziyetine karşı hastalar ve 

çalışan güvenliğine ilişkin usûl ve esasları ve iyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif maddeyle 

çalışan personele verilecek sağlık iznini belirlemek amacıyla aynı tarih ve sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak “İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık 

Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. 

“İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri 

Hakkında Yönetmelik”in “Tanımlar ve kısaltmalar” başlıklı 4 üncü maddesinin f bendinde 

“İyonlaştırıcı radyasyon kaynağı: Radyasyon üreten veya yayan cihazları,”, m) bendinde 

“Radyonüklit: Doğal veya nükleer reaksiyon ürünü elementlerin radyoaktif formunu,” n) 

bendinde ise “Radyonüklit radyasyon tedavisi: Nükleer tıp merkezinde tedavi amaçlı kullanılan 

alfa, beta veya gama ışını yayan radyonüklitlerin hastalara intravenöz, oral veya diğer yollar 

ile verilmesi işlemini,… ifade eder.” hükmüne yer verilmiştir.  

Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliğinin “Cihazların sınıflandırılması” başlıklı 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasında iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı içeren cihazlar ve iyonlaştırıcı 

radyasyon kaynağı içermeyen cihazlar açıkça belirtilmiştir. Bununla birlikte “İyonlaştırıcı 

Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”in 

“Tanımlar ve kısaltmalar” başlıklı 4 üncü maddesinin a) bendinde “Ağız, diş ve çene radyolojisi 

merkezi: Sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bir ağız, diş ve çene radyoloji uzmanının 
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sorumluluğunda veya mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip ağız, diş ve çene 

radyoloji uzmanı tarafından tetkik ve/veya teşhis amaçlı radyoloji hizmeti sunulan ve Sağlık 

Bakanlığınca ruhsatlandırılan veya faaliyet izni verilen merkezleri, ifade eder.” hükmüne yer 

verilmiş olup periapikal ve panoramik röntgen cihazları bu merkezler bünyesinde kullanılan 

iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı içeren cihazlardır.  

Bu bağlamda “İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık 

Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”in “Sağlık izni” başlıklı 8 inci maddesinde yer alan “(1) 

Sadece iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ve radyonüklitlerin kullanıldığı denetimli alanlarda 

çalışanlara yıllık izinlerine ilaveten sağlık izni verilir. İyonlaştırıcı radyasyon kaynağı ile 

çalışanlara verilecek sağlık izni süresi, bu çalışanların bir takvim yılı içerisinde denetimli 

alanlarda fiilen çalıştığı süreler dikkate alınarak bu Yönetmeliğin eki EK-2’de yer alan “Sağlık 

İzni Tablosu”nda belirtilen çalışma süresine göre belirlenir. (2) Mobil röntgen veya skopi gibi 

hareketli cihazları kullanan iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı ile çalışanlara verilecek sağlık izni 

süresi, bu çalışanların bir takvim yılı içerisinde denetimli alanlarda fiilen çalıştığı süreler 

dikkate alınarak bu Yönetmeliğin eki EK-2’de yer alan “Sağlık İzni Tablosu”nda belirtilen 

çalışma süresine göre belirlenir.” hükümleri doğrultusunda sağlık kurum ve kuruluşlarında 

sağlık izninin, sadece iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ve radyonüklitlerin kullanıldığı 

denetimli alanlarda çalışan personel tarafından kullanılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu 

doğrultuda sağlık izni hesaplanırken iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı cihazın bulunduğu 

denetimli alanda görev yapan personelin fiili olarak görevlendirildiği süre dikkate alınacaktır. 

Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği’nin “Cihazların sınıflandırılması” başlıklı 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) alt bendinde sayılan “İyonlaştırıcı radyasyon kaynağı içeren 

cihazlar” içerisinde sabit/mobil röntgen ile sabit/mobil skopi cihazları yer almaktadır. Bu 

kapsamda söz konusu mobil cihazların hizmet sunumu amacıyla bulunduğu alan çekim 

süresince “denetimli alan” olarak değerlendirilmekte olup ilgili hizmet için görevlendirilen 

personelin sağlık iznine esas olarak fiili olarak görevlendirildiği süre dikkate alınacaktır. 

Ayrıca sağlık hizmet sunumu kapsamında tetkik, teşhis ve tedavi amaçlı uygulanan 

nükleer tıp ve radyasyon onkolojisi hizmetlerinin yürütüldüğü Nükleer Tıp Kliniği ile 

Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde çalışan personelin görevi gereği iyonlaştırıcı radyasyon 

kaynağı cihazların ve radyonüklitlerin kullanıldığı alanlarda çalışması nedeniyle bu kliniklerde 

görev yapan personelin mezkur Yönetmeliğin “Sağlık izni” başlıklı 8 inci maddesi kapsamında 

sağlık izni kullanabileceği değerlendirilmekte olup sağlık izni hesaplanırken iyonlaştırıcı 

radyasyon kaynağı cihazın bulunduğu denetimli alanda görev yapan personelin fiili olarak 

görevlendirildiği mesai süreleri dikkate alınacaktır. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.                      

                 Prof. Dr. Ahmet TEKİN 

           Bakan a. 

                                Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü 
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