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YOZGAT VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

İlgi

: a) 12/05/2022 tarih ve E-95966346-449-512 sayılı yazımız.
b) 20/06/2022 tarih ve E-89621650-903.05.01-783 sayılı yazınız.

İlgi (b)’de kayıtlı; Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği ve İyonlaştırıcı Radyasyon ve
Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında
Yozgat ilinde faaliyet gösteren sağlık tesisleri tarafından yapılan başvurulara istinaden sağlık
izni kullanmayı hakeden radyasyon görevlisinin, denetimli alanda görevlendirildiği süre kadar
mı, yoksa görevlendirildiği sürede radyasyona maruz kaldığı sürenin mi hesaplamaya dahil
edileceği hususunda tereddüt hasıl olmasından bahisle Genel Müdürlüğümüz görüşünün
sorulduğu yazı ve ekleri incelenmiştir.
26/04/2022 tarihli 31821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında
Yönetmelik”in 8 inci maddesinde düzenlenen “Sağlık izni” nin uygulanmasına ilişkin İlgi
(a)’da kayıtlı yazımız ile düzenleme yapılmıştır.
Bununla birlikte İlgi (a)’da kayıtlı yazıda; sağlık izni hesaplanırken fiili çalışılan süre
mi yoksa hizmet verilen sürenin mi dikkate alınacağı ile ilgili tereddüt hasıl olduğu
belirtilmiştir.
Bu bağlamda mezkûr Yönetmeliğin “Sağlık İzni” başlıklı 8 inci maddesinin birinci
fıkrasında “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 EK2’de yer alan “Sağlık İzni Tablosu”nda belirtilen çalışma süresine göre belirlenir.” hükmü yer
almaktadır. Sağlık izni hesaplanırken iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı cihazın bulunduğu
birimde görevlendirilen personel için hizmet verilen sürenin değil fiilen çalışılan sürenin
hesaplanması gerektiği açıkça belirtilmektedir. Bu doğrultuda sağlık iznine esas olarak
personelin fiili olarak görevlendirildiği süre dikkate alınacaktır.
26/04/2022 tarihinde 31821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Radyoloji Hizmetleri
Yönetmeliği’nin “Cihazların sınıflandırılması” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)
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alt bendinde sayılan “İyonlaştırıcı radyasyon kaynağı içeren cihazalar ” içerisinde sabit/mobil
röntgen ile sabit/mobil skopi cihazları sayılmaktadır. Bu kapsamda söz konusu mobil cihazların
hizmet sunumu amacıyla bulunduğu alan çekim süresince “denetimli alan” olarak
değerlendirilmekte olup ilgili hizmet için görevlendirilen sağlık iznine esas olarak personelin
fiili olarak görevlendirildiği süre dikkate alınacaktır.
Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği’nin “Tanımlar ve kısaltmalar” başlıklı 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (s) alt bendinde “Ünite: Radyoloji uzmanı dışındaki uzman
hekimin kendi uzmanlık alanı yetkisindeki iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı kullanılarak tetkik,
teşhis ve/veya tedavi işlemlerinin yapıldığı üniteyi” ifadesi yer almakta olup söz konusu ünite
de iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı ile çalışan personel için sağlık iznine esas olarak personelin
fiili olarak görevlendirildiği süre dikkate alınacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
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