
DERNEĞİMİZİN DANIŞTAY KARARI HAKKINDA Kİ DEĞERLENDİRMESİ  

Bildiğiniz üzere özel-kamu ayrımı olmadan Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerlerinin 

Görev ve Yetkileri Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 141’de belirtilmiş 

olup ilgili madde de ‘’Skopi ve Skopi ile ilişkili grafiler haricindeki tüm grafileri yapar’’. 

denilmektedir.  

Sağlık Bakanlığı tarafından 22/05/2014 günlü, 29007 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan 

Diğer Meslek Mensuplarının iş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik"in Ekinde yer alan 

"Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri" başlıklı bölümde 

f) Uzman eşliğinde radyonüklid görüntüleme ve floroskopi yapar. 

g) Hekim eşliğinde radyoopak madde enjeksiyonu yapar. şeklinde ifade edilmiştir. 

Genel Sağlık İş Sendikası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) bu iki 

maddenin İPTALİ için Danıştay’a başvurmuş Danıştay 15. Dairesi 23/02/2016 günlü, 

E:2015/87, K:2016/1148 sayılı kararı ile davanın reddine karar vermiş olup dosya 

Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu’na gönderilmiştir. DİDK’da  22.10.2018 tarihinde 

2018/4385 kararı ile bu iki maddenin İPTALİ’ne karar vermiş olup  Kararı düzeltmek 

üzere dosyayı Danıştay 10. Daire’ye geri göndermiştir.  

Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu’nun BOZMA kararın üzerine Danıştay Onuncu 

Dairesi 2020/1123 E 2020/4632 K sayılı dosyasında aşağıdaki gerekçe ile skopi ve 

radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapmanın 

radyoloji teknisyeninin görevi olmadığına karar vermiştir. 

GEREKÇE: “…Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen 

hükmünde “her türlü radyografileri yapmak” röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında 

sayılmasına karşılık, “uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren 

grafiler, tüm skopiler ve skopi ile ilişkili grafiler”in, röntgen teknisyenlerinin görev ve 

yetkileri dışında tutulduğu açıkça düzenlenmiş olup, skopi cihazlarının kullanımının uzman 

tarafından gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır. Bu itibarla, söz konusu Yönetmelikte 

röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmayan skopi cihazı kullanma ve 

buna bağlı olarak radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde 

enjeksiyonu yapma görevinin, dava konusu Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık 

Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair 

Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’in “Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri” 

başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinde, röntgen teknisyenleri ile aynı görevi yapan 

tıbbi görüntüleme teknisyenlerinin iş ve görev tanımı içinde yer almasında HUKUKA 

UYARLIK BULUNMAMAKTADIR…” 



Danıştay 10.Dairesi’nin kararı ile kadrosu Röntgen Teknisyeni, Radyoloji Teknikeri veya 

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri olması fark etmeksizin aşağıda belirtilen tüm iş ve işlemler 

Radyoloji teknisyenleri/teknikerlerinin görevi olmaktan çıkmıştır. 

1)Her türlü skopi işleminde (C kollu, Anjiografi, Girişimsel Radyoloji vb)  hiçbir 

şekilde cihazların taşınması, kurulması, çekime hazır hale getirilmesi vb radyoloji 

teknisyenlerine görev verilemez.  

2) Radyoloji teknisyenleri/teknikerleri İV, oral veya başka yollarla kontrast madde 

enjeksiyonu yapamaz bu iş ve işlemlerde görev verilemez. 

3) Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Nükleer Tıp uygulamalarında, 

radyonükleid uygulaması vb işlemlerde görev alamaz. 

 

TÜMRAD-DER’İN MAHKEME KARARI DEĞERLENDİRMESİ 

Değerli üyelerimiz , değerli meslektaşlarımız.  

TÜMRAD-DER kurulduğu ilk günden beri tüzüğünde de yazıldığı üzere Radyoloji 

Teknisyenliği/Teknikerliği mesleğini geliştirmek üzere faaliyetler yürütmeyi amaç ve 

hedef olarak edinmiş ve bu konuda da ulusal ve uluslararası olmak üzere  onlarca bilimsel 

seminer, sempozyum, kongre organize ederek bugünlere gelmiştir.  

TÜMRAD-DER mesleğin gelişmesinin mesleki eğitimle mümkün olduğuna inanmış ve her 

platformda Radyoloji Teknikerliği’nin mutlaka 4 yıllık lisans düzeyinde eğitime 

kavuşturulması gerektiğini ifade etmiş bu hususta çalıştaylar tertiplemiş ve sonuçlarını 

kamuoyu ve ilgili kurumlarla da paylaşmıştır. 

Bu nedenle de İyonlaştıcı radyasyon kaynakları başta olmak üzere tanı ve teşhiste 

görüntüleme amacıyla kullanılan her türlü cihaz ve modalitenin mutlak süretle eğitimli, 

donanımlı Radyoloji Teknikerleri tarafından kullanılması, işletilmesini savunmuştur ve 

savunmaya da devam edecektir. 

TÜMRAD-DER olarak söz konusu Danıştay Kararı’na tamamen bir HUKUKSAL MESELE 

olarak bakıyoruz. Hukuksal meselelerde nasıl yaklaşılması gerekiyorsa derneğimizde 

aynı çerçevede yaklaşım göstermiştir. Bu ÖZEL-KAMU ayrımı yapılmadan  karar hemen 

UYGULANMALIDIR. Ancak hizmetlerde herhangi bir aksama yaşanmaması için bu 

konuda kalıcı ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir düzenlemeye de acilen ihtiyaç 

olduğunu belirtmek isteriz. 



Biz radyoloji teknisyenleri/teknikerleri olarak görevden kaçmıyoruz. COVİD-19 

pandemisinde de en ön saflarda görüntüleme hizmetlerini gerçekleştirmek üzere büyük 

bir özveri ile çalıştık/çalışıyoruz. 

Şuan ki sorun Sağlık Bakanlığı’nın meslek örgütlerinin görüşünü almadan hukuki 

altyapıdan yoksun, günümüz ihtiyaçlarına cevap vermeyen uygulamaların sonucudur. 

Danıştay kararı bir kez daha göstermiştir ki meslek örgütlerinin görüşlerini almadan, 

meslek mensupları arasında büyük ve güçlü bir konsensus sağlanmadan, sahanın 

taleplerine ve isteklerine kulak vermeden masa başında alınan her karar veya yapılacak 

her düzenleme muhakkak bir gün adaletin duvarına toslayacaktır. 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA AÇIK ÇAĞRIMIZDIR. 

Radyoloji ve Nükleer Tıp alanında faaliyet yürüten meslek derneklerini 

hiçbirini dışarda bırakmadan ACİLEN bir masa etrafında toplayarak meslek 

örgütlerinin taleplerini dinlemek bu talepleri karşılayacak bir iradeyi ortaya 

koymaktır. Bu çağrımıza karşılık Bakanlıkça atılacak her olumlu adıma 

destek vereceğimizi belirtmek isteriz. 

Radyoloji Teknisyenleri / Teknikerleri talepleri 

- Eğitim düzeyi lisans düzeyine çıkarılmalı,  

- Çekirdek Eğitim Planı (ÇEP) oluşturulmalı ve eğitimde standartizasyon 

sağlanmalıdır. 

- Radyoloji alanında yapılacak her türlü mevzuat düzenlemelerine 

meslek örgütleri dahil edilerek Meslek Tanımı, Görev Tanımı, Yetki ve 

Sorumluluklar uluslararası örnekler referans alınarak yeniden 

düzenlenmelidir. 

- Radyoloji Teknisyenleri/teknikerlerinin personel eksikliği giderilmeli 

ve yeterli istihdam sağlanmalıdır. 

- Ülkemizin 10 yıllık Radyoloji İş Gücü Planlaması yapılarak ihtiyaçlar 

belirlenmeli gereğinden fazla mezun yaratacak uygulamalara son 

verilmelidir. 

- Özel ve kamudaki Radyoloji Teknisyenleri / Teknikerlerinin çalışma 

koşulları ve özlük hakları iyileştirilmeli başta EYT Radyoloji, Riskli 

Birim, Fiili hizmet vb olmak üzere alandaki sorunlar çözülmelidir. 


