
 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

 

 Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Anayasa’nın 98’inci 

ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını 

saygılarımla arz ederim. 

                                                                                                               Semra Güzel 

                                                                                                         Diyarbakır Milletvekili 

 

Çin’de ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılarak ölümlere yol açan yeni tip korona 

virüsünün tespitinde kullanılan tanı kitlerinin yanı sıra, virüsün akciğerlerde oluşturduğu 

hasarların bilgisayarlı toraks tomografi (akciğer tomografisi) başta olmak üzere radyolojik 

tetkikler ile de tespit edilebilmektedir. Hatta tanı kitleri ile yapılan test sonucu negatif çıkan 

vakalara akciğer tomografisinde belirlenen buzlu cam görüntüleri neticesinde pozitif tanı 

konabilmektedir.  

Bu nedenle başta toraks BT olmak üzere radyolojik tetkiklerin Covid- 19 hastalığının teşhisinde 

yardımcı tarama testi olarak kullanılması, hastanelerde çalışan görüntüleme 

teknisyeni/teknikerlerin hem iş yükünü hem de radyasyon riskini iki kat artırmıştır. Emek ve 

meslek örgütlerinin açıklamalarına göre artan radyasyon riskinin yanında   maske, eldiven gibi 

koruyucu ekipman tedariğinde de zorluk yaşamaktadırlar. 

Kamu hastanelerinde 6 bini taşeron olmak üzere toplamda 16 bin, özel sağlık kurumlarında ise 

21 bin radyoloji teknisyeni güvencesiz bir şekilde çalışmaktadır. Radyoloji teknikerleri sağlıkta 

taşeronlaştırma nedeniyle birçok sağlık emekçinsin yararlandığı haklardan faydalanamamakta 

ve ağır radyasyon ve salgın koşullarında asgari ücretle çalışmaktadırlar. İlgili meslek örgütleri 

kamuda taşeronlaştırma politikalarının ağır hak ihlallerine neden olduğunu bu nedenle bu 

alanlarda çalışanlara iş güvencesi sağlanarak özlük haklarında gereken iyileştirmenin 

sağlanmasını talep etmektedirler. 

Bu Kapsamda; 

1- Radyoloji teknikerlerinin çalışma yaşamında yaşadıkları sorunlar bakanlığınızın bilgisi 

dâhilinde midir? 



2- Salgın koşullarında hem ağır radyasyon hem de yeterince havalandırılmayan ortamlarda 

çalışma yükü iki katına çıkan radyoloji teknikerlerinin çalışma süreleri ve koşullarını 

iyileştirmeye yönelik herhangi bir girişimde bulunulacak mısınız? 

3- Radyoloji teknikerlerinin salgına karşı maske ve eldiven gibi koruyucu malzemeye 

ulaşımda yaşadıkları sorundan haberdar mısınız?  

4- Özel sağlık kurumlarında taşeron şirketlere bağlı güvencesiz ve ucuz işgücü olarak 

çalışan radyoloji teknikerlerine iş güvencesi sağlama ve özlük haklarında iyileştirme 

konusunda herhangi bir düzenleme yapılacak mıdır? 

5-  Covit-19 pozitif tanı konan ve karantinada olan kaç  radyoloji teknikeri bulunmaktadır?  

 


