
SAĞLIKTA şiddetin ön-

lenmesi için alınacak ön-

lemler hakkında açıklama-

da bulunan Sağlık Bakanı 

Demircan, "Acil servisler-

de doktor ve 

sağlık personeli sayısını artırarak, sağlık çalı-

şanlarına yönelik şiddeti azaltacağız. Personel 

eksikliği en önemli etkendir.’’dedi.   3’DE  Radyoloji 

GAZETESİ 

MR’da Dünya Lideriyiz 

TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Başkanı 

Prof. Dr. Tamer Kaya, "MR tetkiklerinde, bin 

kişiye düşen 133 tetkik sayısıyla dünyada ilk 

sırada yer almaktayız. BT tetkiklerinde ise bin 

kişiye düşen 161 tetkik sayısıyla dünya seki-

zincisi durumundayız." dedi.   3’DE 

Radyoloji Çalışanlarının Sesi 

  Ekim 2017                                                                      Yıl: 1      Sayı :1 

G azetemizin ilk sayısında 

KANSER konusunu işlemek 

üzüntü verici bir durum olsa da 

meslektaşlarımızdan aldığımız 

haberler bu konunun önemini 

bir kaç kat artırmış ve bir kez 

daha konunun altının çizilmesi 

gerekmektedir. 

Kanser; kelime anlamı olarak bir 

organ veya dokudaki hücrelerin 

kontrolsüz ve düzensiz bir şekil-

de bölünüp çoğalmasıdır. Bir çok 

kanser çeşidi olmasına rağmen 

ortak özellik hücrenin kontrol-

süz şekilde çoğalması, büyümesi 

ile belirti verir.  Tedavi edilmez 

ise ciddi rahatsızlıklara ve ölüme 

sebep olur.  

Kansere sebep olan bir çok etken 

mevcuttur. Radyasyonda bu et-

kenlerden biri hatta en önemlisi-

dir. X- ışınlarının penetrasyon 

etkisi ile hücrenin merkezinde  

bulunan DNA’yı etkilemesi, kır-

ması çoğu zaman hücre tarafın-

dan onarılamaz hasarlar bırakır. 

Kanser oluşumu için bir eşik doz 

sınırı yoktur. Uzun bir zaman 

diliminde radyasyonun stokastik 

etkisi olarak, maruz kalınan 

küçük dozların da kansere sebep 

olduğu bilimsel olarak kanıtlan-

mıştır.    2’DE  

  radyolojigazetesi@gmail.com                               www.gazete.tumrad.net 

DÜNYA RADYOLOJİ GÜNÜ YAKLAŞIRKEN 

Dr. Ahmet DEMİRCAN 
Sağlık Bakanı 

KANSERE YAKALANAN 

RADYOLOJİ TEKNİSYENİ 

DAVA AÇTI 

İZMİT Seka Devlet Hastanesi’nde yedi 

yıldır röntgen teknikeri olan Ahmet Ata-

lay, yönetmeliklere aykırı olmasına rağ-

men nöbete zorlanıp fazla çalıştırıldı, ti-

roit kanserine yakalandı.  3’DE 

SAĞLIKTA ŞİDDETİN  

NEDENİ  PERSONEL  

EKSİKLİĞİ 

1-31 Ekim  

Meme Kanseri  

Farkındalık Ayı 

www.kanser.gov.tr 

A lmanya’da bir tüccarın tek çocuğu 

olarak 1845 yılında dünyaya gelen 

Wilhelm Conrad Röntgen fizik alanındaki 

bir çok başarısı yanında 8 Kasım 1895 

tarihinde keşfettiği x– ışınları 

ile insanlık tarihindeki en 

önemli buluşlardan birine adı-

nı yazdırmıştır.  

W.C. Röntgen katot ışınları 

üzerinde bir çalışma yürütür-

ken geçirgen ışınları fark etti. 

Devam eden bir çok deneyden 

sonra ışınların yolu üzerine 

konan değişik kalınlıktaki 

cisimler farklı geçirgenlik özel-

liklerine sahip olduğunu gör-

dü. Karısının eline tuttuğunda 

görüntüyü biraz iyileştrince 

elindeki kemiklerin ve parma-

ğındaki yüzüğün gölgesini fark etti ve kay-

detti. Bu o zamana kadar alınan ilk Rönt-

genogram'dı. Bu ışınların yapısını bilme-

diğinden X-Ray adını verdi. 

Bu buluşundan dolayı 

W.C. Röntgen’e 1901 

yılında Nobel Ödülü 

verildi.    

Ülkemizde ise X-

ışınlarının kullanımı 

Esad Feyzi ve Askeri 

Tıbbiye’den arkadaşı 

Rıfat Osman’la birlik-

te bir yıl  sonra  geliş-

tirdikleri ilkel cihazla 

Türk-Yunan savaşın-

da (1897) yaralanan 

askerlere kullanılmış-

tır.  2’DE 

2017 YILI  

SAĞLIK 

PERSONEL 

ALIMI  
2017 yılı Sağlık 

personel alımı  

TBMM günde-

minde.   2’DE 

KANSER KADERİMİZ  
DEĞİLDİR! 

İlk radyografi 

Heybet ASLANOĞLU 

TÜMRAD-DER Genel Başkanı 
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Radyoloji GAZETESİ 

RADYOLOJİ, ağır ve tehlikeli işler sınıfına giren bir meslek 

grubudur. Bu mesleği ağırlaştıran ve tehlikeli kılan radyasyon-

dan ziyade kötü ve ağır çalışma koşullarıdır. Gerek kamuda 

gerekse özel sektörde personel eksikliğinden dolayı kuralsız ve 

esnek çalışma dayatılmaktadır. Radyoloji teknisyenlerinin iş 

yükü oldukça fazladır. Kişi başına düşen hasta sayısı dünya 

ortalamasının birkaç kat üzerindedir. Gerekli koruyucu ekip-

manlar yetersizdir.  Cihazların peryodik bakımları çok düşük 

düzeydedir ve gereğince yapılmamaktadır. Tüm bu olumsuz-

luklara radyoloji çalışanlarının özellikle radyasyon güvenliği 

konusundaki önemsememe tavrı, dozimetreyi düzenli takma-

ma, sağlık taramalarını düzenli yaptırmama,  yanlış veya eksik 

bilgi ile birleştiğinde aslında KANSER olmak için gerekli tüm 

şartlar sağlanmış oluyor.  

NE YAPMALI? 

Topu oraya, buraya atmadan önce kendimizden başlan-

malı. Bu mesleği icra eden herkesin bilinçli, bilgili ve 

duyarlı olması en hayati konudur. Bu sağlandığında 

Kanser vakalarının en az % 50 ‘ini önlemiş oluruz.   

Elbette geriye kalan % 50’lik dilimde de idarenin payı ve 

sorumluluğu vardır. İdareciler de görev ve sorumluluk-

larını eksiksiz ve mevzuata uygun bir şekilde yerine ge-

tirmelidir. Radyasyon çalışanlarını sorunlarına kulak 

vermelidir. Radyasyon çalışanlarına güvenli ve sağlıklı 

bir çalışma ortamı oluşturmak için gerekli ve  tedbirler  

alındığında radyasyon tehlike olmaktan çıkacaktır.  

Sağlıklı günler dileriz. 

KANSER KADERİMİZ DEĞİLDİR! 

B UGÜN 122 yıl önce 8 Kasım 1895 ‘te 

X-ışınlarının  Alman fizikçi Wilhelm 

Conrad ROENTGEN tarafından  keşfedil-

diği ve hastalıkların teşhis ve tedavisinde  

kullanılarak radyoloji biliminin doğduğu 

gündür. 

Gerek kamu gerekse özel sağlık kuruluş-

larındaki radyolojide birimlerinde iş gü-

venliği önlemleri yeterli değildir. Çalışma 

koşulları ağır, sosyal ve özlük haklarını 

kullanamayan radyoloji çalışanları risk 

altındadır.  

Radyoloji teknisyenleri kendi gelecekleri-

den endişeli, kanser olması sırası ne za-

man bize  gelecek diye korku ve panik 

içerisindedir. Derneğimize yapılan başvu-

rular olayın korkunç boyutunu ortaya 

koymaktadır. Düşük düzeydeki dozlar bile 

genetiğimizi bozarak ve kanser olmamız 

için yeterlidir. GDO’LU TEKNİSYEN OL-

MAK İSTEMİYORUZ.  

Önlemler alınmazsa hastanelerdeki rad-

yoloji üniteleri facia üreten birimler ola-

caktır. Bizler kanser olmak İSTEMİYORUZ. 

. 

YETERLİ İSTİHDAM SAĞLANMALIDIR 

Her yıl 5000 civarında mezun olan genç 

meslektaşlarımız iş bulamazken taşeron 

firmalarında yoğun olarak ucuz iş gücü 

diye radyoloji ile ilgili eğitim almamış 

kişiler çalıştırılıyor. Bu kişiler kendi sağ-

lıklarını  ve hastaların sağlığını riske 

sokmaktadır. Etkili denetimlerle ehliyet-

siz çalışma önlenmelidir. yeterli istihdam 

sağlanarak radyoloji çalışanlarının iş yükünün 

azaltılmasını İSTİYORUZ. 

KORUYUCU EKİPMANLARIMIZ YE-

TERSİZ veya UYGUN DEĞİL 

Radyasyon koruyucu ekipmanlarımız ye-

tersiz ve birçoğu uygun değil. Çalışma 

Bakanlığı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel 

Müdürlüğü bünyesindeki birimler kurşun 

önlük ve diğer koruyucu ekipmanları üre-

ten, ithal eden firmaların yeterliliklerini 

titizlikle sorgulamalı ve yetersiz bulunan 

işletmelerin faaliyetlerini durdurmalıdır. 

Etkin bir denetim sistemi ile belgesiz, 

sahte veya yetersiz koruyucu ekipmanla-

rın önüne geçilmelidir. 

Tüm olumsuzluklara rağmen 

8 Kasım Dünya Radyoloji  

Günü KUTLU OLSUN. 

W.C.RÖNTGEN 1845-1923

Bilgi için www.sempozyum.tumrad.net 

TAEK’TEN HABERLER 

 Dozimetri Servislerinin Uygunluğunun Değerlendirilmesine İlişkin 

Usul ve Esaslar Taslağı" hazırlanmış , kurum ve kuruluşlar ile kişi-

lerin görüşüne sunulmuştur. Söz konusu taslakla ilgili görüşlerinizi 

 rks.rsgd@taek.gov.tr adresine bildirebilirsiniz. 

 Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği Taslağı, gelen görüşler ve ulusla-

rarası kuruluşların güncel düzenleme ve tavsiyeleri doğrultusunda 

yeniden düzenlenmiş ve görüşlere sunulmuştur. Taslak ile ilgili 

06 Kasım 2017’ne kadar görüş verilebilmektedir.  

          mevzuat.rsgd@taek.gov.tr   

mailto:rgd.rsgd@taek.gov.tr
mailto:mevzuat.rsgd@taek.gov.tr


HASTANENİN  
BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ 
 

Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu’na 

akreditasyon için başvuru yapan Bo-

lu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma 

Hastanesinin başvurusu kabul edildi.  

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hasta-

nesi Radyoloji Anabilim dalı, 2015 yılından bu 

yana hizmet kalitesi alanındaki çalışmalarını 

artırarak sürdürüyordu. Bu çalışmalar sonu-

cunda, Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu’na ak-

reditasyon için başvuru yapan Bolu İzzet Bay-

sal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin başvu-

rusu TRD Yeterlilik Kurulu tarafından değer-

lendirmeye kabul edildi.  

KANSERE YAKALANAN TEKNİSYENLER 
HASTANEYE DAVA AÇIYOR. 

İZMİT Seka Devlet Hastanesi’nde yedi yıldır röntgen teknikeri olan Ah-

met Atalay, yönetmeliklere aykırı olmasına rağmen nöbete zorlanıp faz-

la çalıştırıldı, tiroit kanserine yakalandı. Hastalıktan sonra rapor alan 

ve çalışmayan Atalay, hastaneyi, uygunsuz çalışma koşulları ve fazla 

nöbet nedeniyle dava etmeye hazırlanıyor. 

Hastanede, koruma camı olmadığı ve havalandırmanın yetersiz olduğu 

bunun da kansere neden olduğu iddia ediliyor. Ayrıca, röntgen tekniker-

lerinin günde yedi saatten fazla çalıştırılamayacağı kuralına da uyul-

madığı, Ahmet Atalay’ın kimi günler 24 saat çalıştırıldığı öğrenildi. Ata-

lay’ın avukat Özer Erkan Ürün, “Dilekçemizi hazırlıyoruz. Maddi, ma-

nevi tazminat talebinde bulunacağız” dedi. 

S 
ağlık Bakanı Ahmet Demircan gazeteci-

lerle bir araya geldiği kahvaltılı basın 

toplantısında,  Iğdır Devlet Hastanesin-

de bir hekimin bıçaklanması olayının ardın-

dan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayla-

rına ilişkin bir tedbirin olup olmayacağına 

ilişkin soru üzerine Demircan, şifa dağıtan 

ellerin sahibine el kalkmaması gerektiğini 

belirterek, şiddeti asla kabul etmediklerini 

bildirdi. 

Hastanelerde personelin az olduğuna işaret 

eden Demircan, "İnsanlar, hastaneye geldi-

ğinde kendisi ile ilgilenebilecek bir or-

tamla karşılaşmazsa geriliyor. Hastalara 

göre en acil hasta onun hastasıdır. Başka 

bir şey düşünemez. Personel yetersizliği-

miz burada etken olabilir." ifadesini kul-

landı. 

Bakan Demircan, acillerdeki mekan sıkıntısı-

nı çözdüklerini belirterek, "Personel sayısını 

artırarak önlemleri alacağız." dedi. 

SAĞLIK BAKANI SAĞLIKTA 

ŞİDDETİN NEDENİNİ  

AÇIKLADI  
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Türkiye, MR çektirme sayısın-

da dünya şampiyonu. Aşırı MR 

çekiminin arkasında yatan 

asıl nedenin şirketlerin cihaz 

üzerinden para kazanma hırsı 

ön plana çıkıyor. 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ör-

gütü'nün (OECD) en güncel verilerine 

göre, yılda her bin kişi için 119 MR 

taraması yapılan Türkiye, bu alanda 

dünya şampiyonu. Türkiye'yi, her bin 

kişiye 107 MR taraması düşen ABD 

takip ediyor. 2014 yılındaki Sağlık 

Bakanlığı istatistiklerine göre, ülke-

mizdeki 798 MR cihazının 452'si özel 

kuruluşlarda, 346'sı devlet ve üniver-

site hastanelerinde bulunuyor.  

TÜRKİYE’DE MR CİHAZLARI 10 

KAT FAZLA ÇALIŞIYOR 

Prof. Dr. Coşkun'un verdiği bilgilere 

göre, cihazların bu kadar yoğun çalıştı-

rılmasının sebeplerinden biri, ortala-

ma cihaz fiyatı 2,5-3 milyon TL. olan 

MR cihazının 3 yıl içinde kendisini 

amorti edip sahibini kâra geçirmesi 

istenmesidir. 

MR FİYATLARI ÇOK UCUZ 

Firmalar, sürümden kazanma yoluna 

giderek, tarama fiyatlarını düşük tu-

tup sayıyı artırmaya çalışıyor. Prof. 

Dr. Coşkun, tetkik fiyatın düşük olma-

sı sayesinde hem doktorun hem de 

hastanın fazla düşünmeden MR tara-

ması isteyebildiğine dikkat çekti. 

“Türkiye’de MR tetkik fiyatı çok ucuz-

dur. MR tetkiki fiyatı ort. 70 TL, yani 

25 dolar. ABD'de 500 dolarla 3 bin do-

lar, Avrupa'da 250-500 Euro arasında 

değişiyor” dedi.  

Prof. Dr. Coşkun, Sosyal Güvenlik Ku-

rumu'nun (SGK) sayıya bakmaksızın, 

her yıl MR taramalarını karşılamak 

için sabit bir bütçe kalemi ayırdığına 

da dikkat çekiyor. Yani adeta, ayrılan 

bu pastadan pay kapma yarışı yürütü-

lüyor. Kaynak: Sözcü Gazetesi-23.05.2016 

MR Cihazları  
Para Basıyor 

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI  

KONUSU MECLİS GÜNDEMİNE GELDİ  
 

2017 yılında Sağlık Bakanlığı ek personel ata-

ması konusu meclis gündemine  taşındı. TBMM 

Genel Kurulu 18 Ekim 2017 tarihli oturumunda, 

Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ko-

nuşmasında atama bekleyen 450 Bin sağlıkçının 

olduğunu ek atama taleplerini ve sağlıkçıların 

sorunlarını dile getirdi. 



Biz Kimiz? 

TÜMRAD-DER, radyoloji teknisyenliği mesleğini 

geliştirilmek, meslektaşlarımızın sosyal ve özlük 

haklarını iyileştirilmek amacıyla 12 Mayıs 2005 

yılında kurulmuş olup 81 ilde ve KKTC’de üyeleri ve 

temsilcileri bulunan, alanında en çok üyeye sahip 

meslek örgütüdür. Genel Merkezi İstanbul’dadır. 

TÜMRAD-DER, 8 Kasım 2014 tarihinde Avrupa 

Radyoloji Teknisyenleri Dernekleri Federasyo-

nu/European Federation of Radiographer Societies 

(EFRS) tarafından üyeliğe kabul edilmiştir.  

 

HEDEFİMİZ, Türkiye’deki tüm meslektaşlarımızı 

TÜMRAD-DER çatısı altında birleştirmek, radyoloji 

eğitiminin lisans düzeyine çıkarılmasını sağlamak, 

tüm üyelerimizin sorunlarına çözüm bulabilmek ve 

derneğimizi Türkiye Radyoloji Teknisyenleri ve 

Teknikerleri Odası’na dönüştürmek.  

SLOĞANIMIZ,  

İşsiz ve Mutsuz Meslektaşımız  

Kalmayacak! Yeter ki Birlik Olalım!.  

Radyoloji GAZETESİ 

Neden Üye Olmalıyım?  
 
1) Mesleğinize ve size hak edilen saygınlığın veril-

mesi İÇİN,  

2) Mesleğimizin gelişmesi, radyolojik görüntüleme 

hizmetlerinde kalitenin artırılması İÇİN,  

3) Mesleğimizin sadece eğitimli kişilerce icra edilme-

si ve ehliyetsiz kişilerin önlenmesi İÇİN,  

4) Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi, özlük hak-

larımızın geliştirilmesi, radyasyona bağlı meslek 

hastalıklarının son bulması İÇİN,  

5) Radyoloji eğitiminin lisans düzeyinde verilmesi ve 

akademik kariyer İÇİN,  

6) Meslektaşlarımız arasında birlik beraberlik ve 

dayanışma sağlanması İÇİN,  

7) Güçlü bir meslek örgütü olmamız ve radyoloji 

teknisyenlerinin sorunlarının çözüm bulması İÇİN,  

Bu mesleği icra ederek geçimini sağlayan 

bizlerin, mesleğimize, meslektaşlarımıza 

karşı bir sorumluluğumuzun 

olduğunu unutmayalım. Bu 

mesleki bilinçle tüm meslek-

taşlarımızı meslek örgütlerine 

üye olmaya, görev ve sorumlu-

luk almaya davet ediyoruz. 
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TÜM RADYOLOJİ  
TEKNİSYENLERİ VE  
TEKNİKERLERİ DERNEĞİ 
Mareşal Fevzi Çakmak 1. Sok 
Kaya İş Merkezi K.3 No.16 
Şirinevler-Bahçelievler /İST 
Tel & Fax: 0 (212) 530 30 23 
Gsm: 0 (532) 292 46 27 
E-posta: tumradder@gmail.com 
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Sahibi: 
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Yazı işleri Müdürü: 

Esra ER (Genel Sekreter) 
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Necmettin KILIÇ 

Esra ER 

Ö.Hayyam AKPINAR 

Abdullah GÖKTAŞ 

Ali Haydar TURHAL 

Ceren Nurten KÜZELKÜÇÜK 
 

Radyoloji Gazetesi’nin tüm hakları  

TÜMRAD-DER’e aittir.  

Aylık yayınlanır. ÜCRETSİZDİR. 

BASIM YERİ:  
İskete Copy Center Matbaacılık  

Cağaloğlu Yokuşu No:21 Fatih/İST  

Tel: (0212) 527 49 97  

KENDİ GELECEĞİN  

İÇİN ÜYE OL 

TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Baş-

kanı Prof. Dr. Tamer Kaya, "MR tet-

kiklerinde, bin kişiye düşen 133 tet-

kik sayısıyla dünyada ilk sırada yer 

almaktayız. BT tetkiklerinde ise bin 

kişiye düşen 161 tetkik sayısıyla 

dünya sekizincisi durumundayız." 

dedi. 

Türk Radyoloji Derneği tarafından Eski-

şehir'de gerçekleştirilen “3. Genel Rad-

yografi Sempozyumu”nda yaptığı basın 

açıklamasında, Türkiye'de bulunan rad-

yolojik görüntüleme cihazlarının OECD 

ülkelerindekilere kıyasla ortalamanın 

altında olduğunu söyledi. Türkiye'de rad-

yoloji uzmanı sayısının da düşük olduğu-

na dikkati çeken Kaya, "100 bin kişiye 

düşen radyolog sayısı Türkiye'de 5 iken, 

bu rakam Avusturya'da 17, Fransa'da 15, 

Finlandiya'da 13, Norveç'te 12, İsviçre'de 

11, Almanya'da 11, İngiltere'de 7 olarak 

görülüyor." diye konuştu. 

Bütün bunlara karşın çok yüksek sayı-

larda tetkik yapıldığını vurgulayan Ka-

ya, "MR tetkiklerinde, bin kişiye düşen 

133 tetkik sayısıyla dünyada 

ilk sırada yer almaktayız. BT 

tetkiklerinde ise bin kişiye 

düşen 161 tetkik sayısıyla dün-

ya sekizincisi durumundayız." 

diyerek, şöyle devam etti: "Bir 

yandan nüfus başına düşen 

tetkik sayıları bu kadar yük-

sekken, diğer yandan nüfus 

başına düşen radyoloji uzmanı 

sayısı da ciddi oranda düşük. 

Bu durum radyologların inanıl-

maz derecede iş yüküyle karşı 

karşıya kalmalarına neden 

oluyor. Bazı radyoloji uzmanları günde 

200 kadar ve hatta daha fazla rapor yaz-

mak zorunda kalıyor. Bu durum da tet-

kik kalitesinin düşmesine neden oluyor. 

Yoğunluğun ortaya çıkardığı bir kalite 

sorunuyla karşı karşıyayız. Türk Radyo-

loji Derneği olarak yaptığımız birçok 

analiz, asıl sebebin hastalarımızın aşırı 

talebi nedeniyle tetkiklerin çok istenmesi 

olduğunu gösteriyor. Özellikle klinik 

hekimlerimizin de hastaları değerlendir-

meye yeterince zaman ayıramaması ne-

deniyle bu istek gittikçe artıyor" dedi. 

Prof. Dr. Tamer KAYA 

Türk Radyoloji Derneği Başkanı 
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