
RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN  

Taslak Yönetmelik Hakkındaki Görüşleri 

Taslağın geneli üzerindeki görüş ve değerlendirme Teklif 

 

Yönetmelik Başlığında ;“… test, kontrol ve kalibrasyon…” 

ifadeleri kullanılmıştır. Kalite kontrol ifadesinin de eklenmesi 

gerekmektedir. Bu eksiklik Yönetmeliğin bütününde kavram 

kargaşası yaratmaktadır.  

Sağlık Hizmetlerinde kalite ve güvenliğin sağlanması  

yönünden önem taşıyan Yönetmelik taslağının, istenen amaca 

ulaşabilmesi için Yönetmelik içeriğindeki çelişkili, belirsiz ve 

karışıklık yaratacak hususlara açıklık getirilmesi gerekmektedir. 

Yönetmelik taslağı ve eklerinde özellikle iyonlaştırıcı radyasyon 

kaynağı içeren cihazların kabul testleri ve sonraki kalite 

kontrollerinde bakılması gereken parametreler belirlenmemiştir. 

Bu parametreler belirlenip ulusal protokol oluşturulmadıkça 

Yönetmeliğin bu alandaki uygulaması amacına ulaşamayacağı 

gibi insan sağlığı yönünden telafisi mümkün olmayacak 

sonuçlar yaratabilecektir. Fevkalade karmaşık ve ileri teknoloji 

ürünü iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları içeren cihazların 

biyomedikal yönden kontrol edilmesi gereken test, kontrol ve 

kalibrasyon ile ifade edilen parametrelerle medikal fizik 

yönünden kontrol edilmesi gereken dozimetrik ve geometrik 

parametrelerin ayrı ayrı gruplandırılması zorunludur. Medikal 

Fizik parametrelerin kontrollerinin bu alanda lisans üstü eğitime 

sahip medikal fizik uzmanları dışındaki  meslek grubuna 

mensup kişiler tarafından yapılması uygun olmayıp mevcut  

ulusal ve uluslar arası mevzuat hükümlerine de aykırıdır . 

Taslakta yer alan bu gibi hususların düzeltilmesi gerekmektedir. 

Sorumlu Müdür ve uzman olarak yetkilendirilecek meslek 

grupları arasında özellikle radyasyon kaynakları ile ilgili alanlar 

için nükleer enerji mühendislerine yer verilmeli, fizik 

mühendisinin yer aldığı tüm alanlara “fizikçi” ilave edilmelidir. 

 

 

 

 

Yönetmeliğin Başlığı“ Tıbbi Cihazların Test, 
Kontrol, Kalibrasyon ve Kalite Kontrolleri 

Hakkında Yönetmelik” olarak düzeltilmelidir. 
 

Yönetmelikte özellikle iyonlaştırıcı radyasyon 
kaynağı içeren cihazların kabul testleri ve 

sonraki kalite kontrollerinde bakılması gereken 
parametrelerle ilgili herhangibir hüküm yer 
almamaktadır. Bu fevkalade önemli hususa 
ilişkin bilgilere EU 162 raporu başta olmak 

üzere EFOMP, IPEM ve en son yayınlanan “ 
Council Directive 2013/59/Euratom of 

5 December 2013 laying down basic safety 
standards for protection against the dangers 

arising from exposure to ionising radiation, and 
repealing Directives 89/618/Euratom, 

90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom and 2003/122/Euratom esas 

alınarak açıklık getirilmelidir. Bu tür 
radyoloji, nükleer tıp ve radyoterapi 

cihazlarının test, kontrol ve kalibrasyon ile 
kalite ve güvenlikle ilgili kontrolleri  

biyomedikal ve medikal fizik yönüyle ayrı 
ayrı belirlenmeli, yetkilendirmelerde de ilgili 

alan uzmanların nitelikleri açıkca 
belirlenmelidir. 

 



Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif 

1 

Madde 1                                                       

Bu Yönetmeliğin amacı, 

ilk kullanımından itibaren 

…..  

 

Yönetmelik ilk kullanımdan 
sonraki testleri 
amaçlamaktadır. 
Kapsamla çelişmektedir. 

Bu Yönetmelik, test, kontrol ve kalibrasyon 
gerektiren tıbbi cihazların ilk kullanım öncesi 
kabul testlerinde ve sonrasında kullanımları 
süresince yapılacak periyodik test, kontrol, 

kalibrasyon ve kalite kontrollerini 
gerçekleştirecek kuruluşların..,… 

 
 Kullanımdan önceki kabul ve referans 

testlerini üretici firmaların yapamayacağına 
dair hüküm ilave edilmeli ve üretim firmalarının 

bir şekilde açacağı merkezlerle a sattığı 
cihazın kabul testlerini yapması önlenmelidir. 

 

1.1 

Madde 4 
ğ) Test, kontrol ve 
kalibrasyon: Bir tıbbi 
cihazın üreticisi ile ulusal 
veya uluslararası 
standartlar dikkate 
alınarak belirlenmiş olan 
çalışma aralığında olup 
olmadığını tespit etmek 
amacı ile gerçekleştirilen 
test, kontrol, kalibrasyon 
ve yıllık kalite kontrol 
faaliyetlerinin tamamını, 

 

Test, kontrol, kalibrasyon 
tanımında geçen Test, 
Kontrol , Kalibrasyon 
ifadeleri açıklığa 
kavuşturulmalıdır. Kontrol 
ile kastedilen parametreler 
ile kalite kontrol 
parametrelerinin farklılıkları 
ortaya konulmalıdır. 
Mevcut haliyle kavram 
kargaşasına neden 
olmaktadır. Bu kavramların 
açıklığa kavuşturulması 
Yönetmelik kapsamındaki 
yetkilendirmelere de açıklık 
sağlayacaktır. 

Test, kontrol, kalibrasyon kalibrasyonun 
tanımında geçen Test, Kontrol , kalibrasyon 

ayrı ayrı tanımlanmalı, bu tanıma kalite kontrol 
de ilave edilmelidir. 
Test: …………….. 
Kontrol:………… 
Kalibrasyon:……. 
Kalite Kontrol:… 

2.1.a 

Madde 4 
e) Referans cihaz: Belirli 
standartlar 
doğrultusunda bir 
ölçümün testini, 
kalibrasyonunun 
doğrulanmasını yapmak 
amacı ile kullanılan 
sistemi veya cihazı, 

İyonlaştırıcı radyasyon 
kaynakları gibi bazı cihaz 
ve sistemlerin doz 
ölçümleri için referans 
laboratuarlara ihtiyaç 
vardır. Türkiye’de böyle bir 
merkez yoktur. TAEK 
SSDL mevcut haliyle sınırlı 
hizmet verebilmektedir ve 
ülke geneli için yeterli 
değildir. Bu amaçla 
Radyoterapi, Nükleer tıp 
cihazı ve radyoloji 
cihazlarının bulunduğu 
referans bir merkezin 
kurulmasına ihtiyaç vardır. 
Referans cihazlar ancak 
bu sistemlerle kalibre 
edilebilecektir. 

Türkiye’de iyonlaştırıcı radyasyon 
kaynaklarının kalite kontrolleri ve ölçüm 

cihazlarının kalibrasyonu amacıyla ulusal 
referans laboratuar kurulmalıdır. Bu 

Laboratuarın tercihan bir Enstitü şeklinde 
yapılanması gerekecektir. Sağlık Bakanlığına 

bağlı böyle bir Enstitü aynı zamanda 
yetkilendirilmiş kuruluşların denetimi ve piyasa 

gözetimi hizmeti verecektir. İdeal bir 
yapılanmanın ana unsuru böyle bir 
Enstitü/Merkez oluşturulmasıdır. 
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i) Uygunluk 
değerlendirme kuruluşu: 
Kalibrasyon, test, 
belgelendirme ve 
muayene dâhil… 

Aynı maddenin ç bendinde 
yapılan  uygunluk 

değerlendirme kuruluşu 
tanımında “muayene” yer 
almamaktadır. Muayene 
kavramı tanımlanmalıdır. 

Bu maddenin 2 bendi 
uyumlandırılmalıdır. 
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MADDE 6 
d)  Uygunluk 
değerlendirme 
kuruluşunun başvuru 
yaptığı kapsam 
doğrultusunda “TS EN 
ISO/IEC 17020:2012 
Çeşitli Tipteki Muayene 
Kuruluşlarının 
Çalıştırılmaları İçin Genel 
Kriterler” veya “TS EN 
ISO/IEC 17025:2012 
Deney ve Kalibrasyon 
Laboratuvarlarının 
Yeterliliği İçin Genel 
Şartlar” standartlarına 
uygun olarak hazırladığı 
dokümantasyon 

“TS EN ISO/IEC 
17020:2012 ……..” 

standartlarına uygun 
olarak dokümantasyon 

hazırlamak ile kasdedilen 
anlaşılamamaktadır. 

Doküman hazırlanacak 
ancak EN/ISO/IEC17020-
2012 /17025-2012 belgesi 
istenmeyecek midir.? Bu 

belgelerin istenmesi en az 
2-3 yıllık bir süreç 

gerektirecektir. Bu haliyle 
hazırlanan dokümanların 

yeterliliğini kimin 
denetleyeceği ortada 
bırakılmıştır. Böyle bir 

dokümantasyonun 
TÜRKAK gibi kuruluşlar 
dışında Sağlık Bakanlığı 

Kurumlarınca 
değerlendirilmesi mümkün 

değildir.  TÜRKAK vb 
belge istenmesi halen 

belgesi olanların dışındaki 
firmaların bu faaliyetlerde 

yer almasını erteleyecektir. 

Maddeye açıklık kazandırılmalıdır. 
1. d)…………………………………. 

Yeterliliği İçin Genel Şartlar” 
standartlarına uygunluğunun yetkin 

kuruluşlarca onaylanmış belgesi 
şeklinde düzeltilmeli 

ya da 
 
TÜRKAK Belgesi istenmeyecekse yerine 
getirilmesi istenen kriterler ve denetim ve 
denetçi koşulları açıkca belirlenmelidir. 
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MADDE 7 

 (1) 6 ncı maddeye uygun 

olarak hazırlanan başvuru 

dosyası, Kurum tarafından 

en geç 1 (  bir ) ay 

içerisinde incelenir, 

eksiklikler var ise 

uygunluk değerlendirme 

kuruluşuna bildirilir ve         

1( bir ) ay içerisinde 

eksikliğin giderilmesi 

istenir. ………….Kurum 

tarafından bu Yönetmeliğe 

uygun olarak en geç 1 ( 

bir ) ay içerisinde 

uygunluk değerlendirme 

kuruluşunda inceleme 

gerçekleştirilir. İnceleme 

sonucunda eksiklik tespit 

edilir ise 1 ( bir ) ay 

içerisinde eksikliklerin 

giderilmesi istenir.  

 

Bu maddede  inceleme, 
değerlendirme süreçleri 

için 1 (bir) ay süre 
verilmiştir. 1 aylık sürede 

bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesi gerçekçi 

görülmemektedir. 
Bu haliyle sıkıntıya neden 

olacaktır. 
 

En az 3 (üç ) ay olmalıdır. 



6 

MADDE 12- (1) Kuruluş, 

yetki almak istediği grup 

için gerekli olan 

donanımı bulundurur 

Gerekli donanım 
Yönetmelik ekinde 

listelenmelidir. 
Her kategori için liste konulmalıdır. 

7 

(4) Kuruluş, yerleşim ve 

çevre şartları konusunda 

“TS EN ISO/IEC 

17020:2012 Çeşitli 

Tipteki Muayene 

Kuruluşlarının 

Çalıştırılmaları İçin Genel 

Kriterler” veya “TS EN 

ISO/IEC 17025:2012 

Deney ve Kalibrasyon 

Laboratuvarlarının 

Yeterliliği İçin Genel 

Şartlar” standartlarına 

göre uygun koşulları 

sağlar.  

 

Sağlamak ifadesi ile 
belgelendirmenin 

gerekmediği 
anlaşılmaktadır.  

Yönetmelikte koşulların uygunluğunun 
sağlandığının hangi kuruluş tarafından 

değerlendirileceğine dair açık hükümler yer 
almalıdır. 
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MADDE 13  

 (4)Kuruluşta 

çalıştırılacak; 

a) Sorumlu müdür: 

…………… Yönetmelik 

kapsamındaki tıbbi cihaz 

bakım, onarım veya 

kalibrasyon alanında en 

az 3 (üç) yıl deneyim 

sahibi olmalıdır. 

 

 

Bu madde ile Bakım 
onarım veya kalibrasyon 
şartı getirilmesi doğrudan 
bakım, onarım işleri yapan 

kuruluş ve kişileri işaret 
etmektedir. Bu durumda 

Medikal fizik uzmanlarının 
sorumlu müdür 

olamayacak anlamı 
taşımaktadır. 

İlgili alanda en az 5 yıl deneyim şarttır hükmü 
getirilmelidir.(Bkz. EFOMP) 
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MADDE 18- 

Denetim 

 

 

 

Denetimi kimin yapacağı 
belirtilmemiş. Denetçinin 

özelliklerinin de en az 
uzmanla eşit olması ve 
tecrübesinin en az 5 yıl 

olması gerekecektir. 
Denetçi de eğitimden 

geçmiş olmalıdır. 

Denetçi ile ilgili hükümler yer almalıdır. 
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Ek 2 

Yönetmelikte fizik 

mühendisinin yer aldığı 

tüm alanlara fizikçi de 

ilave edilmelidir. 

Makine Müh., Mekatronik 

mühendisi gibi Nükleer 

Enerji mÜhendisleri de 

yer almalıdır. Medikal 

Fizik alanlarında 

dozimetrik ve  klinik 

parametrelerin 

kontrollerinde Medikal 

Fizik uzmanları  

dışındaki meslek 

gruplarının 

yetkilendirilmesi 

uluslararası standartlara 

ve AB Direktiflerine 

aykırıdır. 

 

 .  

 


