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GÖREV AMACI: 
Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hizmetlerin yerine 
getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamak. 
 
TEMEL İŞ,YETKİ VE SORUMLULUKLAR 
 Kanun ve Yönetmeliklere eksiksiz uymak. 

 Biriminde kendisi, hasta ve yakınları için gerekli güvenlik önlemlerini alır. 

 Hastalarla iyi ilişkilerde bulunmak ve bu konuda uygun davranmasını sağlamak. 

 Röntgen biriminin düzgün, düzenli, temiz tutulması ve temizliğinin yaptırılmasından 

sorumludur. 

 Birimlerdeki röntgen teknisyenlerinin vardiya ve nöbet çizelgesini düzenler. 

 Birim ile ilgi tüm istatistiki bilgileri aylık ve yıllık olarak düzenlemek ve analiz yapmak. 

Sonucu istatistik birimine bildirir. 

 Mevcut birimlerin malzeme ihtiyaçlarını hastane eczanesinden temin eder. 

 Birime giren tüm sarf malzemelerin giriş ve çıkışını düzenli takip etmek, 

 Eksiklerin giderilmesi için sorumlu başhekim yardımcısına bildirmek, 

 Mevcut birimlerdeki her türlü araç ve cihazların bakımının yapılmasını sağlar, bozuk 

olanların tutanağını tutmak, sorumlu başhekim yardımcısına bildirmek, 

 Birimde ilgili uyarıcı yazıların aslı olup olmadığını kontrol etmek, 

 Çekim yapan teknisyenlerin, radyasyondan korunma talimatına göre çalışıp 

çalışmadıklarını kontrol etmek. 

 Kurumun genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir 

şekilde kullanmak, mesleğini verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak yürütmek. 

 Bağlı bulunan birimleri her gün gezerek herhangi bir problem olup olmadığını kontrol 

eder. 

 Mevcut birimlerdeki teknik arızaların bakım ve onarım için gerekli idari girişimleri yapar.. 

 Birimlerdeki röntgen teknisyenlerinin ihtiyaç, şikâyet ve beklentilerini giderir veya idari 

girişimleri başlatır. 

 Birimlere alınan malzemelerin satın alımlarında, satın alma komisyonunda üst makamların 

emri doğrultusunda görev alır. 

 Görevini, Kalite Yönetim Sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür. 

 Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzeltici Önleyici Faaliyet ) 

başlatmak.  
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 Tüm uygulamaları etik kurallar doğrultusunda yapar. 

ETİK İLKELER: 
  
  TC. Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu Tarafından Hazırlanan Sağlık Meslek Mensupları 
için Temel Etik İlkeler; Sağlık meslekleri; hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, optisyen ve 
11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da 
belirtilen tüm meslekleri kapsamaktadır. 
  
İnsan ve toplum sağlığı ile ilgili olmaları bu mesleklerin ortak özelliğidir. 663 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin verdiği yetkiye dayanarak Sağlık Meslekleri Kurulu’nun belirlediği 
etik ilkelerin amacı; Türkiye’de meslek icra yetkisine sahip sağlık meslek mensuplarının 
meslek icrası sırasında hastalarıyla, toplumla ve meslektaşlarıyla ilişkilerini belirleyen tutum, 
davranış ve eylem biçimlerini ortaya koymaktır. Etik ilkeler belirlenirken toplumun değer 
yargıları, ulusal ve uluslararası insan hakları ve etik belgeleri ile meslek örgütlerinin etik 
çalışmaları göz önünde bulundurulmuştur. Bu ilkelerin, mesleki ve toplumsal gelişimle 
birlikte değişebilir olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır.  
 
SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İÇİN TEMEL ETİK İLKELER  
 
1. BİREYLERİN VE TOPLUMUN SAĞLIĞINI BİRİNCİ ÖNCELİĞİ SAYAR  
• Öncelikle zarar vermeme ilkesine uyar. • Sağlık hizmeti sunarken, aldığı eğitim ve edindiği 
deneyim ile sahip olduğu bilgi, beceri ve imkânlarının tamamını kullanarak en iyi ve faydalı 
olacak şekilde planlama ve uygulama yapar.  
2. DAİMA EN ÜST DÜZEYDE HİZMET VERMEYE GAYRET EDER  
3. HİZMET VERDİĞİ BİREYLERİN KİŞİLİK HAKLARINA VE MAHREMİYETİNE SAYGI GÖSTERİR  
• Hastanın kendi sağlığı ile ilgili kararı kendisinin vermesi hakkına saygı duyar. Bunun için 
hastaya, sağlık durumu hakkında, hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen 
göstererek doğru ve yeterli bilgilendirme yapar. • Hastanın; ırkı, etnik kökeni, kültürü, politik 
görüşü, dini, inancı, mesleği, sosyal durumu, medeni hali, cinsiyeti, yaş ve sağlık durumu, 
doğduğu yer, yaşam tarzı, zihinsel ya da fiziksel yeteneği, ekonomik konumu ya da diğer 
tutumları temelinde ayrımcılık yapmaz. • Mevcut kaynakların dağıtımını; birey, grup veya 
toplulukların gereksinimlerini dikkate alarak, hakkaniyet, adalet, eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri 
çerçevesinde yapar. • Hastanın sağlık durumu, tanısı, hastalığın seyri ve tedavisi hakkındaki 
tüm tanımlanabilen bilgiler ile diğer tüm kişisel bilgileri, ölümünden sonra bile gizli tutar. 
Aynı zamanda, sağlık hizmeti alanların bilgi, beden ve düşünce mahremiyetine saygı gösterir.  
4. MESLEĞİNİ MEŞRUİYET VE DÜRÜSTLÜK ÇERÇEVESİNDE UYGULAR  
• Sağlık hizmetini, almış olduğu eğitim, edindiği bilgi, deneyim ve bilimsel görüşler 
doğrultusunda sosyokültürel değerleri dikkate alarak yürütür. Bireye ve topluma karşı dürüst 
davranır, aldatıcı olmaz. Sağlık hizmet sunumunda; birey ve toplumu, bilimsel araştırma veya 
eğitim faaliyetleri ile belli bir uygulamayı kişi ya da kuruma yönlendirme yoluyla çıkar aracı 
olarak kullanmaz.  
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 GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI 

DURUMUNDA;  

 Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve 

çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler 

oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması 

konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli 

adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine 

bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini 

uzak tutarlar. 

 

 


