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BİRİM: Radyoloji  
 

GÖREV ADI : Radyoloji Teknisyeni/Teknikeri (Radyodiagnostik) 
 

AMİR VE ÜST AMİRLER : Radyoloji Sorumlu Teknisyeni /Hastane 

Müdürlüğü/BaĢhekimlik 

GÖREV DEVRİ : Aynı nitelikteki Radyoloji Teknisyeni/Teknikeri 
 

GÖREV AMACI : Radyoloji Teknisyeni/Teknikeri (Radyodiagnostik); kurumun belirlediği politika, hedef, 

kural ve düzenlemeler doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir Ģekilde kullanarak, çalıĢan sağlığı, iĢ 

güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik , kalite gereklerine uygun olarak kurumdaki 

hizmet sürekliliğini sağlamaktır. 

TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR: Devlet Memurları Kanuna tabi olup kanun ve bağlı 

(yönetmelik,yönerge,tüzük vb.) emirlere tabiidir. Görüntüleme hizmetlerinin süratli, etkin ve verimli Ģekilde 

yürütülmesini sağlamak üzere; 

1) Biriminde bulunan her türlü aracı(Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi, Portable Röntgen, Direkt 

Grafi, Mamografi vb.) kullanmaya ve iĢletmeye hazır halde bulundurmak ve gerektiğinde kullanmak, 

2) Sorumlusu olduğu tıbbi demirbaĢların periyodik kalibrasyon, bakım ve onarımlarını yapmak ve takip 

etmek, arıza hallerinde bölüm sorumlularına veya biyomedikal ünitesine durumu iletmek, 

3) Uzmanlık gerektiren her türlü radyolojik tetkikler ile skopik tetkikler hariç bütün radyografik tetkikleri 

yapmak, 

4) Filmleri CD’ye basmak ve filmlerin rapor yazılmasına kadar geçen sürede muhafazasını sağlamak, 

5) Radyasyondan korunmak için gerekli tedbirleri almak, 
 

6) Hekimin istediği radyolojik tetkikleri, en uygun çekim protokolleri ile yapmak, 
 

7) Öncelik sırasına göre(acil hasta vb) hastaları kabul etmek, 
 

8) Yapılacak radyolojik tetkikle ilgili olarak hastaları bilgilendirmek ve hazırlanmalarını sağlamak, 
 

9) Tetkik sırasında hastanın radyasyon güvenliğini ve mahremiyetini, tetkik sonrasında hasta bilgilerinin 

gizliliğini sağlamak, 

10) Adına düzenlenmiĢ dozimetreyi çalıĢırken üzerinde taĢımak, belli aralıklarla okutulmasını sağlamak, 
 

12) Çekilen filmlerin ya da tetkiklerin kalitesini kontrol etmek, Kurumsal geliĢim, toplam kalite yönetimi ve 

akreditasyon çalıĢmalarına aktif olarak katılmak, 
 

13) Mesai saatleri dıĢında önemli ve acil hallerde yapılan çağrıya uyarak hastaneye gelir, 
 

14) DemirbaĢ eĢyanın bakımı ,muhafazası ile tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanımından 

sorumludur. 

15) Mesleği ile ilgili eğitim, danıĢmanlık, araĢtırma faaliyetlerini yürütür, 
 

16) Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır. Eğitim HemĢiresi ile iĢbirliği yaparak 

eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır, 
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17) Hastane yönetimi tarafından istenen toplantılar ile mesleki ilerleme ve geliĢimi için kurum 

içindeki/kurum dıĢındaki seminer ve toplantılara katılır, 

18) Görevi ile ilgili olarak idarece verilecek benzeri diğer görevleri yapmak, 
 

Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapar.  
ETİK İLKELER: 

 

  TC. Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu Tarafından Hazırlanan Sağlık Meslek Mensupları için Temel 

Etik Ġlkeler; Sağlık meslekleri; hekim, diĢ hekimi, eczacı, hemĢire, ebe, optisyen ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 

sayılı Tababet ve ġuabatı San’atlarının Tarzı Ġcrasına Dair Kanun’da belirtilen tüm meslekleri kapsamaktadır. 

  

Ġnsan 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 meslektaĢlarıyla iliĢkilerini belirleyen tutum, davranıĢ ve eylem biçimlerini ortaya koymaktır. Etik 

ilkeler belirlenirken toplumun değer yargıları, ulusal ve uluslararası insan hakları ve etik belgeleri ile meslek 

örgütlerinin etik çalıĢmaları göz önünde bulundurulmuĢtur. Bu ilkelerin, mesleki ve toplumsal geliĢimle birlikte 

değiĢebilir olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır.  

 

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İÇİN TEMEL ETİK İLKELER : 

 

1. BĠREYLERĠN VE TOPLUMUN SAĞLIĞINI BĠRĠNCĠ ÖNCELĠĞĠ 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 Ģekilde planlama ve uygulama yapar.  

2. DAĠMA EN ÜST DÜZEYDE HĠZMET VERMEYE GAYRET EDER  

3. HĠZMET VERDĠĞĠ BĠREYLERĠN KĠġĠLĠK HAKLARINA VE MAHREMĠYETĠNE SAYGI GÖSTERĠR  

• 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 görüĢü, dini, inancı, mesleği, sosyal durumu, medeni hali, cinsiyeti, 

yaĢ ve sağlık durumu, doğduğu yer, yaĢam 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, eĢitlik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yapar.  

• Hastanın sağlık durumu, tanısı, hastalığın seyri ve tedavisi hakkındaki tüm tanımlanabilen bilgiler ile diğer tüm 

kiĢisel bilgileri, ölümünden sonra bile gizli tutar. Aynı zamanda, sağlık hizmeti alanların bilgi, beden ve düĢünce 

mahremiyetine saygı gösterir.  

4. MESLEĞĠNĠ MEġRUĠYET VE DÜRÜSTLÜK ÇERÇEVESĠNDE UYGULAR  

• Sağlık hizmetini, almıĢ olduğu eğitim, edindiği bilgi, deneyim ve bilimsel görüĢler doğrultusunda sosyokültürel 

değerleri dikkate alarak yürütür. Bireye ve topluma karĢı dürüst davranır, aldatıcı olmaz.  

• Sağlık hizmet sunumunda; birey ve toplumu, bilimsel araĢtırma veya eğitim faaliyetleri ile belli bir uygulamayı 

kiĢi ya da kuruma yönlendirme yoluyla çıkar aracı olarak kullanmaz.   

 

 GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI DURUMUNDA; 

 Kamu görevlileri, çıkar çatıĢmasında Ģahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatıĢmasının 

doğabileceği durumu genellikle Ģahsen bilen kiĢiler oldukları için, herhangi bir 

potansiyel ya da gerçek çıkar çatıĢması konusunda dikkatli davranır, çıkar 

çatıĢmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatıĢmasının farkına varır 

varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatıĢması kapsamına giren menfaatlerden 

kendilerini uzak tutarlar. 
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