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1. GÖREV ADI: Radyasyon Güvenliği Komitesi  

2. AMİR VE ÜST AMİRLERİ: Komite Başkanı 

3. GÖREV DEVRİ: İzinli olan komite üyesi yerine başka bir üye görevlendirilmez. 

4. GÖREV AMACI: Hasta, hasta yakını ve çalışanların radyasyonun zararlı etkilerin den korunmasına yönelik gerekli 

tedbirlerin alınmasını sağlamak. Bu tedbirlerin uygulanma durumunu izlemek.  

5. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR/YETKİLER 

 Denetimli ve gözetimli alanların belirlenmesi 

 Hasta,  hasta  yakını,  çalışanlar  ve  toplumun  radyasyonun  zararlı  etkilerinden  korunmasına  yönelik  gerekli 

tedbirlerin alınması 

 Çevresel radyasyon ölçümleri 

 Radyasyon cihazları ya da kaynaklarının bakım ve kalibrasyonu  

 Radyasyon kaynakları ile ilgili kazalar ve acil durumlar  

 Tespit edilen uygunsuzluklar ile gerekli iyileştirme faaliyetlerinin üst yönetime raporlanması ve izlenmesi 

 Hastanelerde tıbbi ışınlama uygulamalarından doğan riskleri azaltmak, 

 Alınan tedbirlere yönelik planlamalar yapmak, 

 Radyasyon kaynaklarının izlemlerinin yaparak hasta ve çalışan güvenliği çerçevesinde değerlendirilmesine 

yönelik kararlar almak, 

 Alınan kararların uygulanmasını denetlemek, 

 Hastanede  bulunan  tüm  radyasyon  kaynaklarının  envanterini  gözden  geçirmek,  sorumlu  değişikliği, 

kaynağın yerinin değişmesi, denetimli alanlarda yapılan değişiklik, yeni cihaz alımı, faaliyeti sonlandırılan 

uygulamalar gibi lisans koşullarını etkileyebilecek değişiklikleri değerlendirmek, 

 Radyasyondan korunma sorumluları tarafından tutulan kayıtlar ve hazırladıkları raporlara göre; radyasyon 

görevlilerinin  kişisel  radyasyon  dozlarını,  radyasyon  seviyeleri  ölçüm  sonuçlarını,  kontaminasyon 

olaylarını,  radyoaktif  atık  kayıtlarını,  kalite  kontrol  kayıtlarını,  bakım  onarım  kayıtlarını,  eğitim 

programlarını incelemek ve değerlendirmek, 

 Sağlık  Bakanlığı,  Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı,  Türkiye  Atom  Enerjisi  Kurumu  ve  diğer  ilgili 

kuruluşların  yayımlamış olduğu  radyasyondan korunmaya  ilişkin mevzuatı  inceleyerek yerine getirmekle 

yükümlü  olduğu  tüm  hususları  yürürlüğe  koymak  üzere  planlamalar  yapmak;  tanı,  tedavi  ve  araştırma 

amaçlarıyla  radyasyonla  çalışılan  her  bölüm  için  bir  organizasyon  şeması  oluşturarak  uygulanmasını 

sağlamak, 

 Denetimli  ve  gözetimli  alanlara  giriş/çıkışların  kontrollü  yapılması  için  planlama  yapmak,  uygulanmasını 

sağlamak;  görsel/sesli  radyasyon  uyarı  işaretlerinin  uygun  şekilde  yerleştirilmesini  ve  çalışır  durumda 

olmasını sağlamak,  

 Yapılan idari ve teknik düzenlemelerin yerine getirilip getirilmediğini düzenli aralıklarla denetlemek, 

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kendisine verilen eğitimler doğrultusunda uygulama yapmak. 
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Çalışma Usul ve Esasları: 

Radyasyon  Güvenliği  Komitesi  üyeleri  SKS  çerçevesinde,  Kalite  Yönetim  Birimi  ile  koordine  olarak 

çalışmalarını yürütür. Komite yılda en az 4 kez toplanır.  

6. ETİK İLKELER 

 Hastaların ve çalışanları haklarına saygı gösterir. 

 Hizmet  verdiği  hasta  ve  çalışanların  ihtiyaçlarını  en  etkin,  hızlı  ve  verimli  biçimde  karşılamayı,  hizmet 

kalitesini  yükseltmeyi,  hasta  ve  çalışan  memnuniyetini  artırmayı,  hizmetten  yararlananların  ihtiyacına  ve 

hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedefler. 

 Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir. 

 Görevini  belirlenen  standartlara  ve  süreçlere  uygun  şekilde  yürütür,  hizmetten  yararlananlara  iş  ve 

işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatır. 

 Görevi gereği çalıştığı kurumun amaçlarına ve misyonuna uygun davranır. 

 Tüm  eylem  ve  işlemlerinde  yasallık,  adalet,  eşitlik  ve  dürüstlük  ilkeleri  doğrultusunda  hareket  ederler, 

görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi  inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet 

ve benzeri sebeplerle ayrım yapamaz. 

 Kurum  içinde güveni  sağlayacak şekilde davranır ve görevin gerektirdiği  itibar ve güvene  layık olduğunu 

davranışlarıyla gösterir. 

 Üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranır ve 

gerekli ilgiyi gösterir, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirir. 

 Çıkar  çatışmasında  şahsi  sorumluluğa  sahiptir  ve  herhangi  bir  potansiyel  ya  da  gerçek  çıkar  çatışması 

konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması 

kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutar. 

 Kurum  bina  ve  taşıtları  ile  diğer  kurum  malları  ve  kaynaklarının  kullanımında  israf  ve  savurganlıktan 

kaçınır;  mesai  süresini,  kurum  mallarını,  kaynaklarını,  işgücünü  ve  imkânlarını  kullanırken  etkin,  verimli  ve 

tutumlu davranır. 

 

 

 


