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EK: Fizik Mühendisleri Odasının Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyon Hakkında Yönetmelik 

Taslağı görüş;  
 

Madde Metindeki ifade  Önerilen ifade Gerekçe 

Başlık, 

tüm 

metin 

TEST, KONTROL MUAYENE, DENEY ve 

KALİBRASYON 

“Muayene” terimi test, kontrol, kalite kontrol ve doğrulama 

(validasyon) ifadelerini kapsamaktadır. Ek olarak TS EN ISO/IEC 

17020:2005 standardı ile paralellik göstermesi açısından önemlidir. 

 

DENEY ve KALİBRASYON gerektiren cihazlar için TS EN ISO/IEC 

17025 standardı ile paralellik göstermesi açısından önemlidir. 

 

1 (1) 

…tıbbi cihazların test, kontrol 

ve kalibrasyonlarının etkin bir 

şekilde…… 

….tıbbi cihazların mauyene, deney 

ve kalibrasyonlarını etkin bir 

şekilde…… 

Muayene, Deney ve Kalibrasyon terimlerinin karşılığı olarak bu 

süreçlerin temel alınması gerekiyor. 

2 (1) Bu Yönetmelik, test, kontrol 

ve kalibrasyon gerektiren tıbbi 

cihazların ilk… 

Bu yönetmelik tıbbi cihaz denetim 

süreci içinde Muayene, Deney ve 

Kalibrasyon gerektiren tıbbi 

cihazların ilk kullanım öncesi ve 

kullanıldıkları süre boyunca belirli 

aralıklarla yapılacak Muayene, 

Deney ve Kalibrasyonlarını 

gerçekleştirecek kuruluşların…. 

 

Hastanelerde kullanılan cihazları göz önünde bulundurulması 

durumunda, bu cihazların üç ana süreç ile değerlendirilmesi ve su 

süreçler sonunda kullanıma sunulması söz konusudur. Bu süreçler 

MAUYANE, DENEY ve KALİBRASYON olarak ifade edilmekle 

birlikte uluslararası alanda standardizasyon çerçevesinde TS EN ISO 

IEC 17020 ile MUAYENE ve TS EN ISO IEC 17025 ile DENEY ve 

KALİBRASYON süreçlerinin dokümantasyonu mevcuttur ve 

ülkemizde de hali hazırda bu standartlara göre TÜRKAK tarafından 

akredite kuruluşlar faaliyet göstermektedirler. Bu anlamda hastanelerde 

kullanılan cihaz parkının bu üç temel denetim süreci çerçevesinde 

değerlendirilmesi ve her bir cihaz için hangi denetim süreçlerinin 

gerekli olduğu cihaz başına listelenmelidir. Çünkü, cihazın denetimi 

konusunda bu süreçler içinde birden fazla süreci gerektiren (DENEY ve 

KALİBRASYON gibi) cihazlar da bulunabilmektedir. Bu cihazların ilk 

kullanım öncesi yapılan testlerini takiben belirli aralıklarla aynı 

denetim süreçlerine tabi tutulmaları gereklidir. Teşhis ev tedavinin 

doğruluğu cihazın doğru çalışmasının sürdürülebilir olması ile orantılı 

olduğu düşünüldüğünde sadece ilk kullanım öncesi yapılacak denetim 

yetersiz kalacak ve kullanıldığı süre boyunca cihazın durumu tespit 

edilmediği için olası yanlış teşhis ve tedavinin kaynağı 

saptanamayacaktır.  
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2  Maddenin sonuna; 

 “İyonlaştırıcı radyasyon yayan 

kaynak ve cihazlarla ilgili doz 

kalibrasyonunu da içeren kalite 

kontrol işlemleri ve bu testleri 

yapabilecek kişilerin nitelikleri ile 

ilgili hususlar bu konuda 

düzenlenecek ayrı bir mevzuatta 

belirlenecektir”  

 

ifadesi ilave edilmelidir. 

İyonlaştırıcı radyasyon yayan kaynak ve cihazların test, kontrol ve 

kalibrasyonları ile ilgili hususların IAEA BSS 115 sayılı raporu ve 

97/43 numaralı AB Direktifinde yer alan temel kriterlere uygun 

yapılması gerekmektedir. Radyasyon yayan kaynak ve cihazların 

özelliklerinin ISO/IEC ve eşdeğer uluslararası standartlara uygunluğu 

şarttır. Bu nedenle Radyasyon yayan cihazlarla ilgili ayrı bir 

Yönetmelik bu Yönetmeliğe paralel olarak hazırlanmalıdır. Bu 

Yönetmelik tüm cihazların muayene, deney ve kalibrasyon 

parametrelerini kapsayan ekleri ile birlikte yayınlanmalıdır. İyonize 

radyasyon üreten cihazların bahsi geçen diğer tıbbi cihazlardan farkı net 

bir şekilde ifade edilmelidir. 

İyonize radyasyonla çalışan kişilerin güvenliği, eğitimi, bu eğitimi 

verecek kişilerin yeterliliği ve tecrübesi bir önem kazanmaktadır. Bu 

nedenle iyonlaştırıcı radyasyon yayan cihazların kalite kontrol 

işlemlerinin, bu işlemleri yapacak personelin eğitiminin, eğitimi 

verecek kişilerde aranacak kriterlerin ve muayene sürecinde yapılacak 

tüm testlerin ayrıntıları ile anlatılması gerekmektedir. Bu yönetmelikte, 

4  Muayene ve Deney süreçlerini de 

tanımları yer almalı. 

TS EN ISO IEC 17020 ve TS EN ISO IEC 17025 standartlarına uygun 

olarak Mauyene ve Deney tanımları yapılmalı.  

4 (1)  ….yanı sıra Radyasyon 

Güvenliği…. 

 Tanımlar Bölümündeki “Güvenlik Kontrolü” tanımından radyasyon 

güvenliği ifadesi çıkarılmalıdır. Bu kavram hasta ve çalışan güvenliği 

yönünden geniş kapsamlı bir ölçüm, değerlendirme ve kalite kontrol 

gerektirdiğinden çalışan ve hastanın radyasyon güvenliği kontrolleri 

ayrı bir prosedur ve konusunda yetkin uzman gerektirir. Böyle bir 

kontrolün içine girilmesi TAEK mevzuatı gereğince bu işe özel ayrıca 

lisans alınmasını gerektirir. TAEK mevzuatı şartlarının sağlanması için 

farklı eğitimler alınması ve farklı kriterlerin sağlanması gerekecektir. 

Bu nedenle radyasyon güvenliği ile ilgili konulardaki ölçüm ve 

değerlendirmeler bu Yönetmelik kapsamından çıkarılmalıdır. 

4  Kurum: Tıbbi cihazların denetimi 

kapsamında Muayene, Deney ve 

Kalibrasyon süreçlerinden bir veya 

birden çoğu için başvuran özel ve 

kamu kuruluşları. 

Başvuru yapan kuruluşların bir tanımı yapılmalı. 

4 (1) e  Kalite Yönetim Sistemi: “TS EN 

ISO/IEC 10720 (Çeşitli Tipteki 

Yönetmelik metini içerisinde kullanılacağı için eklenmesi.  
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Muayene Kuruluşların 

Çalıştırılmaları İçin Genel 

Kriterler)” ve “TS EN ISO/IEC 

10725 (Deney ve Kalibrasyon 

Laboratuarlarının Yeterliliği İçin 

Genel Şartlar)” kalite yönetim 

sistemlerini, 

Tıbbi cihazların denetimi kapsamında temel süreçler içinde faaliyet 

gösteren kuruluşların uluslar arası alanda uygulanan ve ülkemizde Türk 

Akreditasyon Kurumu tarafından verilen Kalite Yönetim Sistemleri’ne 

bağlı olarak akredite olmaları, yapılan işlemlerin uluslar arası alanda 

kabul görmüş kriterlere uygunluğunun sağlanmasında gerekli bir 

aşamadır.  

 

4 (1) f Performans Testi: …uluslar 

arası standartlar dahilinde 

üreticinin belirlemiş olduğu 

kriterlere… 

Performans Testi: Muayene 

sürecine dahil tıbbi cihazın… 

üreticinin de belirmiş olduğu 

kriterler göz önünde bulundurularak 

ulusal ya da uluslar arası standartlar 

dahilinde belirlenmiş kriterlere…. 

Muayene gerektiren cihazların denetim süreci içinde yapılacak Performans 

testleri için ilk olarak üreticin vermiş olduğu bilgilere başvurulması ve üretici 

tarafından bilgi verilememsi durumunda ulusal ya da uluslara arası 

standartların kullanılması gereklidir. 

4(k) Bir tibbi cihazın, Üretici 

tarafından uluslararası 

standartlar dikkate alınarak 

belirlenmiş olan … 

Bir tıbbi cihazın, Üretici tarafından 

veya ulusal ya da uluslararası 

standartlar dikkate alınarak .. 

 

Test sürelerinin sadece üretici tarafından belirlenmesi sıkıntı yaratabilir. 

Mesela 10 yılda 1 denirse, herkes buna uymak zorunda kalır. 

4(o) Yetki belgesi tanımı TÜRKAK olmalı  

5(2) Test kontrol ve kalibrasyon 

kuruluşlarının 

yetkilendirilmesi, cihaz bazında 

yapılır. 

 Tıbbi görüntüleme cihazlarının 

test kontrol ve kalibrasyon 

kuruluşlarının yetkilendirilmesi 

cihaz bazında, çeşitli ölçümlerde 

kullanılan tıbbi cihazlar(ekg, egg 

vb gb) kurumca yayınlanacak olan 

tebliğlerdeki cihaz grupları 

bazında yapılacaktır. 

Görüntüleme cihazlarının dışındaki sinyal tipi veya fiziksel parametre 

ölçen tıbbi cihazlar çok çeşitli ve cihaz bazı denilince kuruma çok iş 

yükü getirip, karışıklıklara sebep olabilir. Bu nedenle bu tip cihazlar bir 

tebliğ ile gruplanır ve grup bazında yetkilendirme yapılırsa daha başa 

çıkılabilir bir sistem kurulmuş olacağı düşünülmektedir. 

6 (1) -- f) Muayene, deney ve kalibrasyon 

kuruluşlarının faaliyet alanları 

doğrultusunda sahip oldukları Kalite 

Yönetim Sistemi sertifikası.  

Bu yönetmelik ile planlanan işin niteliği, işi gerçekleştirecek 

kuruluşların maddede adı geçen kalite yönetim sistemlerine sahip 

olmasını gerektirmektedir.  

7(2) Yetki belgesi, Kurum 

tarafından yılda en az bir defa 

yapılacak denetim sonucu, bu 

yönetmelikteki, Kurumca 

 Denetçi kim olacak? 

Yeterliliği ne olacak? 

TÜRKAK benzeri hem evrak hem saha denetimi olacak. TÜRKAK bu 

konuda hem ulusal hem de uluslar arası alanda Teknik Denetçi bulma 

kabiliyetine sahip. 
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yayımlanacak tebliğlerdeki ve 

sözleşmedeki hükümlere uygun 

faaliyet yapılması durumunda 

yenilenir. 

8 (3) Yetki belgesi, Kurum 

tarafından yılda en az bir defa 

yapılacak... 

Yetki belgesi, Kurum tarafından 

yılda bir kez yapılacak... 

Uygunsuz durumlarda istediği zaman denetleme yapma yetkisini 

koruyarak normal şartlarda kurumun yılda bir kez denetleme 

yapacağını belirtecek şekilde düzenlenmelidir. En az ifadesi 

kullanılınca sanki Kurum yılda normal şartlar altında da yılda istediği 

kadar denetim yapabilir anlamı çıkıypr ki bu pratikte pek mümkün 

değil.  

9(1) 
Kurumca uygun görülen eğitim 

kuruluşlarından gerekli 

eğitimleri alan ve madde 13 

teki şartları sağlayan kişilere 

Kurum tarafından sorumlu 

müdür belgesi düzenlenir. 

 Kime ve neye göre uygun görülen eğitim kuruluşları, bunların açıklanması 

gerekmektedir. 

 

 

12(2) 
 

Tıbbi cihaz test, kontrol ye 

kalibrasyon kuruluşları, kullanılan 

cihazların test, kalibrasyon ve 

bakımlarının Üreticisinin belirlediği 

periyotlarda o alanda yetkili 

kuruluşlara yaptırılır. 

Bunu sadece üreticiye bırakılmasının doğru olduğunu düşünmüyoruz. 

Örnek olarak:  

İyonize radyasyon yayan tıbbi cihazlar için ulusal ve uluslar arası alanda 

belirlenmiş performans kriterleri olmakla birlikte yapılacak muayene 

işlemlerinin sıklıkları da üreticiye bırakılmadan belirlenmiştir. Bu alanda 

Avrupa Birliği tarafından çıkarılmış standartlar ve muayene sıklıkları 

mevcuttur. 

13(5)(2) Test, kontrol ye kalibrasyon 

uzmani: Mühendislik, teknoloji, 

teknik egitim, fen fakulteleri, 

meslek yüksekokulu ve 

teknik/endustri meslek liselerinin 

Kurumca yayınlanacak 

tebliglerde belirlenen ilgili 

bölümlerinden mezun olmak. 

TANIM MEDİKAL FİZİKÇİ İLE 

UYUMLU HALE GETİRİLMELİ 

Görev tanımında “rapor yazacaktır” ifadesi olduğundan bu tanım da medikal 

fizikçi ile uyumlu olmalıdır.  Yada görev tanımı değiştirilmelidir 

13(5)(b) Test, kontrol ve kalibrasyon 

kuruluşlarında çalıştırılacak 

personelde asgari olarak, 657 

Sayılı Devlet Memurları 

Madde tamamen silinmelidir Yetkilendirilecek özel kuruluşlarda çalışacak personelde sanki devlete 

istihdam sağlanıyormuş gibi devlet memuru nitelikleri aramak pozitif 

ayrımcılığa girer ve bu taslak yönetmeliğin belki de en zayıf kısmıdır. 

Herkesin eşit ve işe girerken istihdam haklarının eşit koşullarda olması 
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Kanununda belirtilen nitelikler 

aranır. 

gerektiğinden, istihdamı sağlayacak özel kuruluşların düşünmesi 

gereken bir konu olan bu konunun kurum tarafından yönetmelikte dikte 

edilmesi abesle iştigaldir. 

13 (3) Sorumlu müdür birden fazla 

kuruluşta görev yapmaz 

Sorumlu müdür birden fazla 

kuruluşta görev yapamaz 

Eksik harf, yazım hatası 

15 (2) Cihaza ait test, kontrol ve 

kalibrasyon raporunun 

sonucuna göre cihazın 

üzerinde en iyi görülebilecek 

şekilde, test, kontrol ve 

kalibrasyona ilişkin detayları 

gösteren bir etiket iliştirilir. 

Bu etiketin şekli ve niteliği 

Kurumca belirlenir. 

Yeni bir ifade yazılmalıdır. Etiket ile testin yapılıp yapılmadığının takibi geçmişte çokça denenmiş 

ve başarısız olmuş bir uygulamadır. Bir çok firma testi yapmadan 

sadece etiket yapıştırıp geçmiş ve bu haksız rekabetten tutun, cihazların 

arızaları ve verilen sağlık hizmetinin kalitesinin düşmesine kadar varan 

sonuçlara gitmiştir. Bu nedenle testin gerçekten cihaz başında birebir 

uygulanadığına dair daha işe yarar bir mekanizma (yazılım tabanlı 

olabilir) tasarlanmalıdır. 

14 (4) Test, kontrol ve kalibrasyon 

sonucunda uygun bulunmayan 

cihazlar kullanılmaz. Bu 

cihazlar, gerekli bakım-

onarım işleminden sonra 

tekrar test, kontrol ve 

kalibrasyon işlemine tabi 

tutulur. 

Test, kontrol ve kalibrasyon 

sonucunda uygun bulunmayan 

cihazlar, sorumlu müdürün  

yapılan testlerin raporundan yola 

çıkarak hazırladığı rapor 

doğrultusunda gerekli bakım 

onarım yapılana kadar sorumlu 

müdürün raporunda  kısıtlamış 

olduğu fonksiyonlar 

kullanılmayarak, kullanılır veya 

ayni rapor sonucunda 

kullanılmamasının gerektiğinin 

belirtilmesi durumunda 

kullanılmazlar.Bu cihazlar, gerekli 

bakım-onarım işleminden sonra 

tekrar test, kontrol ve kalibrasyon 

işlemine tabi tutulur. 

Örnek: Bir BT cihazında çok çeşitli kesit kalınlıkları ve detektör 

konfigürasyonları vardır. Cihazdaki bir arıza sebebiyle veri toplama 

ünitelerinden birindeki bir arıza sebebiyle yalnızca belirli bir detektör 

konfigürasyonda bir kesit kalınlığı kullanılamıyor olabilir ama cihaz 

diğer tüm detektör konfigürasyonları ve kesit kalınlıklarında sorunsuz 

çalışmaktadır. Eğer ki bir de bu cihaz Anadolu'nun ücra köşesindeki bir 

beldemizdeki tek BT cihazı ise yalnızca bu arıza sebebiyle cihazı 

kullanımdan men etmek o bölgedeki sağlık hizmetini aksatacak ve 

hastaları sıkıntıya sokacaktır. 

16(3) Eğitim kuruluşu aynı zamanda 

test, kontrol ve kalibrasyon 

kuruluşunun işleticisi olabilir. Bu 

durumda sorumlu müdür ilgili 

bölüm başkanı veya anabilim 

Eğitim kuruluşu aynı zamanda test, 

kontrol ve kalibrasyon kuruluşunun 

işleticisi olmamalıdır.  

 

 

REKABET HUKUKUNA AYKIRI. 

Hem eğitim vermek hem de eğitim verdiği kişilerin çalıştığı alanda faaliyet 

göstermek rekabet hukukuna aykırıdır. 
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dalı başkanı olmalıdır. 
18(1) Eğitim Koordinatörü: 

Mühendislik ve Teknoloji 

fakültelerinin Kurumca 

yayımlanacak tebliğlerde 

belirlenen ilgili bölümlerinden 

mezun olmak, lisansüstü eğitim 

almış olmak, ve akademik 

personel olarak çalışmış olmak 

…….. lisansüstü eğitim almış olmak, 

ve akademik personel olarak çalışmış 

olmak, sözkonusu alanda en az 3 

yıllık tecrübeye sahip olmak 

Tecrübe aranmıyor. İlgili kişinin bu alanda çalışması gerektiği vurgulanmıyor.  

 

23 (1) ç Bendinin tamamı - 

 

 

ç) bendinin kaldırılması istenmektedir. Bentte belirtilen “programa 

uyulmaması” ifadesi geniş anlam taşımaktadır ve bir günlük gecikme 

dahi programa uyulmama olarak adlandırılabilir. Hizmet alan açısından 

acil hasta olması, hasta yoğunluğu olması vb. hallerden ötürü, hizmet 

veren açısından ise muayene/kalibrasyonu yapılacak cihazda 

yaşanabilecek zorluk ve aksaklıklar, lojistik sorunlar vb. hallerden 

ötürü programda oynamalar olabilecektir. Her iki taraf için de bu 

sorunlar programa uyulmama nedeni olarak görülmeyebilir ve karşılıklı 

fes söz konusu olmayabilir. Bunun dışında savaş, doğal afet gibi 

nedenlerden ötürü programa uyulmaması söz konusu olabilir. Bu bentte 

belirtilen halin 5 yıl içerisinde 3 kez tekrarı ise 27nci maddenin 1inci 

fıkrası d bendi uyarınca muayene ve kalibrasyon kuruluşunun 

yetkilerinin iptali ile cezalandırılmaktadır.  Sıklıkla karşılaşılabilecek 

bu gibi durumlarda verilecek cezanın aşırı olacağı mütalaa 

edilmektedir. 

 

Bu madde yerine, hizmet alan ve veren kuruluşlar arası 

gerçekleştirilecek sözleşmelere gecikme hallerinde cezai müeyyidelerin 

bulunması şartı. Bu husus gerek bu yönetmelik, gerekse bu yönetmeliğe 

bağlı çıkarılacak tebliğler ile eklenebilir. 

 
27 (1) c Bu yönetmeliğin… 

… yapılmadığı durumlarda 

faaliyetlerin tamamı, 

Bu yönetmeliğin… 

… yapılmadığı durumlarda, 

maddi yanlışlık 

27 (1) f bendinin tamamı  --- Sorumlu müdür niteliklerinde bir personelin 1 ay içerisinde istihdam 

edilmesi kolay olmayacaktır. Yönetmeliğin 23üncü maddesinin 3üncü 

fıkrası gereğince, Sorumlu müdür belgesinin askıya alınması veya iptali 

durumunda muayene/kalibrasyon kuruluşunun faaliyetleri yeni sorumlu 
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müdür atanıncaya dek askıya alınmaktadır. Bu sebeple f bendinde 

tanımlanan durumun kuruluşun yetki belgesinin iptaline gerekçe 

olmaması gerekmektedir. 
27 (1) g Yetki belgesi… Muayene ve kalibrasyon 

kuruluşunun unvanı 

değiştirilmeden devri veya 

ortakların değişimi durumları hariç 

olmak üzere, yetki belgesi… 

Şirket devrini engellemesi nedeniyle değiştirilmesi uygun olacaktır. 

27 (2) Yetki belgesi iptal edilen… Yetki belgesi bu maddenin 1inci 

fıkrası a bendi hariç nedenler ile 

iptal edilen… 

Kuruluşun herhangi bir nedenle iflas etmesi durumunda aynı kişilerin 

muayene ve kalibrasyon kuruluşu kurma hakkı engellenmektedir. 

28 (1) Aşağıdaki hallerde test, 

kontrol ve kalibrasyon 

kuruluşların yetki belgesi iptal 

edilir 

Aşağıdaki hallerde sorumlu müdür 

belgesi iptal edilir 

maddi yanlışlık 

30 

(1)(2)(4) 

Yetkilendirme ücreti (1)  ….kayıdı için 1.000 TL (bin ) 

Türk Lirası… 

(5) Yetki belgesi almaya hak 

kazanan kuruluştan 2500 (İkibin 

beşyüz) Türk Lirası alınır. 

Yetki belgesinin ilk başvuru ve kayıt işlemi için çok fazla ücret 

belirlenmiştir. Henüz başvuru olup kuruluşun bu yetkiyi alıp 

alamayacağı belli dahi değil.  

Bu hizmetler için düşünülen bu ücretler son derece yüksek olup, 

uygulanması durumunda bu bedelin sonunda hasta ve hasta yakınına 

rücu edeceği kesindir. 

 

31 

(2) 

….denetimler 

(denetçiler/denetim günü) için 

1600 TL (Bin altı yüz) Türk 

Lirası… 

….denetimler (denetçiler/denetim 

günü) için 1000 TL (Bin altı yüz) 

Türk Lirası… 

TÜRKAK devre dışı bırakılmaktadır. İlgili denetimler TÜRKAK 

tarafından yapılmaktadır. 

31 

(4) 

Kurumun kendisi veya 

yetkilendirilmiş kuruluşlar 

tarafından gerçekleştirilecek 

denetimlerin (denetçi/gün) 

ücreti her yıl kurum tarafından 

tebliği ile yeniden belirlenir 

 Belirlenen denetim ücretleri yıllık bazda değişimler göz önüne alınarak 

yeniden belirlenmesi gerekmektedir. 

34 
Tibbi cihaz test, kontrol ve 

kalibrasyon kuruluslarında, 

Tıbbi muayene, deney ve 

kalibrasyon kuruluşlarında, 

Bu yönetmelik ile planlanan işin niteliği, işi gerçekleştirecek 

kuruluşların maddede adı geçen kalite yönetim sistemlerine sahip 

olmasını gerektirmektedir. TS EN ISO/IEC 9001 kalite yönetim sistemi 

ise işin niteliği göz önünde bulundurulduğunda yeterli olmayacaktır. 
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kuruluşun faaliyet alanları 

dogrultusunda "TS EN 

ISO/IEC 17020:2005 

(çesitli Tipteki Muayene 

Kuruluslarin 

Çalıştırılmaları için Genel 

Kriterler) ve/veya TS EN 

ISO/IEC 17025:2005 

(Deney ve Kalibrasyon 

Laboratuarlarının Yeterliliği 

İçin Genel Şartlar)" kalite 

yönetim sistemlerinin 

bakanlıkça talep edilen şartlar 

aranır. 

 

kuruluşun faaliyet alanları 

doğrultusunda "TS EN ISO/IEC 

17020:2005 A Tipi (çeşitli 

Tipteki Muayene Kuruluşların 

Çalıştırılmaları için Genel 

Kriterler) ve/veya TS EN 

ISO/IEC 17025:2005 

(Deney ve Kalibrasyon 

Laboratuarlarının Yeterliliği 

İçin Genel Şartlar)" kalite 

yönetim sistemlerinin bakanlıkça 

talep edilen şartlar aranır. 

 

Bununla beraber, kalite sistemleri bir bütündür. Bu nedenle “kalite 

yönetim sistemlerinin Bakanlıkça talep edilen şartları aranır” hatalı bir 

ifade olmuştur. 

 

4üncü maddenin 1inci fıkrasına eklenecek “Kalite yönetim sistemi” 

tanımı ile 6ncı maddenin 1inci fıkrasına eklenecek f bendi ile bu 

maddeye ihtiyaç kalmayacaktır. 

 

37 (1) a 
 

 Gerek muayene ve kalibrasyon kuruluşlarının, gerekse sağlık hizmeti 

sunan kuruluşlarının programları hızlı bir şekilde değişiklik 

gösterebilmektedir. Bunun yanında aynı fıkranın c bendinde aylık 

faaliyet raporu talep edilmektedir. Bu nedenle bu bendin iptali 

istenmektedir. 

 

Çıkarılacak Tebliğler ile İlgili Olarak: 

 

1. Radyasyon Onkolojisi kliniklerine TAEK tarafından lisans verilmesi ve verilen lisansın sürdürülmesi ve yenilenmesi sırasında istenen “Kalite 

Uygunluk Belgesi” Fizik Mühendisleri Odası tarafından yetkilendirilmiş Uzman Medikal Fizikçilere yaptırılmaktadır. Radyoterapi uygulamalarının 

özel uzmanlık gerektirmesi nedeniyle bu cihazlara ilişkin tebliğlerin yazımı aşamasında Odamız ile işbirliği içerisinde olunması önem arz etmektedir. 

 

2. Avrupa Birliği 97/43/EURATOM direktifi doğrultusunda hastanelerde iyonizan radyasyon kaynağı olan cihazların kalite temini ile “Medikal Fizikçiler 

(Sağlık Fizikçileri)” yetkilendirilmiştir. Radyoloji ve Nükleer Tıp cihazlarına ilişkin tebliğlerin yazımı aşamasında bu konuda uzman bir heyet ile 

işbirliği içerisinde olunması önem arz etmektedir. 

 

3. Çıkarılacak tebliğlerde istenen testler ve uygulanacak standartlar belirtilmeli, sadece ulusal mevzuat ve standartlar değil, uluslararası otoritelerce 

yapılan öneriler de dikkate alınmalıdır. 
 

4. Çıkarılacak tebliğlerde istenen testler “Kabul/Referans Testleri” ve “Rutin Testler” şeklinde ayırılabilir ve “Rutin Testler”in periyotları belirlenebilir. 


