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Nilsu Çini



 Verilen eğitim sadece kliniğe yönelik …. Akademik kariyer 
isteyenler için alınan eğitim yeterli olmaması…

 Alınan eğitim sırasında yeterli yönlendirme olmaması, 
mezun olunca klinik dışında ne gibi alternatiflerimiz var, 
dünyada medikal fizik nasıl ilerliyor vb. konuları ile ilgili 
yeterli bilgilendirme yapılmaması

 Eğitimlerin uygulamadan ziyade teorik olarak verilmesi. 

 Üniversitenin imkanları kısıtlı olduğu içindir belki ama su 
fantomu vb gibi en temel ekipmanları bile görmeden 
mezun olunması.



 Amerika'da doktora yapmak istendiğinde başvurumuzun 
kabul edilmemesi. Baştan bir Medikal Fizik yüksek lisansı 
yapmamız gerekiyor olması.

 Eğitim sırasında aktarılan güncel bilgileri takibinde yeterli 
olunmaması

 Monte Carlo vb gibi yazılımlarla alakalı hiçbir ders almadan 
mezun olunması

 Öğrencilerin tedavi planlaması yapabilecekleri bir eğitim 
bilgisayarının olmaması, tedavi planlarının yapıldığı 
bilgisayarlar boş kalırsa ancak deneme şanslarının olması.

 Üst dönem kişilerin yeni gelenleri rakip olarak görmesi ve 
işi öğretme taraftarı olmaması.



 Sağlık fizikçisi olarak meslek hayatında 4. senem. 

 Hastanemizde radyoterapi ünitemiz kurulum aşamasında olduğu için aktif olarak 
radyoterapi fizikçisi olarak çalışmıyorum. 

 Bunun yerine genel sekreterlik bünyesinde radyasyondan korunma uzmanı ve medikal 
fizikçi olarak görev yapıyorum. 

 Genel sekreterlik bünyesinde bulunan 10 hastanenin Radyoloji, Nükleer Tıp ve 
Radyoterapi ünitelerinin genel kontrollerinden sorumluyum. 

 Görev kapsamım;

 Dozimetre takipleri

 Zırhlama hesapları ve ünite planları

 Görüntüleme cihazlarının kalite kontrol ve kalibrasyon işlemleri

 TAEK lians işlemleri

 Radyasyondan korunma eğitimleri



 Radyoloji ve nükleer tıp birimlerinde kullanılan görüntüleme 
cihazlarının

 Gerekli kalibrasyonları ve testleri bilen ve denetleyen fizikçi 
arkadaşlarımız olmaması

 Görüntüleme cihazlarının doz değerleri takip edilememesi

 Skopi vb benzeri yaygın kullanılan görüntüleme sistemlerinin, doz 
değerleri düşük olmasına rağmen yanlış kullanımdan dolayı hastaların 
ve çalışanların gereksiz fazla doz alması

 Bu konuyu değerlendirecek ve eğitim verecek radyasyondan korunma 
eğitiminden sorumlu fizikçinin olmaması

 Dozimetre kullanımı ve takibi

 Klinik ünite planlaması ve zırhlama hesaplamaları



 Fizikçilerimiz yeterli klinik eğitim almadan göreve 
başlayabiliyorlar…

 Atanma durumlarında kliniklerle iş birliği içinde bu 
durumların tespiti ve önlemlerin alınması… Birim 
kurulması…

 Medikal Fizik Yüksek Lisans Programları için standart 
ve ortak bir eğitim…

 Radyoterapi- Nükleer Tıp- Radyoloji…



Teşekkürler

Elçiye zeval olmaz… 


