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Kararsız atom çekirdeklerinin yüksek enerjili 

elektromanyetik dalga (X-ışınları, -ışınları) veya yüksek 

enerjili yüklü parçacık (elektron, pozitron, proton, nötron, 

beta parçacığı,  parçacığı, vb.) emisyonu ile parçalanması 

olayıdır. Bu etkiler iç elektron ve/veya çekirdek tepkimeleri 

sonucu ortaya çıkmaktadır.

RADYOAKTİVİTE





Nükleer kuvvetler (güçlü etkileşimler), çekirdekteki 

nükleonların sahip oldukları Coulomb itme 

enerjilerinden çok büyüktür ve yaklaşık 10-15 m

mesafede etkilidirler. Nükleonların çekirdeğe bağlanma 

enerjisi MeV mertebesindedir, bu değer elektronların 

atoma bağlanma enerjisinin 1000 katı büyüklüğündedir. 



http://acept.la.asu.edu/PiN/act/electrons/tipler.gif
http://acept.la.asu.edu/PiN/act/electrons/tipler.gif
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RADYASYON KAYNAKLARI



DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI

40K, 232Th, 238U 
40K, 210Pb, 14C (insan vücudunda bulunan radyoizotoplar)



YAPAY RADYASYON KAYNAKLARI
Tıpta teşhis ve tedavi

amaçlı

 Nükleer güç santralleri

Atom bombası

denemeleri (1950-60)

Tüketim malzemeleri (tv

sistemleri, paratoner, lüks

lambalar, lüminesanslı

saatler vb.)

Kömür ve fosfat

kayaları

Endüstriyel radyasyon

kaynakları vb.

 Nükleer Santraller

 Mesleki Işınlanmalar



ELEKTROMANYETİK SPEKTRUM



 = 10 - 0.01  nm

E = 0.125 -125 keV

 = 30x1015 - 30.000x1015 Hz  

(E >10 eV) (E <10 eV) 

http://www.itusozluk.com/gorseller/elektromanyetik+spektrum/121090
http://www.itusozluk.com/gorseller/elektromanyetik+spektrum/121090


W. C. Roentgen

 1895 – Roentgen: Radyoaktivitenin keşfi

 1896- Becquerel: Uranyum tuzu

 1896 – Maria ve Pierre Curie, Polonyum ve Radyumu keşfi

 1903 - Becquerel ve Curie'ler, Nobel Fizik Ödülü kazanmışlardır.

 1932 – Chadwick, nötronu keşfi

 1939 - Hann ve Strassmann, fisyon olayı

 1944 – İlk nükleer ayrıştırma işlemi

 1945–Nükleer Santrallerin Kurulması (1kg U235 izotopunun

parçalanmasından çıkan enerji, ancak 3 milyon ton kömür yakılarak elde

edilebilir).

Maria ve Irene Curie



1957: Windscale(İngiltere)

1979: Three Mile Island(ABD)

1986: Çernobil (Güvenlik testi – buhar türbini) 

1999: İstanbul - İkitelli «en önemli 20 kaza» 

2011: Fukuşima - Daichi
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Radyasyonun zararlı etkilerinin bilinmediği X-ışınları
keşfedikleri ilk yıllarda, hiçbir koruma önlemi alınmadan
radyasyon ile çalışılmış ve radyasyon günlük hayatta
kullanılmıştır.

X-ışını ve radyoaktivitenin keşfinden sonraki ilk yıllarda 
daha çok fen bilimciler ve hekimler arasında çok sayıda el 

parmaklarını yitirme, katarakt, geçici ve kalıcı kısırlık, lösemi 
ve diğer kanser türleri gözlenmiştir.

RADYASYONUN ETKİLERİ



.

Marie ve Pierre Curie radyumla yaptıkları çalışmalar esnasında ciddi şekilde

cilt yanıklarına maruz kalmışlardır ve Bayan Curie için ölüm nedeni kan kanseri

olmuştur. Becquerel, cebinde taşıdığı bir radyum numunesi nedeni ile

rahatsızlanmıştır.

Bayan Curie: “En sevdiğimiz şeylerden biri 

gece çalışma odamıza girmekti, duvar 

dibindeki masanın üzerinde duran 

şişelerden yayılan soluk yeşil 

parıltıyı görmeye bayılıyorduk. 

Müthiş bir şeydi… sanki periler gibiydiler.”

http://www.focusdergisi.com.tr/bilim_insanlari/1000_yilin_dahileri/00210/all_images.php
http://www.focusdergisi.com.tr/bilim_insanlari/1000_yilin_dahileri/00210/all_images.php
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Radium Girls, 1917 - USA

Kol saati kadranını bir 

fırça ile karanlıkta 

parlayan boya ile 

boyamak: çinko bir 

bileşim karıştırılmış 

radyoaktif radyum tuzu 

Mae Keane: 

«Hepimiz 

çok gençtik, 

boyanın ne 

olduğu 

hakkında hiç 

bir fikrimiz 

yoktu….”

çene kemiği erimesi, 

kapanmayan ağız yaraları 

http://www.acikbilim.com/wp-content/uploads/2014/11/Radium2_NB.jpg
http://www.acikbilim.com/wp-content/uploads/2014/11/Radium2_NB.jpg


1920 - Radyum içeren 
güzellik kremi 

Radyum: romatizma, lumbago, eklem 
ağrısı, soğuk algınlığına bire bir….

Radyoaktif su damacanası

Radyum içeren diş macunu,

çikolata, boğaz pastili
Radyum duş kremi

http://www.acikbilim.com/wp-content/uploads/2014/11/doramad.jpg
http://www.acikbilim.com/wp-content/uploads/2014/11/doramad.jpg


 1911 - 1914 yılları arasında 3 ayrı yayında radyasyonla

ortaya çıkmış 198 kanser olgusu ve 54 adet kanser

nedeni ile ölüm bildirilmiştir.

 1928’deki ll. Uluslararası Radyoloji Kongresinde

radyasyon şiddetini ölçmede kullanılmak üzere birim

geliştirilmesi kararı alınmıştır.

Bu bağlamda sonraki yıllarda uluslararası bilimsel 

raporlar yayınlayan referans kurumlar 

UNSCEAR, BEIR ve ICRP'dir. 



Radyasyonun madde ile etkileşimi ile biyolojik etkilerin 

ortaya çıkışı arasında geçen sürede gelişen olaylar 

«radyobiyolojinin konusunu oluşturur. 

RADYOBİYOLOJİ



Kalitatif radyobiyoloji döneminin en önemli keşiflerinden

biri, 1906 yılında Bergonie ve Tribondeau'nun sıçan

testisleri ile yaptıkları çalışmalar sonucunda edilmiştir. Bu

yasa bugün de geçerliliğini büyük ölçüde korumaktadır.

«Hızlı bölünen farklılaşmamış hücrelerin

radyasyona duyarlılıklarının, yavaş bölünen 

farklılaşmış hücrelerden daha yüksektir» 



İYONİZE RADYASYONUN ETKİSİ

Radyasyon; kromozomların kırılmasına, birbirlerine 

yapışmasına, kenetlenmesine ve kıvrılmasına yol açabilir. 

Kromozom kırıkları yeniden organize olabilir, aynı kalabilir veya 

bir başka kromozomla birleşebilir. 



1. FİZİKSEL EVRE (10-18 - 10-13 s)

Radyasyonun hücrenin bir atomu veya molekülü ile
etkileşmesi sonucunda, biyomoleküllerde iyonlaşma
ve/veya uyarılma olaylarının meydana getirmesidir.

2. FİZİKOKİMYASAL EVRE (10-10 s)

İyonlaşma sonucu malzemede reaktif serbest atom ve
serbest radikallerin oluşmasıdır. Böylece kararlı moleküller
oluşturmak için ikincil reaksiyonlar başlar. Serbest
radikallerin ömürleri 10-5 s dir.



Radyasyonun direkt etkisinde; radyasyon enerjisini direkt
organik biyolojik moleküllere verir ve biyoradikaller oluşur.

Radyasyonun indirekt etkisinde; radyasyon enerjisinin

büyük kesimini hücredeki su moleküllerine (%75 su oranı)

verir ve öncelikle su moleküllerinde iyonlaşma, daha sonra ise

serbest radikaller meydana gelir.





DNA



3.KİMYASAL EVRE (10-6 s)

Suyun radyolizi ile oluşan serbest radikaller, DNA vb organik
biyolojik moleküller ile reaksiyona girerek, bunları
“biyoradikallere (B)” dönüştürebilirler.

4. BİYOLOJİK EVRE (10-6 s - 40 yıl)

Organizmanın ışınlama sonucu meydana gelen fiziksel ve
kimyasal değişimlere vermiş olduğu biyolojik cevaptır.



Radyasyon için hücredeki kritik hedefler; hücre zarındaki 

lipitler, proteinler, enzimler ve nükleik asitler (DNA ve RNA) 

dir. Bu makromoleküllerin hasara uğraması ve fonksiyonlarının 

bozulması hücrenin zarar görmesine yol açar. Normalde %2 

olan mutasyon oranı 20 röntgenlik bir radyasyon dozu ile % 

2.5‘ye, 80 röntgenlik doz ile yaklaşık %4'e çıkarır.



Hücrelerin radyasyona duyarlı oldukları faz en çok mitoz 

(M) veya mitoza yakın fazlar dır.

Sentez (S) fazı ise hücre siklusunun radyasyona karşı en 

dirençli fazı olarak kabul edilir. 









HÜCRELERİN RADYASYONA DUYARLILIĞI

• Beyaz kan hücreleri (Lenfositler)

• Kırmızı kan hücreleri (Eritrositler)

• Sindirim sistemi hücreleri

• Üreme organı hücreleri

• Cilt hücreleri

• Kan damarları

• Doku hücreleri (kemik ve sinir sistemi)

DOKU VE ORGANLARIN RADYASYONA DUYARLIKLARI

YÜKSEK NORMAL DÜŞÜK

Kemik iliği

Göğüs

Tiroid

Akciğerler

Mide

Overler

Kolon

Deri

Beyin

Kemik

Böbrek

Karaciğer





Radyasyon dozu  10 rad - 0.25 Sv

Radyasyon dozuna bağlı olarak biyolojik etkiler saatler, 

haftalar içinde ortaya çıkabilir. 

Akut Etki - Deterministik Etki



Kronik Etki – Stokastik Etki

Düşük düzeylerde radyasyona maruz kalma sonucunda 

uzun sürede kişide ortaya çıkan biyolojik etkilerdir. 

Bu etki için sınır doz değeri yoktur.

Vücut, stokastik etki ile alınan radyasyon dozunu daha iyi

tolere edebilir. Bu zaman aralığında ölü veya işlevini yitirmiş

hücreler sağlıklı yeni hücreler ile değiştirilebilir.

Bu etki sonucunda kişide sonraki yıllarda kanser oluşumları 

veya üreme organlarında gelişecek mutasyonlarla gelecek 

nesillerde deformasyonlar gözlenebilir.



Stokastik Etkide Gözlenen Hasarlar

 Radyasyonun alınmasından 50 gün sonra üreme 

hücrelerinde ölüm ve kısırlık 

 Aylar/yıllar sonra katarakt oluşumu 

 Kemik iliği yetmezliği 

 Deride incelme, kuruluk, deri kanserleri 

 Hamile kadınlarda düşük veya anormal çocuk doğumu 

 18 yaşın altındaki çocuklarda beden ve zeka gelişmelerinde 

yavaşlama
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 Genetik Faktörler

 Viral Faktörler

 Kimyasal Faktörler

 Genetik Faktörler

 Beslenme

 Sosyal ve Psikolojik Faktörler

 Radyasyon



KANSER OLUŞUM 

NEDENLERİ



Kanser, hücrede DNA’nın 

hasar görmesi sonucunda 

hücre döngüsünün 

bozulması, hücrenin 

kontrolsüz olarak sürekli 

bölünmesi veya anormal 

büyümesi sonucu oluşur.

Hayat sürecinde radyasyon 

dışındaki nedenlerle kanser 

teşhisi konulma riski: % 40

Hayat sürecinde radyasyona 

bağlı ölümcül kanser riski: 

% 0.5-3 



Dose response curve for bomb survivors 

(1958-1998)

Preston et al, Rad Res.168 1-64,2007

Data consistent with linear 

dose response curve



Çernobil Nükleer Santral Kazası (1986)



Genetik Etki

Radyasyonun maruz kalan kişide değil,  daha sonraki 

nesillerinde ortaya çıkardığı etkileridir. 

Radyasyon, canlılığın bilgi deposu olan DNA’da genetik 

kodlarda değişikliğe neden olabilir.   

Radyasyon, genetik açıdan tamamen yeni ve kendine özgü 

değişikliklere yol açmaz. Sadece canlılarda doğal ve spontan

olarak oluşan mutasyonların frekansını arttırabilir.  

Radyasyonun hilkat garibelerinin oluşumuna yol açtığı 

kanısı doğru değildir. 
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ABD'deki Oak Ridge Laboratuvarı’nda memeli hayvanlarda

relatif mutasyon riskini belirlemek amacı ile “Megamouse

Projesi" adını alan ve 7 milyondan fazla fareyi içeren dev

kapsamlı bir proje gerçekleştirilmiştir. Bu projede tüy

rengini ve kulak büyümesini engelleyen 7 özel gen

mutasyonunu içeren inbred fareler kullanılmıştır.

1- Farelerde mutasyon oluşumu ile doz hızı arasında bir 

ilişki vardır. 

2. Belli bir dozun genetik etkisi, ışınlama ile döllenme 

arasında geçen zamana bağlı olarak azalır. 

Megamouse Projesi



RADYASYONDAN 

KORUNMA



İstatistikler, dünya genelinde 1945 - 1997 yılları arasında, 

140’ı ölümcül olmak üzere, yüzlerce kişinin yaralandığı, 137

radyasyon kazası meydana geldiğini göstermektedir. 

En büyük risk altında bulunan sağlık personeli radyoloji, 

radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp birimi çalışanları, 

kardiyoloji çalışanları ve ameliyathanelerde çalışanlar da 

radyasyon riski ile karşı karşıyadır. 

Tüm dünyada radyasyona maruz kalan yaklaşık 2,3 milyon 

sağlık çalışanı bulunmaktadır. 



1925’ de Uluslararası Radyasyondan Korunma Komitesi 

(ICRP-International Commission Radiation Protection)

kuruldu. İşlevi; halkın ve radyasyon ile çalışanların maruz 

kalabileceği maksimum radyasyon dozlarını belirlemek ve 

üye ülkelere bildirmektir.

ICRP tarafından Müsaade Edilebilir Maksimum doz; “bir 

insanda ömür boyunca hiçbir önemli vücut sendromu ve 

bir genetik etki meydana getirmesi beklenmeyen 

iyonlaştırıcı radyasyon dozudur”. 

Ülkemizde Radyasyon Sağlığı ve güvenliği konusundaki 

tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanması görevi “Türkiye Atom 

Enerjisi Kurumu (TAEK)” na verilmiştir. 



18 yaşından küçükler Tüzüğün 6. maddesine göre

radyasyon uygulaması işinde çalıştırılamazlar.

Ülkemizde uygulanan Radyasyon Güvenliği (2000)

Tüzük ve Yönetmelikleri, ICRP'nin önerilerine dayanmaktadır. 



Yıllık etkin dozun beş katından fazla radyasyon dozu 

almış radyasyon görevlileri ile çocuk doğurma çağındaki 

radyasyon görevlileri özel bir durum için planlanmış 

ışınlanmalarda görevlendirilemezler. Fetusu korumak 

amacıyla, hamile radyasyon görevlisinin batın yüzeyi için 

hamilelik boyunca ilave eşdeğer doz sınırı 1 mSv’dir.



A) GEREKLİLİK (JUSTIFICATION): Net fayda sağlamayan hiçbir

radyasyon uygulamasına izin verilmemelidir. İnsanların

ışınlanmasına karar verecek kişiler, uygulamanın gerekçelerini

hazırlamak zorundadır.

B) ETKİNLİK (OPTIMIZATION) - ALARA (As Low As Reasonably

Achievable): Tedavi amaçlı tıbbi ışınlamalar hariç, radyasyon

ışınlanması gerektiren uygulamalarda bireysel dozların büyüklüğü,

ışınlanacak kişilerin sayısı, olası tüm ışınlanmalar için, ekonomik ve

sosyal faktörler gözönünde bulundurularak mümkün olan en düşük

dozun alınması sağlanmalıdır.

C) KİŞİSEL DOZ - RİSK SINIRLARI: Bireylerin normal

ışınlanmaları, izin verilen tüm ışınlamaların neden olduğu ilgili organ

ya da dokudaki eşdeğer doz ile etkin doz, bu Yönetmeliğin 10.

maddesinde belirtilen yıllık doz sınırlarını aşamaz.

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği - 2000

RADYASYONDAN KORUNMA



KORUNMA YÖNTEMLERİ

ZAMAN

UZAKLIK

ENGEL - ZIRH



1. ZAMAN

Doz = Doz hızı x Zaman

Bir ölçüm cihazı bir bölgenin

radyasyon dozunu 50 mSv/saat

olarak gösteriyorsa maruz

kalınacak dozlar aşağı verilmiştir:

1 saatte 50 mSv

2 saatte 100 mSv

3 saatte 150 mSv

Radyasyona maruz kalan kişinin kaynakla etkileşimde 
olduğu süredir. 



2. UZAKLIK

Örnek:
Radyasyon kaynağından 4 m 

uzakta olan bir kişi, 2 m uzakta 
olandan 1/4 kadar şiddette 

radyasyona maruz 
kalmaktadır. 

I1 . R1
2 = I2 . R2

2

Radyasyon şiddeti uzaklığın karesi ile ters 
orantılı olarak azalmaktadır. 



3. ENGEL - ZIRHLAMA

Radyasyon türün göre uygun

zırhlayıcı malzeme, kişi ile

radsyasyon kaynağı arasına

yerleştirilmelidir.

Örnek: Yüksek yoğunluklu

maddelerden yapılmış

malzemeler özellikle X ve gama

ışınlarına karşı etkili korunma

sağlarlar.



DENETİMLİ  ALANLAR 

Radyasyon görevlilerinin giriş ve çıkışlarının özel 

denetime, çalışmalarının radyasyon korunması 

bakımından özel kurallara bağlı olduğu ve görevi gereği 

radyasyon ile çalışan kişilerin yıllık doz sınırlarının 

(ardışık beş yılın ortalaması) 3/10’undan (6 mSv) fazla 

radyasyon dozuna maruz kalabilecekleri alanlardır 

(Madde 15). 
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Denetimli alanların girişlerinde ve bu alanlarda radyasyon 

uyarı levhalarının bulunması zorunludur:



Denetimli alanlar içinde radyasyon ve bulaşma tehlikesi bulunan 

bölgelerde geçirilecek sürenin sınırlandırılması ile koruyucu giysi 

ve araçlar kullanılması gerekliliğini gösteren uyarı işaretleri 

bulunmalıdır (Madde 15, 22).

Örn: Tek kullanımlık koruyucu giysiler, kurşun bazlı materyal 
içeren özel giysiler



GÖZETİMLİ ALANLAR

Radyasyon görevlileri için yıllık doz sınırlarının 

1/20’sinin aşılma olasılığı olup, 3/10’unun aşılması 

beklenmeyen, kişisel doz ölçümünü 

gerektirmeyen, çevresel radyasyonun izlenmesini 

gerektiren alanlardır.



Film Dozimetreleri

TLD Dozimetreleri

Elektrodozimetreleri

Kimyasal Dozimetreler

Cam Dozimetreleri

Yıllık dozun, izin verilen düzeyin 3/10’unu aşma olasılığı 

bulunan yerlerde görev yapan kişilerin, kişisel dozimetre

kullanması zorunludur. Dozimetrelerin denetimi TAEK 

tarafından yapılır (Madde 21).



Radyoaktif Atıklar 

Radyoaktif kaynakların bakımı, onarımı, montaj, demontajı

lisansı almış kuruluşlar tarafından yapılır.

Radyoaktif atıklar çevreye bırakılamaz ve ilgili kuruluşa bilgi 

verilmeden devredilemez. 



Eğitim
Radyasyonla çalışan

cihazları kullanan çalışanlara

eğitim verilmelidir.

Güvenlik standartlarının

bulunduğu referans kitaplar

hazırlanmalıdır.

Eğitimcilerin eğitimine

önem verilmelidir.

 Uzaktan eğitim olanakları

oluşturulmalıdır.



 Radyasyonla çalışanların haftalık çalışma süresi en fazla 

35 saattir (günlük 7 saat uygulaması). 

 Çalışanın mesai dışında nöbete çağrılması durumunda 

mesaide çalışılan süre, haftalık çalışma süresine dahil 

edilir. 

 Radyasyon çalışanlarının yıllık izinlerine ek olarak, 

senede dört hafta tatil yapmaları zorunludur (Şua İzni). 

 Erken emeklilik hakları (her 360 günü için 90 gün fiili 

hizmet süresi zammı) bulunmaktadır.  

Radyasyon Çalışanları (3153 sayılı Yasa) 



RADYASYONUN TEHLİKELERİNE 

FARKLI BİR BAKIŞ

1 milirem'e maruz kalmak, yedi milyon radyasyon parçacığı 

tarafından çarpılmak demektir. Herkese, hayatının her 

saniyesinde, yaklaşık 15000 radyasyon parçacığı 

çarpmaktadır. 

Yıllık toplamları 500 milyarı, tüm ömür boyunca da sayıları 

40 trilyonu bulan bu parçacıklar doğal kaynaklardan gelir. 

Bu parçacıkların her biri kanser yapma potansiyeline sahiptir, 

"hiçbir radyasyon seviyesi tamamen güvenli değildir". 

Peki nasıl oluyor da hepimiz 

kanserden ölmüyoruz? 



Parçacıkların kansere yol açabilmesi için büyük miktarlarda 

olması gerekmez, kritik organlarla etkileşmesi önemlidir. 

Bu parçacıkların birinin kansere yol açma olasılığı 50 

katrilyonda birdir. 

Kanserlerin sadece yüzde birinin yarısı, bize hayatımız 

boyunca çarpan radyasyon parçacıklarından kaynaklanır.

Alınan her 1 milirem radyasyon, kanserden ölme riskini 8 

milyonda bir oranında arttırır. Bu risk, ortalama 

ömrümüzün 1.2 dakika kısalması anlamına gelir. 







İYONİZE EDİCİ OLMAYAN 

RADYASYON

1. Doğal ElektromanyetikDalga

Kaynakları: Güneş, yıldızlar,

atmosferik deşarj (yıldırım), vb.

2. Yapay Elektromanyetik Dalga

Kaynakları: Yeraltı ve yerüstü

elektrik hatları, yüksek gerilim

hatları, trafo merkezleri, elektrikli

trenler, elektrikli ev aletleri,

bilgisayar, vericiler, telsiz

haberleşme sistemleri, hücresel

telefon sistemleri (GSM baz

istasyonları ve GSM telefon

cihazları), radyoloji aletleri vb.



Düşük enerjili radyasyon, molekülleri iyonize etmek için çok 

düşüktür ve kimyasal bağların kırılması için de çok zayıftır. 

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon, madde içerisinden 

geçerken yüklü iyonlar oluşturmak yerine, molekül ve 

atomların dönüsel, titreşimsel veya elektronik değerliğini 

değiştirme yeteneğine sahiptir.

Ancak yapılan araştırmalar; iyonlaştırıcı olmayan 

radyasyondan, kaynak yoğunluğu ve enerjisine bağlı olarak 

çevre ve insan sağlığının etkilendiğini göstermektedir. 



İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun 

Biyolojik Etkileri

1. Isıl Etki: Vücut tarafından soğurulan elektromanyetik

enerjinin ısıya dönüşmesi ve vücut sıcaklığını artması

olarak tanımlanır. Örnek: Cep telefonu ile beyinde

oluşabilecek sıcaklık artışı ortalama 0,1 C (12 dk

konuşma) civarındadır. Bu sıcaklık artışı, ısının kan

dolaşımı ile atılarak dengelenmesine dek sürer.

2. Isıl Olmayan Etki: Beyin aktivitelerinde değişiklikler,

uyku bozuklukları, dikkat eksilmeleri, stres hali,

depresyon, baş ağrıları vb. etkiler gözlenir.

Ancak bu riskler çok yüksek deneysel dozlar ve yüksek 

sürelerde geçerli olabilir. 



Dünya Sağlık Örgütü iyonize olmayan radyasyondan 

korunması alanında çalışan bir sivil toplum örgütü olarak 

«Uluslararası Noniyonize Radyasyondan Korunma 

Komisyonunu – ICNIRP» resmi olarak tanımıştır. 

ICNIRP; ultraviole radyasyon, görünür ışık, kızılötesi 

radyasyon, radyo dalgaları ve mikro dalgalarını da 

içine alan tüm elektromanyetik alanlardan etkilenme 

limitlerini belirleyen uluslararası bir kılavuz hazırlamıştır. 

Lazer

Ultrasonografi

Manyetik Rezonans Görüntüleme



Literatürde elektrik alan ve manyetik alanın insanı olumsuz 

yönde etkilediğinin gösterildiği çalışmalar olduğu gibi, anlamlı 

olmayan etkilerin gözlendiği çalışmalar da mevcuttur. Örneğin; 

manyetik alan için 0,4 μT’nın altındaki emd alanları ile kanser 

oluşumu arasındaki bir risk faktörü belirlenemezken, 0,4 μT’nın

üstündeki alan değerlerinde iki kat bir risk faktörü 

belirlenmiştir. 
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 Beyin ve sinir sistemi elektriksel aktivitelerin en yoğun 

olduğu vücut bölümleridir. Bu nedenle, elektromanyetik 

radyasyonun beyin ve sinir sistemi üzerindeki ısıl 

etkilerinden daha çok, elektriksel etkileri araştırma 

konusu olmaktadır.

 RF enerjinin beyin üzerindeki etkileri 

elektroensefalografi (EEG) ölçümleri ile tespit 

edilmektedir. Yapılan ölçümler sonucunda; RF enerjisinin, 

ısıl etkilerinden dolayı “kan-beyin bariyerini 

yükselttiğini” gözlenmiştir. 



Davranış ve Bilinç Etkileri: 
Mikrodalga radyasyonunun öğrenme ve hafızayı etkilediği 

rapor edilmiştir. Örnek: 225 MHz – 5.8 GHz frekanslı 

radyasyonlara 1 saat kadar maruz kalmanın kişinin

performansında kayda değer bir azalmaya neden olmaktadır.  

Baş Ağrısı:
Elektromanyetik radyasyon baş ağrısına sebep olabilir: 

1. RF işitme sonucu bireyde baş ağrısı meydana gelebilir. 

2. Kan-beyin bariyerinin geçirgenliği değişebilir 

3. Merkezi sinir sistemindeki dopamin maddesinin uyuşturma 

etkisi ile baş ağrısı oluşabilir. 



Kanser yapan maddeleri her yıl düzenli olarak özelliklerine 

göre gruplara ayıran Uluslararası Kanser Araştırma 

Ajansı (IARC), elektromanyetik alanları “muhtemel 

kanserojenler” olarak bilinen 2-B grubu olarak 

sınıflandırılmıştır.

Grup 2B: İnsanlardaki kanserojenik etki için deliller sınırlı 

ve yetersiz olan kimyasal maddeler bu kategoriye dahil 

edilir.

Dünyada bugün 1 

milyar, Türkiye’de

ise yaklaşık 25 

milyon kadar cep 

telefonu kullanıcısı

bulunmaktadır. 

SAR: 2 W / kg (Özgül Soğurma Oranı)

MOBİL TELEFON (900 - 2000 MHz)



Uzun süreli telefon görüşmelerinden kaçınmak, mobil telefonları 

çocuklara kullandırmamak, mobil telefonları kulaklık ile 

kullanmak, telefonun ekstra özelliklerinden (çalar saat vb) 

kaçınmak, sms özelliğini tercih etmek alınması gereken 

önlemlerdendir. Kullanıcılarının, cep telefonlarını kalplerine, 

beyinlerine yakın bölgede taşımamaları, cep telefonunu 

asansör, metro ve otomobil gibi dar ve kapalı alanlarda 

kullanmamaları, SAR değeri düşük cihazları tercih etmeleri, 

harici antene sahip cep telefonlarını tercih etmeleri 

önerilmektedir. 

Cep telefonları ve baz istasyonları gibi elektromanyetik 

radyasyon ve elektromanyetik alan oluşturan cihazların toplum 

sağlığı açısından etkilerinin, ciddi sağlık riskleri 

oluşturabileceği, sonuçların ortaya konulmasının uzun yıllar 

alabileceği, bu nedenle alınacak önlemlerle olası zararların 

engellenebileceği düşünülmelidir. 
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Yüksek Elektromanyetik Duyarlılık

“Yüksek elektromanyetik duyarlılık” terimi, mobil telefon, 

monitör, ışık kaynağı, yüksek gerilim hattı, elektrikli ev aletleri 

vb. elektrik ve manyetik alan kaynaklarından etkilendiğine 

inanan insanlar için kullanılmaktadır. 

Bu etkiler, genellikle, bitkinlik, stres ve uyku düzeni 

bozukluğu gibi sinir sistemine bağlı semptomlardır. 

Bazen de, yanma hissi, iğnelenme, kızartı gibi deri 

semptomlarıdır. Hatta, göz, kulak, burun, boğaz ve 

sindirim sisteminde ağrı ve yanma gibi semptomlar da 

görülmektedir.
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Örnek: Yüksek elektromanyetik duyarlıklı 20 kişi üzerinde 

yapılan bir deneyde, kişilere 900 MHz analog ve 1800 MHz 

dijital mobil telefon radyasyonuna maruz kalacakları önceden 

açıklanmış ve deney süresince kalp atışları, kan basınçları ve 

solunum durumları kontrol edilmiştir. 

İlk 30 dakika boyunca, ortamda radyasyon bulunmadığı 

halde yukarıda sayılan semptomların çoğu, özellikle baş 

bölgesinde gözlenmiştir.

Daha sonra, radyasyon uygulandığında, semptomlarda 

herhangi bir artış gözlenememiş, aksine azalma meydana 

gelmiştir. 
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Örnek

Almanya’da, oturduğu evin yakınındaki bir çatıya

yerleştirilen bir baz istasyonu nedeniyle geceleri

uyuyamadığından ve baş ağrısından yakınan bir kişinin

başvurusu yetkililerce yerinde incelendiğinde, yeni kurulan

baz istasyonunun henüz baz istasyonları devresine

alınmadığı, işletilmesine baslanılmadığı ortaya çıkmıştır.

Elektromanyetik duyarlılık, radyasyonun gerçek etkisi 

değil, bireysel ve psikolojik bir etkidir.
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