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Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

(Komisyon)

(Kurum)

✓

✓

✓

iyonlaştırıcı radyasyonun



Radyoaktif Maddeler & Radyasyon Üreten Cihazları

Bulunduran,

Kullanan,

İthal, ihraç eden,

Taşıyan, depolayan

resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilere

Lisans vermek

Denetlemek

Aykırı hallerde

Lisansı geçici  

Sürekli olarak iptal etmek

Kapatma kararı almak
http://www.taek.gov.tr/tr/component/remository/func-startdown/1784/lang,tr-tr/?Itemid=301

http://www.taek.gov.tr/tr/component/remository/func-startdown/1784/lang,tr-tr/?Itemid=301


Türkiye’de Radyasyon Kaynakları

http://www.taek.gov.tr/tr/com
ponent/remository/func-
startdown/1784/lang,tr-
tr/?Itemid=301

http://www.taek.gov.tr/tr/component/remository/func-startdown/1784/lang,tr-tr/?Itemid=301


Türkiye’de Radyasyon Kaynakları (2)
Tıbbi Uygulamalar

Tıbbi Radyoloji Cihazları

Grafi/Skopi 

 

Anjiyografi 
Bilgisayarlı 

Tomografi 
Mamografi 

Kemik 

Yoğunluğu 

Ölçümü 

Mikrofilm TOPLAM 

11105 658 1668 1603 1113 86 16233 

 



Türkiye’de Radyasyon Kaynakları (3)
Tıbbi Uygulamalar

Diş Hekimliğinde Kullanılan  Radyoloji Cihazları

Periapikal Periapikal Mobil Panoramik Diş Tomografi TOPLAM 

4589 4002 3570 224 12385 

 



Türkiye’de Radyasyon Kaynakları (4)
Tıbbi Uygulamalar

Radyoterapide Kullanılan Kaynaklar

Kobalt-60 

Teleterapi 

Lineer 

Hızlandırıcı 

 Sonradan 

Yüklemeli 

Brakiterapi 

Siber 

Bıçak 

Gama 

Bıçak 
Tomoterapi TOPLAM 

9 228 61 10 13 16 337 

 



Türkiye’de Radyasyon Kaynakları (5)
Tıbbi Uygulamalar

Nükleer Tıp Uygulamaları

SPECT  SPECT-CT PET PET-CT 
 

PET-MR 

 

TOPLAM 

 

358 51 3 138 
 

4 554 

 



* Radyoskopi

X-ışınları

* Yoğunluk ve nem

Cs137 , Co60

Am-241/Be

* Proses

Cs137, Sr90, Kr85

Co60, Am241

* Radyografi

X-ışınları

Co60,Ir192,Se75,Yb169

* Işınlama

Co60

* Araştırma-Analiz

X-ışınları

Fe55,Ni63, P32, Cl36

Türkiye’de Radyasyon Kaynakları (6)

Endüstriyel Uygulamalar



Radyasyondan Korunma

Hedef:

“Radyasyon görevlilerinin, halkın ve çevrenin radyasyonun 
zararlı etkilerinden korunmasıdır.”

Radyasyondan korunma ve güvenliğin sağlanması ancak konu ilgili bir 

- sistemin kurulması

- sürekliliğin  sağlanmasıyla 

mümkündür.



Sistem



Standartlar 

(ILO, WHO, 

FAO, PAHO, CEC, NEA)

Ulusal mevzuat

Uluslararası 

Temel Güvenlik Standartları 

(IAEA)

Endüstri Standartları

(ISO, IEC)

ICRP Tavsiyeleri

Temel Bilimsel Çalışmalar

Bilimsel değerlendirmeler (UNSCEAR, BEIR vb.)



BSS - Basic Safety Standarts (IAEA)

• İyonlaştırıcı radyasyon içeren tüm aktiviteler
için yerine getirilmesi gereken temel
kuralları ve etkin bir radyasyondan korunma
programı için yapılması gerekenler

ülke
koşulları



1. Uygulamaların Gerekliliği:

Temel Güvenlik Standartları



Temel Güvenlik Standartları (devam)

2. Optimizasyon

ALARA



Temel Güvenlik Standartları (devam)

3. Doz ve Risk Sınırları



GÖREVİ GEREĞİ 

RADYASYONLA 

ÇALIŞANLAR İÇİN 

m
S

v
 

/y
ıl

  

HALK İÇİN 

m
S

v
 

/y
ıl

 

Tüm vücut  
(ardışık beş yıl ortalaması) 

20 Tüm vücut  
(ardışık beş yıl ortalaması) 

1 

Tüm vücut  
(tek bir yıl) 

50 Tüm vücut  
(tek bir yıl) 

5 

Göz 150 Göz 15 

El-ayak,cilt 500 El-ayak,cilt 50 
 

Doz Sınırları



Doz Sınırları (2)

6 mSv’i Gözetimli alan



Doz Sınırları (3)

*

(1mSv)



EK-I’de (Gebe veya emziren çalışanlar iyonize
radyasyon kaynaklarının bulunduğu ve radyasyonla kirlenmiş olan yerlerde ve işlerde çalıştırılmaz. Bu gibi
yerlere girmemesi uyarı levhaları ile belirtilir.)

Doz Sınırları (4)



Madde – 7

Doz Sınırları (5)



Maruz kalınacak yıllık dozun 1 mSv değerini 

geçme olasılığı bulunan alanlar radyasyon alanı 

olarak 

nitelendirilir.

Denetimli alanlar

Gözetimli alanlar

Radyasyon Alanları 



Giriş ve çıkışlarının özel denetime,

Çalışmaların radyasyon korunması bakımından özel

kurallara bağlı olduğu,

Görevi gereği radyasyon ile çalışan kişilerin, ardışık

beş yılın ortalaması yıllık doz sınırının 3/10’undan

fazla radyasyon dozuna maruz kalabilecekleri

alanlardır.

Denetimli Alanlar



Radyasyona maruz kalma tehlikesinin büyüklüğünü ve

özelliklerini anlaşılabilir şekilde göstermek üzere gerekli

bilgi, simge ve renkleri taşıyan işaretler,

Süre sınırlaması ile koruyucu giysi ve ekipman kullanılması

gerekliliğini gösteren uyarı işaretleri,

Kişisel dozimetre kullanılması,

Görev yapanların tıbbi muayeneleri işe başlamadan önce ve

çalıştığı süre boyunca yılda en az bir kez yapılır.

Denetimli Alanlar



Radyasyon görevlileri için yıllık doz sınırlarının 1/20’sinin aşılma

olasılığı olup, 3/10’unun aşılması beklenmeyen, kişisel doz

ölçümünü gerektirmeyen fakat çevresel radyasyonun izlenmesi

gereken alanlardır.

Gözetimli Alanlar

http://www.drct.com/specials/Model450.htm




UYGULAMA DENETİMLİ ALAN GÖZETİMLİ ALAN AÇIKLAMA

Tıbbi görüntüleme 
amaçlı röntgen cihazı
(grafi veya skopi)

(Veterinerlikte kullanılan 
röntgen cihazları 
dâhildir)

Cihazın 
bulunduğu oda

Kumanda 
ünitesi (içeride)

Cihazın bulunduğu 
odaya bitişik 
alanlar

Kumanda ünitesi 
(dışarıda)

Cihazın bulunduğu odaya bitişik olan alanlar, duvarlarında yeterli zırhlama olması ve radyoloji 
ünitesi içerisinde ilgili bölüm personeli tarafından kullanılan alanlar olması durumunda gözetimli 
alanlar olarak sınıflandırılabilir.

Cihazın bulunduğu odaya bitişik alanlarda, çekim yapılan hasta sayısı ve çekim  süresi,  birincil 
radyasyon demetinin yönlendirilme oranı ve söz konusu alanda geçirilen süreler dikkate alınarak 
tasarım dozu değerlerinin aşılmaması sağlanmalıdır. Haftada 40 saat boyunca sürekli bulunulan 
bitişik alanlarda, doz hızlarının radyasyon görevlileri için 2,5 µSv/saat’i, diğer personel ve halk için 
0,5 µSv/saat’i geçmeyecek şekilde zırhlanma yapılması tavsiye edilmektedir.  Ancak hasta sayısının 
az olduğu yerlerde veya az kullanılan alanlarda, tasarım dozlarını geçmeyecek şekilde daha yüksek 
doz hızı seviyelere izin verilebilir. Kumanda ünitesinin bulunduğu yerde doz hızının 2,5 µSv/saat’i
geçmemesi tavsiye edilmekle birlikte, bu doz hızı değerleri örnek olarak verilmiş değerler olup,  izin 
verilebilecek en yüksek doz hızı değerleri için RSGD-KLV-006 Zırhlama Hesaplamaları Kılavuzunda 
belirtilen parametreler dikkate alınmalı ve buna göre belirlenmelidir.

Tercih edilmemekle birlikte bitişik alanın halkın bulunduğu mesken veya ofis gibi yerler olması 
durumunda, burada ikamet edenlerin bu uygulama nedeniyle yılda 0,3 mSv’in üzerinde doz 
almadığının teyit ve temin edilmesi için periyodik olarak radyasyon ölçümlerinin yapılması 
gereklidir.

Bitişik alanların fazla meşgul edilmeyen dış duvar (bahçe, park, sokak) olması durumunda ise bu 
alanlar yapılacak değerlendirmeye göre radyasyon alanı olarak nitelendirilmeyebilir.

Kumanda ünitesi cihazın bulunduğu odanın dışına yerleştirilmeli ve kapı kontrolü (interlock sistem) 
olmalı, ışıklı uyarı sistemi kurulmalı, alan monitörü veya aktif dozimetre ile ortam doz hızı 
izlenebilmelidir. Kumanda ünitesinin bulunduğu odanın/yerin denetimli veya gözetimli alan olarak 
sınıflandırılması, radyasyondan korunma sorumlusu tarafından radyasyon kaynağının özellikleri,  
zırhlama koşulları, cihazla çalışma süresi (iş yükü), radyasyon ölçümleri ve diğer radyolojik 
parametreler değerlendirilerek yapılmalıdır.

Radyoloji cihazıyla çalışan personel Çalışma Koşulu A olarak belirlenmelidir. Bu personelin koruyucu 
donanım ve kişisel dozimetre kullanılması sağlanmalıdır.

Radyasyon uyarı işaretlerinin denetimli ve gözetimli alan girişlerine uygun biçimde yerleştirilmiş 
olması gerekir.



UYGULAMA DENETİMLİ ALAN GÖZETİMLİ ALAN AÇIKLAMA

Girişimsel amaçlı skopi
cihazı

(Anjiyo,ESWL vb)

Cihazın 
bulunduğu oda

Cihazın bulunduğu 
odaya bitişik 
alanlar

Cihazın bulunduğu alana bitişik olan alanlar, duvarlarında yeterli zırhlama olması ve radyoloji ünitesi 
içerisinde ilgili bölüm personeli tarafından kullanılan alanlar olması durumunda gözetimli alanlar 
olarak sınıflandırılabilir.

Cihazın bulunduğu odaya bitişik alanlarda, çekim yapılan hasta sayısı ve çekim  süresi,  birincil 

radyasyon demetinin yönlendirilme oranı ve söz konusu alanda geçirilen süreler dikkate alınarak 
tasarım dozu değerlerinin aşılmaması sağlanmalıdır. Haftada 40 saat boyunca sürekli bulunulan 
bitişik alanlarda, doz hızlarının radyasyon görevlileri için 2,5 µSv/saat’i, diğer personel ve halk için 
0,5 µSv/saat’i geçmeyecek şekilde zırhlanma yapılması tavsiye edilmektedir.  Ancak hasta sayısının 
az olduğu yerlerde veya az kullanılan alanlarda, tasarım dozlarını geçmeyecek şekilde daha yüksek 
doz hızı seviyelere izin verilebilir. Kumanda ünitesinin bulunduğu yerde doz hızının 2,5 µSv/saat’i
geçmemesi tavsiye edilmekle birlikte, bu doz hızı değerleri örnek olarak verilmiş değerler olup,  izin 
verilebilecek en yüksek doz hızı değerleri için RSGD-KLV-006 Zırhlama Hesaplamaları Kılavuzunda 
belirtilen parametreler dikkate alınmalı ve buna göre belirlenmelidir.

Tercih edilmemekle birlikte bitişik alanın halkın bulunduğu mesken veya ofis gibi yerler olması 
durumunda, burada ikamet edenlerin bu uygulama nedeniyle yılda 0,3 mSv’in üzerinde doz 
almadığının teyit ve temin edilmesi için periyodik olarak radyasyon ölçümlerinin yapılması 
gereklidir.

Bitişik alanların fazla meşgul edilmeyen dış duvar (bahçe, park, sokak) olması durumunda ise bu 
alanlar yapılacak değerlendirmeye göre radyasyon alanı olarak nitelendirilmeyebilir.

Kısa çalışma süreleri olsa bile girişimsel uygulama sırasında odada bulunan herkes, radyasyon 
maruziyeti riski nedeniyle Çalışma Koşulu A personel olarak sınıflandırılmalıdır.

Girişimsel uygulamalar sırasında odada bulunan personelin gerekli koruyucu donanımlar ile 
dozimetre kullanması zorunludur. Operasyonu yapan personel ilave olarak önlük üstü dozimetre ile 
yüzük dozimetresi de kullanmalıdır. Bu kişilerin göz dozlarının da takip edilmesi gerekir.

Radyasyon uyarı işaretlerinin denetimli ve gözetimli alan girişlerine uygun biçimde yerleştirilmiş 
olması gerekir.



UYGULAMA DENETİMLİ ALAN GÖZETİMLİ 
ALAN

AÇIKLAMA

Mobil röntgen cihazı

(grafi – skopi)

Cihazın çekim 

esnasında 

kullanıldığı oda

Çalışanın bulunduğu 

yer (Kumanda 

Ünitesi, uzatma 

kablosu bitimi, 

paravan arkası)

• Çekim esnasında mümkünse oda boşaltılmalı, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise

diğer hastaları korumak maksadıyla mutlaka kurşun paravan kullanılmalıdır.

• Radyasyonla çalışan personel çekimleri uzatma kablosunun bitiminde ve doz hızının 2,5

µSv/saat’i geçmediği paravan veya duvar arkasında yapmalıdır.

• Koruyucu donanımın ve kişisel dozimetrelerin mutlaka kullanılması gerekmektedir.

• Mobil röntgen cihazıyla çekim yapan personel, çalışma koşulu A olarak sınıflandırılmalıdır.

• Radyasyon uyarı işaretlerinin cihaz üzerinde bulunması gerekmektedir.



UYGULAMA DENETİMLİ ALAN GÖZETİMLİ ALAN AÇIKLAMA

Tomografi cihazı
Cihazın 

bulunduğu yer

Odaya bitişik 

alanlar

Kumanda ünitesi

• Cihazın bulunduğu odaya bitişik olan alanlar, duvarlarında yeterli zırhlama olması ve

radyoloji ünitesi içerisinde ilgili bölüm personeli tarafından kullanılan alanlar olması

durumunda gözetimli alanlar olarak sınıflandırılabilir.

• Cihazın bulunduğu odaya bitişik alanlarda, çekim yapılan hasta sayısı ve çekim süresi,

birincil radyasyon demetinin yönlendirilme oranı ve söz konusu alanda geçirilen süreler

dikkate alınarak tasarım dozu değerlerinin aşılmaması sağlanmalıdır. Haftada 40 saat

boyunca sürekli bulunulan bitişik alanlarda, doz hızlarının radyasyon görevlileri için 2,5

µSv/saat’i, diğer personel ve halk için 0,5 µSv/saat’i geçmeyecek şekilde zırhlanma

yapılması tavsiye edilmektedir. Ancak hasta sayısının az olduğu yerlerde veya az kullanılan

alanlarda, tasarım dozlarını geçmeyecek şekilde daha yüksek doz hızı seviyelere izin

verilebilir. Kumanda ünitesinin bulunduğu yerde doz hızının 2,5 µSv/saat’i geçmemesi

tavsiye edilmekle birlikte, bu doz hızı değerleri örnek olarak verilmiş değerler olup, izin

verilebilecek en yüksek doz hızı değerleri için RSGD-KLV-006 Zırhlama Hesaplamaları

Kılavuzunda belirtilen parametreler dikkate alınmalı ve buna göre belirlenmelidir.

• Tercih edilmemekle birlikte bitişik alanın halkın bulunduğu mesken veya ofis gibi yerler

olması durumunda, burada ikamet edenlerin bu uygulama nedeniyle yılda 0,3 mSv’in

üzerinde doz almadığının teyit ve temin edilmesi için periyodik olarak radyasyon

ölçümlerinin yapılması gereklidir.

• Bitişik alanların fazla meşgul edilmeyen dış duvar (bahçe, park, sokak) olması durumunda

ise bu alanlar değerlendirme yapılarak radyasyon alanı olarak nitelendirilmeyebilir.

• Kumanda ünitelerinin oda dışında olmasının ve kapı kontrolünün (interlock sistem)

olmasının sağlanması, ışıklı uyarı sistemi kurulması, alan monitörü veya aktif dozimetre

kullanılması şartları sağlandığında, kumanda ünitesinin bulunduğu yer gözetimli alan olarak

belirlenebilir.

• Radyoloji cihazıyla çalışan personel Çalışma Koşulu A olarak belirlenmelidir. Bu personelin

koruyucu donanım ve kişisel dozimetre kullanılması sağlanmalıdır.

• Radyasyon uyarı işaretlerinin denetimli ve gözetimli alan girişlerine uygun biçimde

yerleştirilmiş olması gerekir.



UYGULAMA DENETİMLİ ALAN GÖZETİMLİ ALAN AÇIKLAMA

Kemik yoğunluk ölçüm 

cihazı

Mamografi cihazı

Cihazın 

bulunduğu yer

Kumanda 

ünitesi

(cihaza 2 m’ den 

yakın)

Cihazın bulunduğu 

oda

Kumanda ünitesi

(cihaza 2 m’ den 

uzak)

• Bu cihazlarla yapılan çalışmalarda uygun çalışma koşulları sağlandığında, radyasyon

maruziyetinin düşük olması nedeniyle radyasyondan korunma sorumlusu tarafından

cihazla çalışma süresi, radyasyon ölçümleri ve diğer radyolojik parametreler dikkate

alınarak yapılan değerlendirmeye göre cihazdan belli bir (ortama olarak 2 metre)

uzaklıktan itibaren cihazın bulunduğu oda gözetimli alan olarak belirlenebilir.

• Radyoloji cihazıyla çalışan personel Çalışma Koşulu A olarak belirlenmelidir. Koruyucu

donanımın ve kişisel dozimetrelerin kullanılması gerekir. Ancak, radyasyondan korunma

sorumlusu tarafından yapılan değerlendirmeye (cihazdan uzaklığı, işyükü, vb.) bağlı

olarak, bu cihazlarla çalışan personel Çalışma Koşulu B olarak sınıflandırılabilir.

• Kumanda ünitesinin cihazdan en az 2 m uzaklıkta bulunması ve önüne koruyucu

paravan konulması gerekir.

• Tercih edilmemekle birlikte bitişik alanın halkın bulunduğu mesken veya ofis gibi yerler

olması durumunda, burada ikamet edenlerin bu uygulama nedeniyle yılda 0,3 mSv’in

üzerinde doz almadığının teyit ve temin edilmesi için periyodik olarak radyasyon

ölçümlerinin yapılması gereklidir.

• Bitişik alanların fazla meşgul edilmeyen dış duvar (bahçe, park, sokak) olması

durumunda ise bu alanlar değerlendirme yapılarak radyasyon alanı olarak

nitelendirilmeyebilir.

• Radyasyon uyarı işaretlerinin denetimli ve gözetimli alan girişlerine uygun biçimde

yerleştirilmiş olması gerekir.



UYGULAMA DENETİMLİ ALAN GÖZETİMLİ ALAN AÇIKLAMA

Araç içi grafi cihazı

Cihazın 

bulunduğu 

aracın içi

Kumanda 

ünitesi

Şoför mahalli 

(yeterli zırhlama 

olması durumunda)

• Çekim esnasında araçta hasta ve çekimi yapan personel dışında kimse

bulunmamalıdır.

• Radyasyonla çalışan personel çekimleri uzatma kablosunun bitiminde ve doz hızının 2,5

µSv/saat’i geçmediği paravan arkasında yapmalıdır.

• Çekim yapan personel Çalışma Koşulu A olarak sınıflandırılmalıdır.

• Koruyucu donanımın ve kişisel dozimetrelerin mutlaka kullanılması gerekmektedir.

• Radyasyon uyarı işaretlerinin cihaz ve araç üzerinde bulunması gerekmektedir.

UYGULAMA DENETİMLİ ALAN GÖZETİMLİ ALAN AÇIKLAMA

Periapikal diş röntgen 

cihazı

Cihazın çekim 

anında 

bulunduğu alan

Çekimi yapanların 

odanın dışında 

bulunduğu yer

Cihazın bulunduğu 

yer (sabit olması 

durumunda)

• Bu cihazlarla yapılan çalışmalarda uygun çalışma koşulları sağlandığında, radyasyon

maruziyetinin düşük olması nedeniyle radyasyondan korunma sorumlusu tarafından

cihazla çalışma süresi, radyasyon ölçümleri ve diğer radyolojik parametreler dikkate

alınarak yapılan değerlendirmeye göre cihazdan belli bir (ortama olarak 2 metre)

uzaklıktan itibaren cihazın bulunduğu oda gözetimli alan olarak belirlenebilir.

• Radyoloji cihazıyla çalışan personel Çalışma Koşulu A olarak belirlenmelidir. Koruyucu

donanımın ve kişisel dozimetrelerin kullanılması gerekir. Ancak, radyasyondan korunma

sorumlusu tarafından yapılan değerlendirmeye (cihazdan uzaklığı, işyükü, vb.) bağlı

olarak, bu cihazlarla çalışan personel Çalışma Koşulu B olarak sınıflandırılabilir.

• Çekim anında mümkünse cihazdan en az 2 m uzaklıkta bulunulması ve cihazın önüne

koruyucu paravan konulması gerekir.

• Çekim sırasında diğer personel veya hastalar ile hasta yakınları başka bir odaya

alınmalıdır.

• Çekim esnasında paravan veya duvar arkasında bulunmaya özen gösterilmelidir.

Ayrıca çekim yapan personelin koruyucu donanımını ve kişisel dozimetresini kullanması

sağlanmalıdır.

• Radyasyon uyarı işaretlerinin denetimli ve gözetimli alan girişlerine uygun biçimde

yerleştirilmiş olması gerekir.



UYGULAMA DENETİMLİ ALAN GÖZETİMLİ ALAN AÇIKLAMA

Panoramik diş röntgen 

cihazı

Diş tomografi cihazı

Cihazın 

bulunduğu yer
Kumanda ünitesi

• Panoramik veya tomografik diş röntgen cihazı için kumanda ünitesinin oda dışında

olmasının ve kapı kontrolünün (interlock sistem) olmasının sağlanması ve ışıklı uyarı

sistemi kurulmasının sağlanması gerekir.

• Tercih edilmemekle birlikte bitişik alanın halkın bulunduğu mesken veya ofis gibi yerler

olması durumunda, burada ikamet edenlerin bu uygulama nedeniyle yılda 0,3 mSv’in

üzerinde doz almadığının teyit ve temin edilmesi için periyodik olarak radyasyon

ölçümlerinin yapılması gereklidir.

• Bitişik alanların fazla meşgul edilmeyen dış duvar (bahçe, park, sokak) olması

durumunda ise bu alanlar değerlendirme yapılarak radyasyon alanı olarak

nitelendirilmeyebilir.

• Radyoloji cihazıyla çalışan personel Çalışma Koşulu A olarak belirlenmelidir. Koruyucu

donanımın ve kişisel dozimetrelerin kullanılması gerekir. Radyasyondan korunma

sorumlusu tarafından yapılan değerlendirmeye (işyükü, zırhlama, vb.) bağlı olarak, bu

cihazlarla çalışan personel Çalışma Koşulu B olarak sınıflandırılabilir.

• Radyasyon uyarı işaretlerinin denetimli ve gözetimli alan girişlerine uygun biçimde

yerleştirilmiş olması gerekir.



UYGULAMA DENETİMLİ ALAN GÖZETİMLİ ALAN AÇIKLAMA

SPECT

SPECT/CT

PET

PET/CT

PET/MR

Nükleer tıp uygulamalarının yapıldığı tüm 

alanlar

(Görüntüleme odaları, uptake odası, sıcak oda, 

efor odası, enjeksiyon odası, radyoaktif hasta 

bekleme odası, atık bekletme odaları, 

radyoaktif madde verilmiş hastaların bir arada 

bulunduğu diğer alanlar, radyoaktif madde ve 

atık bekletme odası, kumanda üniteleri)

Siklotron odası, FDG hazırlama ve kalibrasyon 

odaları

Denetimli alanlara bitişik 

alanlar arasından, hasta 

girişinin sınırlı olduğu, daha 

çok personelin kullandığı 

alanlar

(Personel dinlenme odaları, 

toplantı odaları, rapor 

odaları, personelin 

kullandığı tuvaletler, geçiş 

koridorları, sekretarya 

mahalli)

RIA Laboratuvarları

• Kontaminasyon riskinden dolayı açık radyoaktif maddelerin ve

radyoaktif madde verilen hastaların bir arada bulunduğu alanlar,

genel olarak denetimli alan olarak kabul edilir. Gözetimli alanlar ise

hasta girişinin minimum olduğu, radyoaktif madde veya atık

bulunmayan yerlerdir.

• Bitişik alanların fazla meşgul edilmeyen dış duvar (bahçe, park, sokak)

olması durumunda ise bu alanlar değerlendirme yapılarak radyasyon

alanı olarak nitelendirilmeyebilir.

• Gözetimli ve denetimli alanlarda günlük olarak periyodik radyasyon

ölçümleri alınmalıdır.

• Kontaminasyon riski olan yerlerde periyodik ve eşzamanlı olarak

kontaminasyon ölçümleri de yapılmalıdır.

• Kontaminasyon tespit edilmesi durumunda RKS tarafından gerekli

dekontaminasyon işlemi yapılarak sonrasında mutlaka ölçüm

alınmalıdır.

• Sıcak odada tezgah ve cihazlar üzerinde düzenli olarak wipe test

(sürüntü testi) yapılmalıdır.

• Pasif önlük altı dozimetre ve yüzük dozimetresi (sıcak oda veya

enjeksiyon odasında) mutlaka kullanılmalıdır.

• Koruyucu donanımın, kişisel dozimetrelerin ve açık radyoaktif madde

ile direkt muhatap olan sıcak oda ve enjeksiyon odası personeli

tarafından yüzük dozimetrelerinin kullanılması gerekir.

• Gözetimli alanlarda radyoaktif madde verilmiş hastaların bulunması

olabildiğince sınırlandırılmalı ve radyoaktif madde almış hastaların

kontrolsüz geçişine izin verilmemelidir.

• Radyoaktif maddelerle ve radyoaktif madde verilmiş hastalarla

muhatap olmayan personel Çalışma Koşulu B olarak sayılabilir.

• Radyasyon uyarı işaretlerinin denetimli ve gözetimli alan girişlerine

uygun biçimde yerleştirilmiş olması gerekir.

Açık 

radyoaktif 

maddeler ile 

tedavi

Tedavinin yapıldığı alanlar

Sıcak oda

Radyoaktif maddelerin ve atıkların bekletildiği 

odalar

Hasta odaları

Hasta tuvaletleri/  banyoları

Atık tanklarının bulunduğu alanlar vb.

Denetimli alanlara bitişik 

alanlar, koridorlar



UYGULAMA DENETİMLİ ALAN GÖZETİMLİ ALAN AÇIKLAMA

Radyofarmasötik

üretimi ve 

hazırlanması

Siklotron

Radyoaktif maddelerin üretildiği, 

hazırlandığı, depolandığı, 

paketlendiği alanlar

Radyoaktif atıkların bekletildiği 

alanlar, vb.

Denetimli alanlara 

bitişik alanlar, 

koridorlar

• Kontaminasyon riskinden dolayı açık radyoaktif maddelerin ve atıkların

bulunduğu alanlar, genel olarak denetimli alan olarak kabul edilir.

Gözetimli alanlar ise denetimli alanlara bitişik, radyoaktif madde veya

atık bulunmayan yerlerdir.

• Bitişik alanların fazla meşgul edilmeyen dış duvar (bahçe, park, sokak)

olması durumunda ise bu alanlar değerlendirme yapılarak radyasyon

alanı olarak nitelendirilmeyebilir.

• Gözetimli ve denetimli alanlarda günlük olarak periyodik radyasyon

ölçümleri alınmalıdır.

• Kontaminasyon riski olan yerlerde periyodik ve eşzamanlı olarak

kontaminasyon ölçümleri de yapılmalıdır.

• Kontaminasyon tespit edilmesi durumunda RKS tarafından gerekli

dekontaminasyon işlemi yapılarak sonrasında mutlaka ölçüm

alınmalıdır.

• Sıcak odada tezgâh ve cihazlar üzerinde düzenli olarak wipe test

(sürüntü testi) yapılmalıdır.

• Personel tarafından koruyucu donanımın, kişisel dozimetrelerin ve açık

radyoaktif madde ile direkt muhatap olan üretim personeli, kalite

kontrol ve paketleme personeli tarafından yüzük dozimetrelerinin

mutlaka kullanılması sağlanmalıdır.

• Radyoaktif maddeler ile muhatap olmayan ve sadece gözetimli

alanlarda çalışan personel B sınıfı sayılabilir.

• Radyasyon uyarı işaretlerinin denetimli ve gözetimli alan girişlerine

uygun biçimde yerleştirilmiş olması gerekir.



UYGULAMA DENETİMLİ ALAN GÖZETİMLİ ALAN AÇIKLAMA

Teleterapi

Tomoterapi

Lineer 

hızlandırıcı

Gamabıçağı

Siberbıçak

Mobetron

Tedavi odaları

Kumanda üniteleri

Tedavi planlaması 

yapılan alanlar

• Cihazın bulunduğu odaya bitişik olan alanlar, duvarlarında yeterli zırhlama olması ve ilgili

bölüm personeli tarafından kullanılan alanlar olması durumunda gözetimli alanlar olarak

sınıflandırılabilir.

• Cihazın bulunduğu odaya bitişik alanlarda, çekim yapılan hasta sayısı ve çekim süresi,

birincil radyasyon demetinin yönlendirilme oranı ve söz konusu alanda geçirilen süreler

dikkate alınarak tasarım dozu değerlerinin aşılmaması sağlanmalıdır. Haftada 40 saat

boyunca sürekli bulunulan bitişik alanlarda, doz hızlarının radyasyon görevlileri için 2,5

µSv/saat’i, diğer personel ve halk için 0,5 µSv/saat’i geçmeyecek şekilde zırhlanma

yapılması tavsiye edilmektedir. Ancak hasta sayısının az olduğu yerlerde veya az kullanılan

alanlarda, tasarım dozlarını geçmeyecek şekilde daha yüksek doz hızı seviyelere izin

verilebilir. Kumanda ünitesinin bulunduğu yerde izin verilebilecek en yüksek doz hızı

değerleri için RSGD-KLV-006 Zırhlama Hesaplamaları Kılavuzunda belirtilen parametreler

dikkate alınmalı ve buna göre belirlenmelidir.

• Bitişik alanlarda radyasyon görevlisi olmayan personel veya halkın bulunabileceği mesken

veya ofis gibi yerlerin olmasına izin verilmez.

• Radyoterapi cihazıyla çalışan personel Çalışma Koşulu A olarak belirlenmelidir. Bu

personelin koruyucu donanım ve kişisel dozimetre kullanılması sağlanmalı, terapi sırasında

asla odada kalmamasını sağlayıcı önlemler alınmalıdır.

• Kapı kontrolünün (interlock sistem) olmasının sağlanması, ışıklı uyarı sistemi kurulması, alan

monitörü veya aktif dozimetre kullanılması şartları sağlanmalıdır. Bu durumda kumanda

ünitesinin bulunduğu yer/oda gözetimli alan olarak belirlenebilir. Burada çalışan personel

Çalışma Koşulu A olarak belirlenmelidir. Bu personelin koruyucu donanım ve kişisel

dozimetre kullanması sağlanmalıdır.

• Gerekli görülen yerlerde radyasyon seviyeleri sürekli izlenmeli ve gözetimli alanlarda

periyodik radyasyon ölçümleri alınmalıdır.

• Radyasyon uyarı işaretlerinin denetimli ve gözetimli alan girişlerine uygun biçimde

yerleştirilmiş olması gerekir.



UYGULAMA DENETİMLİ ALAN GÖZETİMLİ ALAN AÇIKLAMA

Kapalı 

radyoaktif 

maddelerle 

(implant) tedavi

Tedavinin yapıldığı alanlar

Radyoaktif maddelerin ve 

atıkların bekletildiği alanlar

Hasta odaları (implant sonrası)

Denetimli alanlara bitişik 

alanlar

Koridorlar

• Implantın uygulanması sırasında ortamda bulunan ve ameliyat veya uygulama sonrası

hastanın bakımını yapan personel Çalışma Koşulu A olarak belirlenmelidir. Bu personelin

koruyucu donanım ve kişisel dozimetre kullanması sağlanmalıdır.

• Hasta odasında (hastadan 1 metre mesafede, hasta tuvaletinde) ve hasta odası kapısında

radyasyon ölçümleri alınmalı ve kayıt altında tutulmalıdır.

• Radyoaktif maddelerle ve radyoaktif madde verilmiş hastalarla muhatap olmayan

personel B sınıfı sayılabilir.

• Radyasyon uyarı işaretlerinin gerekli yerlere (radyoaktif maddelerin bulundurulduğu

odalara, uygulamanın yapıldığı oda veya ameliyathanelere, hasta odası kapısına) uygun

biçimde yerleştirilmiş olması gerekir.

Sonradan 

Yükleme

(afterloading)

Cihazların ve radyoaktif 

maddelerin bulunduğu alanlar

Atıkların bekletildiği alanlar, vb.

Radyoaktif madde ve radyoaktif 

atık bekletme odaları

Denetimli alanlara bitişik 

alanlar

Koridorlar

Tedavi planlaması yapılan 

alanlar

• Kapı kontrolünün (interlock sistem) olmasının sağlanması, ışıklı uyarı sistemi kurulması, alan

monitörü veya aktif dozimetre kullanılması şartları sağlanmalıdır.

• Koruyucu donanımın ve kişisel dozimetrelerin mutlaka kullanılması gerekmektedir.

• Gerekli görülen yerlerde radyasyon seviyeleri sürekli izlenmeli ve gözetimli alanlarda

periyodik radyasyon ölçümleri alınmalıdır.

• Radyasyon uyarı işaretlerinin denetimli ve gözetimli alan girişlerine uygun biçimde

yerleştirilmiş olması gerekir.

Simülatör
Simülatörün bulunduğu odalar, 

vb.

Denetimli alanlara bitişik 

alanlar

Koridorlar

• Cihazın bulunduğu odaya bitişik olan alanlar, duvarlarında yeterli zırhlama olması ve

radyoloji ünitesi içerisinde ilgili bölüm personeli tarafından kullanılan alanlar olması

durumunda gözetimli alanlar olarak sınıflandırılabilir.

• Kumanda ünitelerinin oda dışında olmasının ve kapı kontrolünün (interlock sistem) olmasının

sağlanması, ışıklı uyarı sistemi kurulması, alan monitörü veya aktif dozimetre kullanılması

şartları sağlandığında, kumanda ünitesinin bulunduğu yer gözetimli alan olarak

belirlenebilir. Çalışan personel Çalışma Koşulu A olarak belirlenmelidir. Bu personelin

koruyucu donanım ve kişisel dozimetre kullanılması sağlanmalıdır.

• Koruyucu donanımın ve kişisel dozimetrelerin mutlaka kullanılması gerekmektedir.

• Radyasyon uyarı işaretlerinin denetimli ve gözetimli alan girişlerine uygun biçimde

yerleştirilmiş olması gerekir.



Çalışma Koşulu A

> 6 mSv/yıl veya göz ve extremite için eşdeğer doz sınırlarının 3/10’undan

fazla doz (kişisel dozimetre)

Çalışma Koşulu B

ÇK-A’da verilen değerleri aşmayacak şekilde doza maruz kalma olasılığı

bulunan koşul

Koruyucu giysi, 

Tıbbi gözetim 

Görevi Gereği Işınlanmalar



Gönüllüler ve Ziyaretçiler

✓ Ziyaretçiler denetimli alanlara kesinlikle, gözetimli alanlara ise

radyasyondan korunma sorumlusundan izin almadan giremezler. İzin

verilen ziyaretçilerin giriş ve çıkış saatlerinin kayıtlarının tutulması

radyasyondan korunma sorumlusu tarafından sağlanır.

(Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği, Madde-18)

✓ Gerek görülen hallerde tıbbi tanı ve tedavi altındaki hastalara

gönüllü ve bilinçli olmak koşuluyla yardım etmek isteyen veya hasta

ziyareti için gelen kişilerin alacakları etkin doz, tanı ve tedavi

süresince 5 mSv değerini aşamaz.

(Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği, Madde-30)



Yerel Kurallar ve İç Denetim

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖



Yerel Kurallar ve İç Denetim (devam)



Yerel Kurallar ve İç Denetim (devam)



Koruyucu Ekipman

✓

✓



Kişisel Ölçüm ve Doz Değerlendirilmesi

İşveren, Lisans Sahibi  çalışanların kişisel 
dozlarının takibinin yapılabilmesi için

“Yetkin dozimetri servisi”

ile gerekli irtibatı sağlamak ve hizmet almakla 
sorumludur.



Kişisel Ölçüm ve Doz Değerlendirilmesi (2)

akredite edilmiş 

Merkezi Doz Kayıt Sistemi

Dozimetri
Servisi

Kullanıcı

MERKEZİ DOZ KAYIT SİSTEMİ 
(TAEK bünyesinde)



Kişisel Ölçüm ve Doz Değerlendirilmesi (3)

İnceleme Düzeyi: Yıllık eşdeğer doz sınırının 1/10'u. (2 mSv).

(İnceleme Düzeyi Doz Araştırma Formu & Değerlendirme Raporu)

İnceleme Düzeyi Üzerindeki doz
(2mSv/ay)

Sistem Analizi 

•Yazılı açıklama (Araştırma Formu)

•Denetim

Tıbbi Gözetim

Sonuç:

➢Gerçek doz aşımı (<10%)

➢Yanlış Kullanım/ kasıtlı ışınlama

(500-600 doz aşımı sayısı/ay)

Çözüm:

➢Radyasyonlu çalışma ortamından uzaklaştırma/ 

Sistem iyileştirme 

➢Personel Eğitimi



Dozimetre önlük üst cebine, veya yakaya klips ile takılır.
Kullanım sırasında  dozimetrenin önüne herhangi bir cisim (kalem, 

isimlik vb.) gelmemesine dikkat edilmelidir. 

DOZİMETRE KULLANIMI

TLDFilm OSL



Yüzük dozimetresi, kontaminasyonu engellemek amacıyla mutlaka

eldivenin altına takılarak kullanılmalı ve yüzük, TLD kristalinin

bulunduğu şeffaf kısmı dışa doğru bakacak şekilde takılmalıdır.

DOZİMETRE KULLANIMI

TL Yüzük Dozimetresi



Radyasyon Ölçümü

http://www.ptw.de/health_physics.html


Dedektör

Tipi

Radyasyon

Tipi

Doz Birimi/

Doz hızı

Bulaşma

Birimi

Enerji

Aralığı

Doz Hızı

Aralığı

Diğer

Özellikleri

İyon Odası β, γ, X, n mSv, mSv/h cps Geniş, tüm enerji 

çeşitlerine uygun

Dedektör içerisindeki 

basınç ve hacme bağlı

Hassas, kırılgan ve

kullanışsız

Orantılı

Sayaç

, β, γ, X, 

n

mSv, mSv/h cps, Bq, Bq/m2 Düşük enerjilere uygun Düşük doz hızlarına 

uygun

Hassas, kırılgan,

yüksek duyarlıklı

GM

Tüp

β, γ, n mSv, mSv/h cps Yüksek ve düşük 

enerjiler için uygun 

değil

Geniş Yüksek doz hızlarında 

ölü zaman sorunu

Sintilasyon

Dedektörü

, β, γ mSv, μSv/h cps Yüksek enerjilerde 

çözünürlük zayıf

Düşük doz hızları Bazı tipleri enerji

ayırımı yapabilmektedir 

Yarıiletken

Dedektör

, β, γ mSv, μSv/h cps, Bq, Bq/m2 Yüksek enerjilerde 

çözünürlüğü düşük

Düşük doz hızları için 

uygun

Enerji ayırımı

yapabilmektedir



Kayıtlar

30 yıl 



Radyasyondan Korunma Sorumlusu

Sorumlulukları



Radyasyondan Korunma Sorumlusu (2)



İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve 
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

• İş Güvenliği Uzmanlarının 
Görevleri (MADDE - 9 )

a) Rehberlik

b) Risk değerlendirmesi

c) Çalışma ortamı gözetimi

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt

d) İlgili birimlerle işbirliği



İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve 
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Sıra No. Yapılan çalışmalar Tarih
Yapan Kişi ve 

Unvanı

Tekrar 

Sayısı

Kullanılan 

Yöntem
Sonuç ve Yorum

1 Risk değerlendirmesi  

2 Ortam ölçümleri

3 İşe giriş muayeneleri

4 Periyodik muayeneler

5 Radyolojik analizler

6 Biyolojik analizler

7 Toksikolojik analizler

8 Fizyolojik testler

9 Psikolojik testler

10 Eğitim çalışmaları

11 Diğer çalışmalar

YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU



Radyasyonla Çalışanların Sosyal Hakları

çalışanların sosyal haklarını düzenleyici hükümler
bulunmamaktadır !!!!



Radyasyonla Çalışanların Sosyal Hakları (2)
şua izinleri 

✓

✓

Fiili hizmet

✓

✓
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