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1. GĠRĠġ VE GENEL BĠLGĠLER 

 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi, 

KahramanmaraĢ‘ta tıp eğitimi yanında toplum sağlığı hizmetleri verilen ve bilimsel 

araĢtırmalar yapılan bir kurumdur. Üniversite hastanemizdeki radyoaktif maddeler 

ve radyasyon üreten cihazlar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) lisansı ile 

hizmet vermektedirler. 

Bu RADYASYON GÜVENLĠĞĠ EL KĠTABI, radyoaktif maddelerin ve radyasyon 

üreten cihazların; sağlık, eğitim ve araĢtırma amacıyla güvenli ve etkin kullanımına 

katkıda bulunmak, hastane personeli, hasta, halk ve çevre güvenliğini sağlamak 

amacıyla TAEK‘in Radyasyon Güvenliği Mevzuatı ve kanun ve yönetmeliklerin 

rehberliğinde tüm hastane personeline yönelik olarak Radyasyon Güvenliği 

Komitesi tarafından hazırlanmıĢtır. 

 

1.1. Tanımlar  

 

Açık Radyoaktif Kaynak: Radyasyon uygulamalarında kullanılmak üzere üretilmiĢ 

kapalı kaynak formunda olmayan katı, sıvı, gaz veya toz halindeki radyoaktif 

madde,  

Alara (As Low As Reasonably Achievable): EriĢilebilen en düĢük doz, 

Bilimsel DanıĢma Kurulu: 3153 nolu yasada tanımlanan radyasyonla çalıĢan 3 ana 

birimin (Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi ve Radyoloji) hekim ve medikal fizik 

uzmanlarından oluĢan kurul, 

BulaĢma: Herhangi bir maddenin yüzeyinde veya içinde ya da canlı varlıklarda 

istenmeyen radyoaktif madde birikimi, 

ÇalıĢma KoĢulu A: Yılda 6 mSv'den daha fazla etkin doza veya göz merceği, cilt, 

el ve ayaklar için yıllık eĢdeğer doz sınırlarının 3/10'undan daha fazla doza maruz 

kalma olasılığı bulunan çalıĢma koĢulu (grafi, skopi/anjiyo ve görüntüleme 

cihazlarının bulunduğu odalar, tedavi odaları, sıcak odalar, enjeksiyon odaları gibi 

yerlerde görev yapanlar için), 

ÇalıĢma KoĢulu B: ÇalıĢma KoĢulu A‘da verilen değerleri aĢmayacak Ģekilde 

radyasyon dozuna maruz kalma olasılığı bulunan çalıĢma koĢulu, (denetimli alanlara 

bitiĢik alanlarda çalıĢanlar, kemik dansitometre, kan ıĢınlama cihazlarının bulunduğu 

odalarda, RIA laboratuvarları gibi yerlerde görev yapanlar için), 

Denetimli Alan: GiriĢ ve çıkıĢların özel denetime, çalıĢmaların radyasyondan 

korunma bakımından özel kurallara bağlı olduğu ve yılda 6 mSv‘den fazla 

radyasyon dozuna maruz kalınabilecek alanlar (grafi, skopi/anjiyo gibi radyoloji 

cihazlarının bulunduğu odalar, nükleer tıp laboratuvarları, radyoterapi odaları gibi), 

EĢdeğer Doz: Birimi Sievert (Sv) olup, radyasyonun türüne ve enerjisine bağlı 

olarak doku veya organda soğurulmuĢ dozun, radyasyon ağırlık faktörü ile çarpılmıĢ 

hali, 
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Etkin Doz: Birimi Sievert (Sv) olup, insan vücudunda ıĢınlanan bütün doku ve 

organlar için hesaplanmıĢ eĢdeğer dozun, her doku ve organın doku ağırlık faktörleri 

ile çarpılması sonucunda elde edilen dozların toplamı, 

Gözetimli Alan: Yılda 1 mSv‘in aĢılma olasılığı olup, 6 mSv‘in aĢılması 

beklenmeyen, kiĢisel doz ölçümü gerektirmeyen fakat çevresel radyasyonun 

izlenmesini gerektiren alanlar (kemik densitometre, mamografi, kan ıĢınlama 

cihazlarının bulunduğu odalar, RIA laboratuvarları gibi),  

Harici Görevli: Lisans sahibi ve çalıĢtırdığı kiĢiler dıĢında, kendi adına iĢ yürüten 

veya yüklenici tarafından stajyer ve öğrenciler de dahil olmak üzere, denetimli veya 

gözetimli alanlarda, geçici veya sürekli olarak kendi adına iĢ yürütenler veya baĢka 

bir alt iĢveren tarafından çalıĢtırılanlar (hizmet alımı yoluyla çalıĢan sağlık personeli, 

teknik personel, temizlik personeli, bakım-onarım hizmetlerini veren kiĢiler gibi),  

IĢınlanma: Görev gereği, tıbbi veya toplumsal olarak, radyasyon uygulamasından 

veya kaynağından çıkan radyasyona maruz kalmadır. Vücut dıĢındaki bir radyasyon 

kaynağından maruz kalınan ıĢınlanmalar dıĢ ıĢınlanmalar, radyoaktif maddelerin 

solunum, sindirim veya cilt yoluyla alınmasını ya da tanı veya tedavi amacıyla 

vücuda verilmesini takiben oluĢan ıĢınlanmalar iç ıĢınlanmalar, 

ĠyonlaĢtırıcı Radyasyon: 100 nm ya da daha kısa dalga boyunda veya 3x10
15

 Hertz 

ya da daha yüksek frekansta elektromanyetik dalga veya parçacık Ģeklinde transfer 

edilen, doğrudan veya dolaylı olarak iyon oluĢturma kapasitesine sahip enerji, 

Ġzin: Radyasyon güvenliği tüzüğü kapsamına giren faaliyetlerden uygulama 

yöntemleri güvenli ve basit, ayrıca maruz kalınan radyasyon riski düĢük olan 

uygulamaların yürütülmesi için sorumlu olacak kiĢilerin eğitim ve deneyimleri, 

radyasyon kaynağının teknik özellikleri ve radyasyon kaynağının bulunduğu yer ile 

ilgili koĢulların radyasyon güvenliği açısından yeterli olduğunun TAEK tarafından 

belirlenmesi ile yapılan yetkilendirme sonucunda verilen belge, 

Kapalı Radyoaktif Kaynak: Katı halde bulunan, normal kullanım ve olası kaza 

koĢullarında dağılma, saçılma ve sızıntıya karĢı bir kapsül içerisine kapatılmıĢ veya 

kaplama malzemesi ile kaplanmıĢ radyoaktif madde,  

Lisans: Radyasyon güvenliği tüzüğü kapsamına giren faaliyetlerden uygulama 

yöntemleri güvenlik önlemleri alınmasını gerektiren, karmaĢık, ayrıca maruz kalınan 

radyasyon riski yüksek olan uygulamaların yürütülmesi için sorumlu olacak kiĢilerin 

eğitim ve deneyimleri, radyasyon kaynağının teknik özellikleri ve radyasyon 

kaynağının bulunduğu yer ile ilgili koĢulların radyasyon güvenliği açısından yeterli 

olduğunun TAEK tarafından belirlenmesi ile yapılan yetkilendirme sonucunda 

verilen belge, 

Lisans Sahibi: Radyasyon güvenliği mevzuatı çerçevesinde verilen lisans 

belgesinde ismi belirtilen ve radyasyon güvenliği mevzuatının uygulanmasında 

TAEK‘e karĢı sorumlu olan kiĢi,  

Radyasyon: Geçtikleri ortamda doğrudan veya dolaylı iyon çifti oluĢturabilen 

enerjideki parçacık ve elektro manyetik dalga olup bu kitapçıkta kullanılan 

radyasyon terimi ĠyonlaĢtırıcı radyasyonu ifade eder. 
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Radyasyon Görevlisi: Radyasyon kaynağı ile yürütülen faaliyetlerden dolayı 

toplum üyesi kiĢiler için belirtilen doz sınırlarının üzerinde radyasyona maruz kalma 

olasılığı olan denetimli ve gözetimli alanlarda görevi gereği çalıĢan kiĢi,  

Radyasyon Güvenliği: Radyasyon görevlilerinin, halkın ve çevrenin radyasyondan 

korunmasını teminen, radyasyon kaynaklarının güvenliğinin, radyoaktif kaynakların 

emniyetinin ve radyoaktif atık yönetiminin sağlanması amacıyla oluĢturulmuĢ 

sistem,  

Radyasyon Güvenliği Komitesi: Sağlık kurum ve kuruluĢlarında nükleer tıp, 

radyasyon onkolojisi, radyoterapi ve radyoloji birimlerinin her birinden en az bir 

radyasyon görevlisi ile, idare tarafından uygun görülen diğer personelin katılımıyla 

oluĢan ve radyasyon güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalıĢmaları yürüten birim, 

Radyasyon Kaynağı: TeĢhis, tedavi, araĢtırma veya kalibrasyonda kullanılan ve 

radyoaktif maddelerle radyasyon yayan veya üreten aygıtlar, radyo farmasötik veya 

radyoaktif kaynak, 

Radyasyondan Korunma DanıĢmanı: Mühendislik veya fen bilimleri alanında 

aldığı temel eğitim üzerine radyasyondan korunma alanında eğitim almıĢ ve 

uygulamaya özgü olarak Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğin 74 üncü maddesinde 

belirtilen faaliyetlerde en az dört yıllık deneyime sahip kiĢi, 

Radyasyondan Korunma Sorumlusu: Radyasyondan korunmada temel güvenlik 

standartlarını yapılan iĢin niteliklerine göre uygulayacak, bu alanda eğitim ve 

deneyimi lisanslama aĢamasında TAEK tarafından değerlendirilerek uygun görülen 

kiĢi, 

Radyoterapi Fizikçisi: Fizikçi, fizik mühendisi, sağlık fizikçisi veya nükleer enerji 

mühendisi unvanına sahip ve üniversitelerin fen bilimleri, sağlık bilimleri veya 

nükleer bilimler enstitülerinden en az birinden eğitim almak suretiyle bilim uzmanı, 

yüksek mühendis veya doktora derecesine sahip olanlardan; konuya iliĢkin 

lisansüstü eğitimini nükleer fizik, temel onkoloji, klinik onkoloji veya radyasyon 

onkolojisi bilim/anabilim dallarından birinde yapmıĢ veya lisansüstü eğitimini 

yukarıda belirtilen bilim/anabilim dallarının dıĢında yapmıĢ olanlardan bir 

radyoterapi merkezinde en az 1 (bir) yıl bilfiil çalıĢmıĢ kiĢi,  

Radyasyon Üreten Cihaz: Yüklü parçacık veya ağır iyonları hızlandırarak belirli 

güvenlik önlemleri içerisinde ve denetim altında ĠyonlaĢtırıcı radyasyon üretmek 

üzere yapılmıĢ röntgen cihazları, betatron, lineer akseler tor, siklotron ve nötron 

jeneratörü gibi cihazlar, 

Radyasyon Yayan Cihaz: Bir veya birkaç tür ĠyonlaĢtırıcı radyasyonu belirli 

güvenlik önlemleri içerisinde ve denetim altında yaymak amacıyla yapılmıĢ olan ve 

radyoaktif madde içeren cihaz, 

Radyoaktivite: Kararsız atom çekirdeklerinin parçacık ve/veya elektromanyetik 

radyasyonlar yayınlamak sureti ile baĢka atom çekirdeklerine dönüĢmesi, (birimi 

Becquerel), 

Radyoaktif Madde: Bir veya birden çok ĠyonlaĢtırıcı radyasyon yayarak 

çekirdekleri kendiliğinden bozulmaya uğrayan bir izotopu alaĢım, karıĢım, bileĢik 

veya çözelti olarak içeren maddeler, 
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Sağlık Fizikçisi: Fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi 

üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği 

dallarının birinde yüksek lisans mezunu; ilgili uzmanının gözetiminde ve tedavi için 

yönlendirmesine bağlı olarak; radyasyon ile yapılan teĢhis, görüntüleme ve tedavi 

sırasında ve sonrasında, gerektiğinde radyo izotop maddeleri ve iyonize ıĢın 

kaynaklarının kullanımından, uygulanmasından, korunmasından ve arıtılmasından 

sorumlu sağlık meslek mensubu, 

Tehlike Durumu Planı: Tehlike durumlarında yapılması gereken iĢlemleri ve 

izlenilmesi gereken yöntemleri açıklayan plan,  

Tekniker: Sağlık hizmetleri meslek yüksek okullarının radyoloji, nükleer tıp ve 

radyoterapi uygulamaları ile ilgili bölümlerinden mezun kiĢi,  

Teknisyen: Sağlık meslek liselerinin radyoloji, nükleer tıp ve radyoterapi 

uygulamaları ile ilgili bölümlerinden mezun kiĢi,  

Tesis Sahibi: Radyasyon güvenliği tüzüğü kapsamına giren radyasyon kaynakları 

ile faaliyette bulunulan tesis veya kuruluĢların sahibi, aynı zamanda izin/lisans 

sahibi de olabilir, 

Tıbbi IĢınlanma: Tanı, tedavi ve tıbbi araĢtırma amacıyla yapılan radyasyon 

uygulamalarında, görevi gereği ıĢınlanmalar hariç, hastaların ve gönüllü hasta 

refakatçilerinin ıĢınlanması, 

Toplum Etkin Dozu: IĢınlamaya maruz kalan çeĢitli grupların ortalama etkin dozu 

ile bu grubu oluĢturan kiĢi sayısının çarpımının toplamı, 

Yetkilendirme: Radyasyon güvenliği tüzüğü kapsamına giren faaliyetlerin 

yürütülmesi için kiĢilerin ve uygulama koĢullarının radyasyon güvenliği açısından 

yeterli olduğunun TAEK tarafından belirlenmesi sonucunda uygulanan iĢlem, 

Yetkin Uzman: Mühendislik, tıp veya fen bilimleri alanında aldıkları temel eğitim 

üzerine bu Radyasyon güvenliği tüzüğü kapsamına giren faaliyetlerin yürütülmesi 

için ilgili yönetmeliklerde özellikleri belirtilen gerekli eğitimi almıĢ, aynı zamanda 

radyasyondan korunma ve radyasyon güvenliğinin sağlanması konusunda eğitim ve 

tecrübesi TAEK tarafından teyit edilmiĢ kiĢi, 

Yönetim: Radyasyon güvenliği mevzuatı çerçevesinde lisanslı faaliyetlerin 

mevzuata uygun olarak yürütülmesini ve sürekliliğini sağlamak için gerekli insan 

gücü ile teknik ve finansal altyapıyı temin etme yetkisi ve sorumluluğuna sahip olan 

lisans sahibinin kendisini veya onun bağlı olduğu Yönetim kademesi/kiĢi, 

YüklenmiĢ EĢdeğer Doz: Birimi Sievert (Sv) olup, radyoaktif maddenin vücuda 

alınmasını takiben, doku veya organda kaldığı sürede vermiĢ olduğu toplam eĢdeğer 

doz, 

YüklenmiĢ Etkin Doz: Birimi Sievert (Sv) olup, yüklenmiĢ eĢdeğer dozun, her 

doku ve organın doku ağırlık faktörleri ile çarpılması sonucunda elde edilen toplamı, 

olarak tanımlanır. 

1.2. Kısaltmalar 

TAEK: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

RSGD: Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi 

TAEK-RGD: TAEK- Radyasyon Güvenliği Dairesi 



10 

Cps: Count per second 

RIA: Radioimmunoassay 

IAEA: International Atomic Energy Agency 

UPS: Uninterruptible power supply 

SSD: Source Skin Distance 

FFD: Focus Film Distance 

KSÜ-SUAH: KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve 

AraĢtırma Hastanesi 

 

2. RADYASYON GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 

2690 sayılı ―Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Kanunu‖ 4-d Maddesi 

gereğince, ĠyonlaĢtırıcı Radyasyon Cihazları, radyoaktif maddeler ve benzeri 

radyasyon kaynakları kullanılarak yapılan çalıĢmalarda iyonlaĢtırıcı radyasyonların 

zararlarına karĢı korunmayı sağlayıcı ilkelerin, önlemlerin ve hukuki sorumluluk 

sınırlarını saptamanın kurumların görevleri arasında olduğunu belirtmiĢtir. TAEK 

Kanunu 4-d Maddesi ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Radyasyon Güvenliği Tüzüğü 

gereği olarak “KSÜ-SUAH Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” 

kurulmuĢtur. Kurulun çalıĢma ilkeleri, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) 

―Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği‖ ve ―Radyasyon Güvenliği Mevzuatı‖ ile 

uyumludur. Adı geçen Yönetmelik ve Mevzuatta değiĢiklik olması durumunda, bu 

uyum, karĢılıklı etkileĢime izin verecek Ģekilde sürdürülür. 

KSÜ-SUAH BaĢhekimliği‘nin radyasyon güvenliği konusunda görev ve 

sorumluluğu; Radyasyon kaynaklarının güvenliği ve emniyeti ile radyasyondan 

korunmaya iliĢkin standartların ve mevzuatın uygulanması için yeterli sayı ve 

nitelikte personel istihdamını sağlamak, radyasyon güvenliği ve radyasyondan 

korunmaya iliĢkin tüm gerekli donanımı temin etmek, çalıĢma planlarını ve 

talimatları hazırlamak, bu talimatlar çerçevesinde çalıĢanları bilgilendirerek 

uygulanmasını sağlamak, personelin doz ve sağlık takiplerini yaptırmak ve gerekirse 

tedavi ettirmektir. Bu amaçla; Radyasyon Güvenliği Komitesi tarafından 

radyasyon görevlilerinin görev, yetki ve sorumluluklarının çalıĢma talimatları 

çerçevesinde Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğine uygun Ģekilde düzenlenmesini, 

çalıĢanların bilgilendirilerek düzenlemelere uyulmasını sağlar. 

Radyasyon Güvenliği Komitesinde; 

a) Radyodiagnostik, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, rutin iĢlerinde Radyasyon 

kullanan Anabilim Dalı temsilcileri olan Uzman Hekimlerden olmak üzere en az üç 

hekim,  

b) Tıbbi Radyasyon Fizikçisi / Radyasyon Korunması Uzmanı,  

c) Hastane yönetimini temsilen BaĢhekim veya BaĢhekim Yardımcısı, Hastaneler 

BaĢmüdürü veya Hastane Müdürü ve en az bir Müdür Yardımcısı,  

d) HemĢirelik Hizmetleri Müdürü veya HemĢirelik Hizmetleri Müdür 

Yardımcısından oluĢur.  

Hastanemiz Radyasyon Güvenliği Komitesi, KSÜ-SUAH BaĢhekimliği‘nin 2015‘te 

komite üyelerini görevlendirmesiyle kurulmuĢtur. Komitenin üyelerinin görev 

değiĢiminde, üye çoğunluğunun korunması sağlanır. Komite üyeleri üç yıl için 
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atanır. Yeni Kurul üyeleri, Dekanlık ve Hastane BaĢhekimliği tarafından ilgili 

birimlere bildirilir. Komite, görev ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere 

Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi veya Radyodiagnostik Anabilim Dalı 

temsilcilerinden en az ikisinin mutlaka bulunması kaydıyla ve çoğunluk sağlanarak 

yılda en az 4 (dört) kere 3 er ay aralıklarla yapılır. Kurul kararları oy çokluğu ile 

alınır. 

 

2.1. Radyasyon Güvenliği Komite’sinin Görev ve Sorumlulukları 

Radyasyon Güvenliği Komiteleri; lisanslı faaliyetlerin mevzuata uygun olarak 

yürütülmesini ve sürekliliğini sağlamak üzere aĢağıdaki görev ve sorumlulukları 

yerine getirmelidir;  

a) Yeterli sayı ve nitelikte personel ile teknik ve finansal altyapının temin edilmesini 

sağlamak, 

b) Tesiste bulunan tüm radyasyon kaynaklarının envanterini gözden geçirerek 

sorumlu değiĢikliği, kaynağın yerinin değiĢmesi, denetimli alanlarda yapılan 

değiĢiklik, yeni cihaz alımı, faaliyeti sonlandırılan uygulamalar gibi lisans 

koĢullarını etkileyebilecek değiĢiklikleri değerlendirmek ve gerekirse TAEK‘i 

haberdar etmek, 

c) Radyasyon uygulamalarının yapıldığı bölümlerde çalıĢanların, toplumun ve 

hastaların radyasyondan korunmalarını sağlamak ve kiĢisel veya kolektif dozların 

mümkün olan en düĢük seviyede tutulabilmesi için radyasyonla çalıĢılan tüm 

bölümlerde çalıĢma koĢullarını belirlemek, 

ç) Radyasyondan korunma sorumlusunun/sorumlularının tuttukları kayıtlar ve 

hazırladıkları raporlara göre; radyasyon görevlilerinin kiĢisel radyasyon dozlarını, 

radyasyon seviyeleri ölçüm sonuçlarını, kontaminasyon olaylarını, radyoaktif atık 

kayıtlarını, kalite kontrol kayıtlarını, bakım onarım kayıtlarını, eğitim programlarını 

incelemek ve değerlendirmek,  

d) Sağlık Bakanlığı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TAEK ve diğer ilgili 

kuruluĢların yayımlamıĢ olduğu radyasyondan korunmaya iliĢkin mevzuatı 

inceleyerek yerine getirmekle yükümlü olduğu tüm hususları yürürlüğe koymak 

üzere ayrıntısıyla planlamak; tanı, tedavi ve araĢtırma amaçlarıyla radyasyonla 

çalıĢılan her bölüm için bir organizasyon Ģeması oluĢturarak uygulanmasını 

sağlamak,  

e) Kapalı ve açık radyoaktif kaynakların teslim alınması, ilgili bölüme transfer 

edilmesi, kullanılması ve bulundurulması sırasında kaynak güvenliği ve emniyetine 

iliĢkin tedbirleri değerlendirmek, gerekli kayıtların güncel olarak tutulmasını 

sağlamak, 

f) KuruluĢ içinde bulunan radyasyon alanlarında; radyasyon kaynağının özellikleri, 

çalıĢma koĢulları ve zırhlama koĢullarını göz önünde bulundurarak denetimli ve 

gözetimli alanları belirlemek ve görev tanımlarına göre ‗ÇalıĢma KoĢulu‘ A ve B‘de 

çalıĢan kiĢileri ve harici görevlileri sınıflamak,  
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-ÇalıĢma KoĢulu-A‘da görev yapan tüm personele radyasyonun enerjisi ile 

tipine (X, gama, alfa, beta, nötron) uygun kiĢisel dozimetre temin edilmesini ve 

uygun Ģekilde kullanılmasını sağlamak,  

-Elektronik dozimetrelerin kullanma talimatlarının oluĢturulması ve 

kayıtların tutulması dahil kiĢisel doz takibini yapmak ve kayıtların tutulmasını 

sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak ve dozimetri hizmeti alınan kuruluĢ 

ile gerekli koordinasyonu sağlamak, 

-Her toplantıda radyasyon görevlilerinin kiĢisel dozlarını değerlendirerek 

personelin bu değerlendirmeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak, 

-ĠyileĢtirme gerektiren uygulamalara iliĢkin tavsiyeleri belirleyerek 

uygulanmasını sağlamak, 

g) Denetimli ve gözetimli alanlara giriĢ/çıkıĢların kontrol altına alınabilmesi için 

gerekli planlamaları yapmak, uygulanmasını sağlamak; görsel/sesli radyasyon uyarı 

iĢaretlerinin uygun Ģekilde yerleĢtirilmesini ve çalıĢır durumda olmasını sağlamak,  

ğ) Radyasyon seviyeleri ölçüm sonuçlarına göre uygulamaya özgü doz 

kısıtlamalarını belirlemek,  

h) Radyasyon kaynakları ve uygulama alanlarına göre Ek-1‘deki formlarda verilen 

hususları kapsayan radyasyondan korunmaya iliĢkin çalıĢma talimatlarının 

hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, talimatların etkin Ģekilde 

uygulanmasında karĢılaĢılan idari ve teknik aksaklıkları belirleyerek gerekli görülen 

iyileĢtirmeleri yapmak,  

ı) Radyoaktif kaynakların temin edilmesinden bertaraf edilmesine (radyoaktif atık 

tesisine gönderilmesi veya serbestleĢtirilmesi) ya da satıĢ veya devri gerçekleĢene 

kadar tüm aĢamalarda güvenlik ve emniyetini sağlamak.  

-Radyoaktif atıkların toplanması, taĢınması, tasnif edilmesi, iĢlenmesi, 

geçici veya nihai olarak depolanması ile ilgili mali, idari ve teknik düzenleme, iĢlem 

ve süreçlerin tümünü kapsayacak Ģekilde radyoaktif atık yönetimi ve deĢarja iliĢkin 

prosedürlere ve bunların uygulanmasına iliĢkin talimatların hazırlanmasını 

sağlamak, radyoaktif atıkların mevzuata uygun olarak gerçekleĢtirilebilmesi için 

gerekli idari ve mali tedbirleri almak, 

i) Tehlike durumunda yapılacak iĢlemleri ve alınacak önlemleri de içerecek Ģekilde 

Ek-1‘de verildiği gibi oluĢturulan radyasyondan korunma ve radyasyon 

kaynaklarının güvenliğine iliĢkin kuralların ve talimatların yer aldığı ayrıntılı bir 

"Radyasyon Güvenliği El Kitabı" hazırlanmasını sağlamak, onaylamak, tüm 

radyasyon görevlilerinin ulaĢabileceği Ģekilde ilgili bölümlere dağıtmak, gerekli 

görüldüğünde güncellemek, 

j) Radyasyon alanlarında bulunan kiĢilerin radyasyondan korunmaya iliĢkin bilgi, 

eğitim ve deneyimi ile ilgili olarak yeterlilik değerlendirmeleri yaparak, gereken 

bilgi aktarımını sağlamak üzere hizmet içi eğitim programlarını oluĢturarak 

uygulanmasını sağlamak ve gereksinimlere göre programı ve eğitimi yenilemek, 

k) Yapılan idari ve teknik düzenlemelerin yerine getirilip getirilmediğini düzenli 

aralıklarla denetlemek,  
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l) Toplantı sonuçlarına iliĢkin rapor hazırlamak ve komite üyelerine dağıtmak, 

raporun bir kopyasının radyasyon uygulamalarının yapıldığı her birimde 

bulundurulmasını sağlamak.  

m) IĢınlanmalara iliĢkin olağandıĢı durumları rutin toplantılarda ve gerektiğinde 

ivedilikle toplanarak değerlendirmek, olayın sebepleri, geliĢimi ve sonuçları ile ilgili 

olarak mevcut Tehlike Durumu Planı dâhilinde yapılan iĢlemleri ve olayın 

tekrarlanmaması için alınan önlemleri değerlendirmek, 

n) Her türlü radyasyon içeren araĢtırma önerisi için, araĢtırmanın radyasyondan 

korunmanın gerekçelendirme ve optimizasyon ilkelerine uygunluğunun 

değerlendirilmesi açısından Radyasyon Güvenliği Komitesinden onay alması 

yönünde Etik Komite‘yi bilgilendirmek ve onay almadan radyasyon içeren hiçbir 

çalıĢma baĢlatılmamasını denetlemektir. 

 

3. RADYASYONLA ÇALIġAN ÜNĠTELERDE RADYASYON GÜVENLĠĞĠ 

 

3.1. KSÜ-SUAH RADYOLOJĠ ÜNĠTESĠNDE RADYASYON GÜVENLĠĞĠ 

KSÜ-SUAH Radyodiagnostik Ünitesinde Tıp ve Radyoloji uzmanlık eğitiminin 

yanında hastanemizin ve yakın bölgemizin tıbbi görüntüleme, teĢhis ve tedavi 

ihtiyaçları karĢılanmaktadır. Radyoloji ünitesinde sağlık hizmetine yönelik donanımı 

5 adet ek tüplü röntgen aygıtı (3 tanesi dijital, 2 tanesi konvansiyonel), 1 tane 16 

dedetktörlü bilgisayarlı tomografi (BT), 2 adet 1.5 tesla manyetik rezonans 

görüntüleme (MRG), 1 dijital mamografi, 1 adet kemik dansitometri, 4 adet 

ultrasonografi cihazı ve 2 adet taĢınabilir röntgen aygıtından oluĢmaktadır. Sistem ve 

gereçler, uluslararası kurallara uygun olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

(TAEK) lisansı ile hizmet vermektedir. 

3.1.1. Radyoloji Departmanında Uygulama ilkeleri 

3.1.1.1. Hastanın Radyasyon Güvenliği 

Tanı ve tedavi amacıyla yapılan radyasyon uygulamalarının amacına ulaĢması 

öncelikli olmak üzere hastanın radyasyon güvenliğini sağlamak için Lisans sahibi 

tarafından aĢağıdaki hususların yerine getirilmesi sağlanır. Hastaya hekimin yazılı 

isteği dıĢında hiçbir radyasyon uygulaması yapılamaz.  Hastanın alacağı veya alması 

gereken doz miktarının tayini ve tıbbi ıĢınlama süresince hastanın radyasyondan 

korunmasını sağlamak üzere gerekli tüm bilgiler yazılı olarak önceden belirlenir ve 

uygulanır. Radyasyondan korunma konusunda uygulamaya özgü olarak eğitilmiĢ 

personel çalıĢtırılır. Kalibrasyon, dozimetri ve cihazların kalite kontrolü bu konuda 

yetkili kiĢilerin denetimi altında yapılır. 

Radyolojik incelemelere aşağıdaki koşullarda izin verilir. 

Alternatif tekniklerle karĢılaĢtırıldığında, radyasyonla yapılacak tanı ve tedavinin 

yararları radyasyonun hasarlarına göre daha ağırlık kazandığı durumlarda tıbbi 

ıĢınlamalar uygulanır. Mesleki, yasal veya sağlık sigortası amaçlı tıbbi ıĢınlanmalar, 

sağlıkla ilgili belirgin bir beklenti olmadıkça ve uygulama tipi hakkında profesyonel 

kiĢi veya kuruluĢların görüĢleri alınmadan yapılamaz. Toplumun sağlık 

taramalarında radyolojik yöntemler ekonomik ve sosyal bedelin sağlık riskini 
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karĢılaması halinde ve kiĢiler için net bir yarar sağlayacak ise uygulanır. Sağlık 

kuruluĢlarının Etik Komite önerileri ve yazılı onayları ile araĢtırma yapılacak kiĢinin 

yazılı onayı alınmadan araĢtırma amacıyla tıbbi ıĢınlanmalarına izin verilemez. 

KiĢiye net bir yarar sağlamayan, alacakları doz ve risk hakkında kiĢilerin 

bilgilendirildiği, kiĢilerin ve Etik Komite‘nin yazılı onayı alınmıĢ araĢtırma amaçlı 

gönüllü ıĢınlanmalarda, halk için bir yıllık en yüksek izin verilen doz düzeyi 

aĢılamaz. Çok özel durumlarda TAEK tarafından onaylanmak koĢuluyla radyasyon 

görevlileri için izin verilen ortalama yıllık doz düzeyine izin verilebilir. 

Gerek görülen hallerde tıbbi tanı ve tedavi altındaki hastalara gönüllü ve bilinçli 

olmak koĢuluyla yardım etmek isteyen veya hasta ziyareti için gelen kiĢilerin 

alacakları etkin doz, tanı ve tedavi süresince 5 mSv değerini aĢamaz. 

3.1.1.2. ÇalıĢanın radyasyon güvenliği: 

Radyasyonla çalıĢan kiĢiler iĢe ilk baĢladığında, ―Radyasyon ÇalıĢanı 

Değerlendirme Formu‖ ve ―Radyasyon ÇalıĢanı Sağlık izlem Formu‖ (Ek-2 ve 3) bir 

kereye özgü olarak doldurulur. 

Sağlık izlemleri radyasyon korunma sorumlusu tarafından gerçekleĢtirilir, saklanır, 

sonuçlar yıllık olarak RGK ‘ya sunulur. 

Denetimli ve gözetimli alanlardaki radyasyon çalıĢanlarının kiĢisel dozları, 

radyasyondan korunma ve radyasyon güvenliğinin optimizasyonunun sağlanması 

için ilgili yönetmeliklerde verilen yıllık doz sınırları altında kalmak koĢulu ile 

sınırlandırılır. Bunu sağlamak için Radyodiyagnostik AD‘da: 

- Denetimli ve gözetimli alanlarda çalıĢanların film dozimetre sonuçları 

(rutin 2 aylık ölçüm) kayıtları tutulur. 

- Radyasyon kaynaklarının kullanıldığı alanlarda radyasyon düzeyleri 

düzenli olarak (yılda bir) izlenerek kayıtları tutulur. 

- Denetimli alanlarda çalıĢan kiĢilerin kullanabilmesi için cihazların 

bulunduğu odalarda gonad koruyucu, kurĢun önlük ve özellikle anjio‘da tiroid 

koruyucu ve kurĢun gözlük bulundurulur. 

- Yapılan iĢin niteliğine uygun koruyucu giysilerin nitelik denetimleri yıllık 

olarak yapılır ve kayıtları tutulur. Hasar gören kurĢun önlükler ve diğer koruyucular 

bildirilerek yerine yenileri sağlanır. 

- Radyasyon çalıĢanının sağlık izlemleri, yılda bir kez RGK tarafından 

oluĢturulan protokoller doğrultusunda gerçekleĢtirilir ve kayıtları saklanır. 

- Radyasyon Güvenliği sorumlusu, denetimli alanlarda geçici görevle 

bulunanlara, çalıĢtıkları süre içinde radyasyondan korunma yöntemleri hakkında 

bilgi verir. 

- Stajyer ve öğrenci konumunda olan 18 yaĢından küçükler Anabilim 

Dalının denetimli alanlarında çalıĢtırılamazlar. Ancak gözetimli alanlarda eğitim 

amaçlı 16–18 yaĢ stajyer ve öğrenciler bulunabilir. 

3.1.1.3. Radyasyon Korunmasında Temel Kurallar 

Asemptomatik hastalarda rutin amaçlı tetkiklerden kaçınılmalıdır. 

Ekspojur faktörlerinin yanlıĢ seçimi, yanlıĢ pozisyon gibi teknik hatalar nedeniyle 

tetkik tekrarına yol açılmamalıdır. 



15 

Radyasyon kontrolünde; zaman, mesafe ve bariyerin önemi iyi anlaĢılmalı ve 

pratikte kullanılmalıdır.  

-X-ıĢını oluĢması ekspojur parametresi olan zamanla doğru orantılıdır. 

Ekspojur süresi arttıkça aynı oranda x-ıĢını miktarı artar.  

-Alınan radyasyon, mesafenin karesi ile ters orantılıdır.  

-KurĢun veya beton bariyerler radyasyon korunmasında paravan 

oluĢtururlar. Primer ıĢının yolunda kesinlikle durulmamalıdır. Koruyucu bariyer 

arkasında durulmuyorsa mutlaka kurĢun önlük giyilmelidir.  

Devamlı dozimetre kullanılmalı ve kurĢun önlüğün altına takmalıdır. Çekim 

esnasında hasta tutulmamalı, mümkünse metalik tespitleyiciler kullanılmalıdır. 

Hastanın tutulması gerekli ise bu yakınlarına yaptırılmalıdır. Hastayı tutan kiĢiye 

kurĢun önlük ve mümkünse kurĢun eldiven giydirilmelidir. Doğum çağındaki herkes 

için tetkike engel olmuyorsa gonad koruyucu kullanılmalıdır. Kesin gereklilik 

mevcut değilse gebelikte inceleme yapılmamalıdır. Doğurgan kadında pelvis ve alt 

abdominal inceleme menstruasyondan sonraki ilk 10 günde yani gebelik Ģansının en 

az olduğu dönemde uygulanmalıdır. Gebelikte bu tip inceleme mümkünse gebelik 

sonrasına veya gebeliğin 2. yarısına ertelenmelidir. Ġncelemeler sırasında mümkün 

olan en küçük kolimasyonu kullanmak radyasyon dozunu azaltacaktır. 

3.1.1.4. Radyasyondan Korunmada Cihaz Kullanılmasında Dikkat Edilmesi 

Gereken Hususlar 

Radyografi Cihazları 

Radyografi tekrarlarından kaçınmak gerekir. Bazı tekrar nedenlerini; yetersiz 

pozisyonlandırma, uygun olmayan ekspojur faktörleri (aĢırı ya da düĢük doz), hasta 

hareketi, yetersiz kolimasyon, kaset ve ranforsatör hataları, banyo hataları, grid 

hataları, aynı kasete birden fazla ekspojur yapılması, yanlıĢ bölgeye radyografi 

yapılması oluĢturur. 

Radyografik teknik 

Yüksek kVp ile çalıĢmak saçılmanın azalması nedeniyle hasta cilt dozunu azaltır. 

Kolimasyon 

Kolimatör, sadece ilgilenilen alanı içine alacak kadar açılmalıdır. IĢın alanı ile film 

uyumuna dikkat edilmeli ve bu amaçla film boyutuna uygun kolimasyon sağlayan 

otomatik kolimatörler kullanılmalıdır. Kolimasyon, hastanın aldığı dozu 

azaltmasının yanı sıra saçılmanın azalmasına bağlı görüntü kalitesini de arttırır. 

Filtrasyon 

X-ıĢını tüpünden çıkan tanı değeri olmayan düĢük enerjili ıĢınların vücuda 

ulaĢmadan filtre edilmesi gerekir. Bu amaçla röntgen cihazındaki kaçınılmaz ve 

eklemeli filtrasyonun toplam miktarı 2,5 mm Al eĢdeğeri olmalıdır. 

Fokus-obje mesafesi 

Portabl incelemelerde 30 cm‘den, fluoroskopide 45 cm‘den, radyografide ise 100 

cm‘den az olmamalıdır. 

Trifaze jeneratörlerin kullanılması alınan radyasyon dozunu azaltır. 

Radyoloji ünitesinde bulunan cihazlar dijital sistemler olup görüntüler PACS 

arĢivleme sistemine DICOM olarak gönderilmektedir. Banyo kalite kontrolü 
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yapılmamaktadır. Ayrıca cihazlarda otomatik ekspojur sistemleri kullanılmaktadır. 

Koruyucu bariyerler 

Radyografi cihazlarının primer ve sekonder koruyucu bariyerleri vardır ve 

teknisyenin aldığı doz bu Ģekilde en aza indirilmiĢtir. 

Röntgen masaları 

Röntgen masalarının iyi ıĢın geçiren maddelerden yapılmıĢ olması gerekir. Bu 

amaçla en sık ―karbon fiber‖ kullanılır. Absorbsiyon özelliği az olan karbon fiber, 

oldukça dayanıklı bir maddedir. 

Grid türü 

Çok yüksek oranlı gridlerin kullanılması hasta dozunu arttırır. 

Görüntü alıcı (film, ranforsatör ve dedektörler) 

Ranforsatörler hastanın aldığı dozu büyük oranda azaltırlar (%95). Yüksek hızlı 

ranforsatörler ve bunlara uyumlu filmlerin kullanılması, alınan dozu daha da 

azaltmaktadır. Bu nedenle nadir toprak ranforsatörler ve diğer hızlı ranforsatörlerin 

öncelikle seçilmesi gerekir. 

Portabl röntgen cihazları 

Bu cihazlarda koruyucu bariyerler olmaması nedeniyle, birlikte koruyucu kurĢun 

önlük bulundurulmalıdır. Bu cihazların ekspojur düğmeleri x-ıĢını tüpünden 180 

cm‘ye kadar uzaklaĢtırılabilmelidir. 

Floroskopi ve Anjiografi Cihazları 

Bu cihazlar, radyografiden beklenen verileri elde etmek amacıyla kullanılmamalıdır. 

Görüntü kuvvetlendirici tüpü, hastanın aldığı dozu azaltmasının yanı sıra primer 

koruyucu bariyer gibi rol yapar. Görüntü tüpünün operatörün bulunduğu tarafta 

olması ve hastaya temas edecek kadar yakın olması gerekir. Bu cihazlarda kullanılan 

floroskopi düğmesinin basınca radyasyon veren, bırakınca radyasyonu kesen tipte 

olması daha avantajlı olmaktadır. Bu cihazlarda hastadan gelen radyasyonu azaltmak 

için koruyucu perdeler, koruyucu kurĢunlu camlar kullanılabilmektedir. Yine bu 

cihazlarda bulunan zaman uyarıcıları, toplam skopi süresini belirler ve beĢ dakikalık 

toplam skopi süresinde sesli sinyal verir. Floroskopi cihazları, masa üzerindeki x-

ıĢını intensitesi 10 R/dk‘yı geçmeyecek Ģekilde ayarlanmıĢtır. 

C kollu fluoroskopi ve anjiografi sistemlerinde x-ıĢını tüpü masa üstünde ise 

çalıĢanın aldığı doz daha fazladır. Bu nedenle bu cihazlarla çalıĢırken x-ıĢını tüpü 

masa altında ya da çalıĢanın öbür tarafında olmalıdır. 

Hasta yakınında personelin durması gereken masa kenarlarında doz değerlerinin en 

yüksek olduğu unutulmamalıdır. Radyolojik tetkik esnasında personelin hastanın 

yanında bulunması gerekiyorsa, vücutlarını, troid ve gözlerini korumaları gerekir. 

Ters kare yasasının sonucu olarak, hastadan 3 m. uzaklık civarında saçılma düzeyleri 

hızla düĢer ve kurĢun önlük giymek gerekmeyebilir. Radyoloji personeli asla 

hastaları tutmamalıdır. Mümkün olduğunca mekanik tutma aygıtları kullanılmalı ya 

da hastanın yakını veya arkadaĢından yardımcı olması istenmelidir. Bu yardımı 

yapacak kiĢiye de uygun koruma sağlanmalıdır. 
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Mamografi 

Mamografide radyasyonun oluĢturduğu risk nedeniyle tarama amacıyla normal riskli 

hastalarda 40 yaĢın üzerinde kullanılması ve taramada her bir meme için tek 

projeksiyonda inceleme yapılması önerilmektedir. 

Mamografi cihazlarında ranforsatörlerin kullanılması, hastanın aldığı dozu oldukça 

azaltır. Görüntü kalitesi yüksek olan xeromammorafi tetkikinde hasta daha fazla doz 

alır. Ranforsatör kullanılarak yapılan tetkikte her bir projeksiyon için meme dozu 40 

mRad iken, xeromammografide meme dozu 370 mRad olmaktadır. 

Bilgisayarlı Tomografi 

Bilgisayarlı Tomografide kolime edilmiĢ x-ıĢını demeti kullanıldığı için saçılan 

radyasyon floroskopiye göre daha azdır. Bilgisayarlı Tomografide hasta dozu, 

ardıĢık kesitlerin aldığı dozun toplamı Ģeklindedir. Fakat saçılan radyasyon ve 

yetersiz kolimasyona bağlı olarak verilen radyasyon, ilgili kesit alanının dıĢına 

kısmen taĢma göstermektedir; bunun sonucu olarak taranan bölgenin almıĢ olduğu 

total radyasyon miktarı, bir kesitte alınmıĢ olan dozun üzerinde olmaktadır. Bir BT 

kesitinin radyasyon dozu, kesit alanı içindeki tüm dokulara yaklaĢık olarak eĢit 

oranda dağılır; bu doz 1-10 rad arasında değiĢir. Bir BT kesitinde en yüksek dozu 

deri alır. Deri dozu vücudun merkezine oranla yaklaĢık % 20 daha fazladır. ArdıĢık 

kesitler alınan bir çalıĢmada, her kesitin aldığı radyasyon dozu, tek bir kesitte alınan 

doza göre % 40 daha fazladır. 

3.1.2. Kaza veya Tehlike Durumunda Yapılması Gerekenler 

3.1.2.1. Potansiyel kaza durumları: 

A. Aygıtın kullanımından kaynaklanan kazalar 

-Hastaya yapılan inceleme sonucunda yüksek doz aldığının saptanması. 

-Bu sırada incelemeye eĢlik eden (doktor, hemĢire, teknisyen/tekniker vb) kiĢilerin 

aldığı dozların yüksek olması durumunun saptanması. 

B. Aygıta bağlı bozukluklar 

-Kullanıcı ölçütü olan kVp, mA ve mAs değerlerinin doğru seçilmesine karĢın, 

sistemin öngörülenden daha yüksek değerde doz oluĢturması. 

C. Dış etkenler 

-Yangın, sel baskını, deprem, hırsızlık olayları vb. 

3.1.2.2. Kaza Durumu Nedenleri ve Ġzlenecek Yöntemler 

A. Aygıtın kullanımından kaynaklanan kazalar 

Kaza nedenleri 

a-•Ġncelemelerin uzunluğu ve/veya karmaĢıklığı 

b- Doz ölçümlerinin yapılmaması 

c- IĢınlanan bölgelerin vücut kalınlığı ya da demet açısı nedeniyle kalın olması 

d-Yüksek doz hızı modlarının kullanılması (elektronik ve geometrik büyütmeler de 

göz önüne alınarak) 

e- Gereksiz vücut bölgelerinin ıĢınlanması 

f- Sık yinelenen filmler 

Ġzlenecek yöntemler 

Radyasyonla çalıĢan kiĢilerin yüksek dozda radyasyonla karĢılaĢması durumunda: 
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a- Fazla dozla karĢılaĢan hasta ve çalıĢanlar saptanarak radyasyon güvenliği 

sorumlusuna bilgi verilir. 

b- Radyasyon güvenliği sorumlusu, çalıĢanların film dozimetrilerinin Çekmece 

Nükleer AraĢtırma ve Eğitim Merkezi‘ne (ÇNAEM) acilen gönderilmesini sağlar. 

c- Radyasyonla karĢılaĢmıĢ kiĢilerin gerekli laboratuvar incelemeleri yapılır. 

d- Ġnceleme sonuçları Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen sınırları 

(herhangi bir yılda alması beklenilen 50 mSv‘ı, ardıĢık 5 yılın ortalaması ise 20 

mSv‘) aĢmamalıdır. Ortamda bu doğrultuda gerekli önlemler alınır. 

e- Radyasyon güvenliği sorumlusu, ÇNAEM‘ den gelen sonuçların sınırları aĢması 

durumunda çalıĢan kiĢilerin radyasyon riski olmayan alanlarda (gözetimli alanlarda) 

görevlendirilmesi için gerekeni yapar. 

f- ÇalıĢan kiĢinin aldığı dozun sınırları aĢması ya da üst eĢiğe ulaĢması durumunda 

ve kaza ya da tehlike durumlarında lisans sahibine bilgi verilir. 

g- Radyasyonlu alanda çalıĢan kiĢinin ne kadar süreyle radyasyonlu alan dıĢında 

çalıĢacağına radyasyon güvenliği sorumlusu ve lisans sahibi kararlaĢtırır. 

Yapılan tetkik sonucunda hastanın yüksek dozla karĢılaĢması durumunda: 

a- Yapılan incelemenin teknik ölçütleri istenerek, hastanın aldığı doz hesaplanır. 

Hastadaki doku hasarı değerlendirilir. 

b- Belirlenen değerlere göre hastanın doktoruna bir bildirim hazırlanır; bu bildirimde 

hastanın ne kadar doz aldığı belirtilir ve önerilerde bulunulur. Bildirim, radyasyon 

güvenliği sorumlusu ve lisans sahibi tarafından imzalanarak baĢhekimliğe iletilir. 

c- Hasta uygun izlem programına alınır. 

d- Fazla doz alımına neden olan sürecin yinelenmemesi için gerekli önlemler alınır. 

B. Aygıta bağlı bozukluklar 

Teknisyen/tekniker çalıĢtığı sistemde elde ettiği inceleme görüntülerinin yeterli 

nitelikte olmadığını gördüğünde: 

a- Anabilim Dalı fizikçisi ya da baĢteknisyen bilgilendirilir. 

b- Aygıtın teknik ölçütleri kontrol edilerek sistemin doğru çalıĢıp çalıĢmadığı 

denetlenir. 

c- Sistem doğru ölçüt değerleriyle çalıĢmıyorsa teknik servis çağırılmalıdır. 

d- Servis elemanı sistemin kVp, mA, mAs ve doz ölçümü (Röntgen) ve benzeri 

sonuçları değerlendirir, sorumlu kiĢiye (lisans sahibi) bildirilir. 

e- Raporda belirtilen ―yapılacak iĢlemler‖ uygunsa onaylanır, sistemin kalibrasyonu 

ve değerleri düzenlenir. 

f- Anabilim Dalı'nda oluĢturulan nitelik denetimi programı doğrultusunda tüm 

sistemler önceden belirlenmiĢ aralıklarla kalibre edilir ve değerlendirilir. 

C. Dış etkenler 

Su baskını, yangın, sel ve deprem gibi doğal afetler durumunda: 

Anabilim dalında kullanılan sistemlerde meydana gelen hasarları belirlemek için 

bölümün fizikçisine veya baĢteknisyenine haber verilir. Yapılan değerlendirme 

sonucunda cihazın yeniden çalıĢıp çalıĢmayacağı konusunda karara varılır. Hasara 

yol açan durumun yinelenmemesi için, hastane yönetimi bilgilendirilerek gerekli 

önlemlerin alınması sağlanır. 
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3.1.2.3. Tehlike Durumlarında Kaza Bildirimi ve Kayıtlar 

Radyasyon güvenliği açısından tehlike yaratan durumlar ya da kazalarla ilgili veri 

toplama-kayıt sürecinde aĢağıda belirtilen öğeler göz önüne alınmalıdır: 

a- Kayıtlardan sorumlu kiĢiler ve kayıt sisteminin nasıl yürütüleceği belirlenmelidir. 

b- Kayıt, kazanın oluĢ nedeni ile ilgili açıklayıcı ve ayrıntılı bilgi içermelidir. 

c- Doz ile ilgili kayıtlar aĢağıdaki alanları kapsamalıdır: 

- Ġncelemeye katılan çalıĢanların almıĢ olduğu doz kayıtları 

- Hasta radyasyon düzeylerine iliĢkin doz kayıtları 

- Çevre radyasyon doz kayıtları 

d- Kazanın olduğu: 

-Gün, saat ve yer 

e- Kazaya uğrayan hastaya iliĢkin kayıtlar: 

- Uğranılan dozun değerini, 

- Uğranılan dozun hangi yöntemle saptandığını, 

- Hastanın dosya numarası, adres, telefon numarası gibi kiĢisel bilgilerini, 

- Hastanın, kaza sonrası iyileĢme sürecine iliĢkin bilgileri içermelidir. 

g- Hastanın yanlıĢ uygulamalardan dolayı fazla doza uğraması durumunda kayıtlar: 

- Yapılan uygulama ile ilgili hata ve yanlıĢlara, 

- Uygulama yapılan bölgede beklenilen hasara, 

- Yapılması gereken giriĢimin özelliklerine, 

- Hastanın tedavi sürecine iliĢkin bilgiler içermelidir. 

Tablo. Tehlike Durumunda ve Olağan DıĢı Durumda Görev Alacak 

Personel,Radyodiagnostik Anabilim Dalı Yönetimive TAEK Telefonları 

 

 Dahili Telefon 

Yrd. Doç. Dr. Betül Kızıldağ 3763 

BaĢ Tek.Cevher Kaçar 2874 

Tekniker. Ferhat Davarcı 2871 

BaĢmüdür/MüdürHalil Dilekoğlu 4051 

BaĢhekim/BaĢhekim Doç Dr. Mehmet 

Acıpayam 

4041 

TAEK ACĠL DURUM 172 

TAEK 0312 2958907 

RSGD BaĢk. 0312 2958973 

SANTRAL 0312 2958700 (Santral) 

FAX 0312 2958947 
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3.2. KSÜ-SUAH RADYASYON ONKOLOJĠSĠ ÜNĠTESĠ’NDE RADYASYON 

GÜVENLĠĞĠ 

KSÜ-SUAH Radyasyon Onkolojisi Ünitesi, eğitim yanında bölgemizdeki 

radyoterapi endikasyonu olan kanserli hastaların radyoterapisininde uygulandığı bir 

kliniktir. Bu ünitede kullanılan bir adet tedavi (Lineer Hızlandırıcı) ve bir adet BT 

simülasyon aygıtları ile bu aygıtların bulundukları odalar TAEK yönetmeliklerine 

uygun olarak kurulmuĢ ve TAEK tarafından lisanslanmıĢtır. 

3.2.1. Lineer Hızlandırıcı Cihazı için Tehlike ve Olağan DıĢı Durumlarda 

Ġzlenecek Yöntemler 

3.2.1.1. Lineer Hızlandırıcı Cihazında ÇalıĢma Prensipleri 

Cihaz eğitim almıĢ deneyimli teknisyen ve fizikçiler tarafından kullanılmalıdır. 

ÇalıĢan tüm radyoterapi personeli TLD dozimetre kullanmalıdır. 

Cihaz bakım-onarımı, lisanslı ve eğitimli kiĢilerce yapılmalıdır. 

Cihaz ilk açıldığında sorumlu teknisyen tarafından havalandırma, soğutma 

sisteminin çalıĢıp çalıĢmadığı, su sıcaklığı, basıncı, seviyesi, gaz basıncı kontrol 

edilmelidir. 

Cihazın bulunduğu oda sıcaklığı ve basıncı kontrol edilerek kayıt tutulmalıdır. 

Gantri ve kolimatör 0°‘ye getirilmelidir. 

Elektron ve foton enerjilerinde sabah kontrolleri sorumlu teknisyen tarafından 

yapılmalıdır. 

Cihazın mekanik kontrolleri fizikçi denetiminde sorumlu teknisyen tarafından 

yapılmalı ve sorumlu fizikçiye onaylattırılmalıdır. 

Foton enerjileri için 5 cm derinlikte, elektron enerjileri için dmax derinliğinde doz 

verimi kontrolleri yapılmalıdır. Sonuçlar sorumlu fizikçiye bildirildikten sonra hasta 

tedavisine baĢlanmalıdır. 

Tedaviler bittikten sonra cihaz gantri 120° ve kolimatör 90°‘de STANDBY 

konumuna getirilmelidir.  

Bilgisayarlar kapatılmalıdır. 

Hasta tedavisi ayarlanırken gantri ve masa hareketleri sırasında çarpma ve vurmalara 

dikkat edilmelidir (gantrinin çarpabileceği veya sıkıĢabileceği materyallerin 

olmamasına dikkat edilmelidir). 

Tedavi güvenlik (açma-kapama) kilitleri ve acil durum sistemleri sürekli çalıĢır 

durumda olmalıdır. 

Tedavi sırasında herhangi bir çarpma ve sıkıĢma durumunda acil durum butonları 

kullanılarak hastanın ve tedavinin zarar görmesi engellenmelidir.  

Hasta tedavi süresince teknisyenler tarafından monitörden izlenmeli ve tedaviyi 

hatalı hale getirecek koĢulların oluĢmasına izin verilmemelidir. 

Ġlk hasta tedavilerinde sorumlu fizikçi ve sorumlu doktora haber verilmeli ve tedavi 

bu koĢullarda gerçekleĢtirilmelidir. 

Tedavi boyunca belirtilen günlerdeki hasta kontrollerinin yapılmasına dikkat 

edilmelidir. 

Tedavi boyunca hastada beklenmedik reaksiyonlar için sorumlu fizikçi ve sorumlu 

doktor haberdar edilmelidir. 
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Emin olunamayan hiçbir hasta set-up‘ı ve tedavisi gerçekleĢtirilmemelidir. Böyle 

durumlarda sorumlu fizikçi ve sorumlu doktor haberdar edilmelidir. 

Cihaz arıza ve hata mesajları gün, saat ve oluĢma koĢulu kayıt edilmeli ve bakım-

onarım sözleĢmesi olan firmaya sorumlu fizikçi denetiminde haber verilmelidir. 

Cihazın günlük, haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık kontrolleri düzenli olarak 

yapılmalı ve kayıtları saklanmalıdır. 

Herhangi bir arıza ve bakım sonrası cihazın tüm kontrolleri sorumlu fizikçi ile 

birlikte yapıldıktan sonra hasta tedavisi baĢlamalıdır. 

Cihaz ile ilgili tüm dokümanlar gerektiğinde kullanılabilecek Ģekilde uygun yerlerde 

bulundurulmalıdır. 

Tedavide kullanılan yardımcı cihazlar (kol tutacağı, kurĢun bloklar, hasta yatakları, 

vs...) uygun koĢullarda yerleĢtirilmelidir. Hasar görenler sorumlu fizikçiye ve 

doktora bildirilerek tedavi koĢulları yeniden sağlanmalıdır. 

Cihaz odası çalıĢma koĢullarını kolaylaĢtıracak Ģekilde düzenlenmeli ve tedavi 

boyunca hasta ve çalıĢanı rahatsız edecek ayrıntılar bulundurulmamalıdır. 

Cihazda bulunan bilgisayarlara dıĢarıdan hiçbir disket, CD veya harici bellek 

takılmamalıdır. 

Temel prensip güvenli, doğru ve sistemli çalıĢma olmalıdır. 

3.2.1.2. Lineer Hızlandırıcı Cihazı için Tehlike Durum Planı 

Yangın: 

Yangın durumunda KSÜ-SUAH yangın önleme ve söndürme yönergesi ve Hastane 

yangın emniyeti talimatında tanımlanmıĢ kiĢiler kendi alan ve görevleriyle 

sorumludur. Ancak yangın sırasında hangi nedenle olursa olsun, tanımlanmıĢ 

görevlilerin bulunmaması durumlarında orada bulunan tüm personel yangın ihbar ve 

söndürme iĢleminden sorumludur. 

Teknisyen tarafından cihaz durdurularak hasta tedavi odasının dıĢına çıkarılır. 

Durumdan Radyasyon güvenliği sorumlusu ve bölüm sorumlusu haberdar edilir. 

Hastane sorumlusu bilgilendirilir. 

Yangın alarmı düğmesine basılarak bölüm boĢaltılır. 

Bilgisayarlar kapatılır ve sonra elektrik ana Ģalterden kapatılır. 

Yangın türüne göre en yakın yangın söndürücülerle yangına müdahale edilirken; 

yangın durumuna göre 110 numaradan itfaiye haberdar edilir. Ġtfaiye görevlilerine 

yol gösterilmelidir. 

Lisans veren kurum olan TAEK aranarak haberdar edilir ve sorumlu kiĢi ayrıntılı 

raporları hazırlayarak TAEK‘e gönderir. 

Varian Lineer hızlandırıcı cihazının bakımından sorumlu servis haberdar edilir. 

Yangın halinde elektrik ve binada kullanılan materyale uygun söndürücü 

kullanılması ve yangın söndürücülerin periyodik kontrollerinin yapılması gereklidir. 

Yangın söndürücüler kolay ulaĢılabilir yerlerde bulundurulmalıdır. Tüm çalıĢanlar 

yangın anında yapılacak iĢlemler konusunda eğitilmelidir. 

Olay sonrası cihaz çalıĢtırılmadan önce genel bakımdan geçmeli, kalite kontrol ve 

doz ölçümleri yapılmalıdır. 
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Su Basması 

Tedavi odasının zemin ve kablo kanallarına su girmiĢ, kablolar ıslanmıĢ ise cihaz 

kesinlikle çalıĢtırılmamalıdır. 

Kumanda bilgisayarı kapatılır ve ana elektrik ana Ģalterden kesilir. 

Hasta tedavi odasında iken su basarsa cihaz hemen kapatılır ve hasta dıĢarı alınır. 

Rdayasyon güvenliği sorumlusu ve müdahaleden sorumlu kiĢilere, hastane 

sorumlusuna ve bakımdan sorumlu yetkili firma elemanlarına haber verilir. 

Hasar tespiti yapılarak gerekli raporlar hazırlanarak TAEK‘e gönderilmelidir. 

Suyun boĢaltılmasını takiben sorumlu teknik personel tarafından cihaz 

çalıĢtırılmadan önce genel bakımdan geçmeli, kalite kontrol ve doz ölçümleri 

yapılmalıdır. 

Deprem 

Tüm çalıĢanlar deprem anında yapılacak iĢlemler konusunda eğitilmelidir. 

Depremin tedavi sırasında olması halinde; çalıĢan kiĢiler asla paniğe kapılmamalıdır. 

Teknisyen deprem sona erinceye kadar güvenli bir yerde sarsıntının geçmesini 

bekler, bulunduğu yerde kendini korumalı ve deprem sona erdikten sonra eğer 

yaralanmıĢsa ilk yardım için gereken tedavi yapılır. 

Deprem baĢladığında ıĢınlama hemen durdurulur ve hastaya sakin olması söylenir. 

Bu iĢlem sırasında sadece ıĢın kesilmeli, sistemin elektriği kesilmez, aksi halde 

cihaza müdahale etmek imkansız hale geleceğinden hasta masası hareket ettirilemez. 

Sarsıntı geçer geçmez hasta derhal tedavi odasından dıĢarı alınır ve ana Ģalterden 

elektrik kesilir. 

Yangın varsa yukarıdaki yangın prosedürü uygulanır. 

Radyasyon güvenlik sorumlusu ve müdahaleden sorumlu kiĢilere haber verilir. 

Hastane yönetim sorumlusuna haber verilir. 

Lisans veren kurum olan TAEK‘e haber verilir. 

Hasar tespiti yapılır ve bina hasar görmüĢ ise itfaiye ve polisten yardım istenir. 

Cihazın koruyucu zırhlaması hasar görmüĢ ise TAEK‘ten yardım istenir. 

Deprem sonrası ayrıntılı rapor hazırlanarak TAEK‘e gönderilir. 

Depremin tedavi saatleri dıĢında meydana gelmesi durumunda; hasar tespiti yapılır, 

cihaza ait parametreler kontrol edilir, durum TAEK‘e rapor edilir. 

Herhangi bir hasar yoksa sorumlu teknik personel tarafından cihaz çalıĢtırılmadan 

önce genel bakımdan geçmeli, kalite kontrol ve doz ölçümleri yapılmalıdır. 

Hırsızlık: 

Hırsızlık durumunda tedavi teknikeri radyasyon güvenlik sorumlusuna bilgi verir. 

Bölüm sorumlusu ve Hastane yönetim sorumlusuna haber verilir. TAEK ve Yetkili 

bakım sorumlusuna bilgi verilir. Cihaz tamirinden sonra, çalıĢtırılmadan önce genel 

bakımdan geçmeli, kalite kontrol ve doz ölçümleri yapılmalıdır. 

Cihazın istenmeyen hareketleri ve doz hızı yükselmesinde. 

Tekniker bulunduğu yerdeki acil butonlarına barsak cihazı durdurur.  

Tedavi esnasında doz hızı yükselmesi durumunda önce kontrol konsoulundaki 

―interrupt‖ butonu kullanılır. BaĢarılı olunamazsa acil durum düğmesi kullanılır. 

Yüksek doz hızının MÜ ve doz hızı değeri kaydedilir. 
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Eğer yukarıdaki iĢlemle baĢarılı olunamadıysa sistem kapatılır, ana elektrik düğmesi 

kesilir, hasta tedavi odasından çıkarılır, radyasyon güvenliği sorumlusuna haber 

verilir.  

Radyasyon güvenliği sorumlusu muhtemel arıza kaynaklarını araĢtırır, Cihaz 

bakımından sorumlu teknik servise haber verilir. Doz ile ilgili durumlarda bölüm 

sorumlusuna haber verilir ve fazla ve/veya yanlıĢ doz alımlarında olay raporu 

düzenlenir. 

Cihaz çalıĢtırılmadan önce genel bakımdan geçmeli, kalite kontrol ve doz ölçümleri 

yapılmalıdır. 

Güç kesintisi: 

Güç kesintisi durumunda kesintisiz güç kaynağı (UPS) devreye girerek cihaza 

elektrik sağlayacaktır. Bu olmadığı taktirde teknisyen hastayı tedavi odasından 

çıkarır ve radyasyon güvenliği sorumlusuna haber verir. 

Radyasyon güvenliği sorumlusu olası güç kesintisi nedenlerini araĢtırır ve hastane 

yönetimine haber verir. Elektrik tekrar sağlandığında cihazın doğru olarak çalıĢtığı 

kontrol edilir. 

3.2.2. Simülatör Cihazı için Tehlike ve Olağan DıĢı Durumlarda izlenecek 

Yöntemler 

3.2.2.1. BT Simülatör Cihazında ÇalıĢma Prensipleri 

Cihaz ile ilgili Olarak; 

Öncelikle kesintisiz güç kaynağı (uninterruptible power supply, UPS) açılarak 

Ģebekenin cihaza gelmesi sağlanmalıdır. 

Ana Ģalterden açma düğmeleri devreye sokulduktan sonra, bilgisayar sistemi 

açılmalıdır. Bilgisayar sistemi açılırken; ilk açılıĢta bilgisayar Ģifresi konulmadığı 

için ―tamam‖ veya ―iptal‖ denilerek geçilebilir. 

Bu sırada içeride maske eritme potasının açılıp açılmadığı kontrol edilmelidir. 

Ġçerisindeki su miktarının yeterli seviyede olması sağlanmalı, eğer su çok kirlenmiĢ 

ise simülasyonlar bittikten sonra bütün su boĢaltılıp temiz su ile değiĢtirilmeli ve 

ertesi güne hazır durumda bırakılmalıdır. 

Simülatör cihazının günlük kalite kontrol formlarının her gün cihaz açıldıktan sonra 

düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Değerlerde limit dıĢında düzensizlikler 

olduğunda sorumlu fizikçiye haber verilmelidir. Son olarak hasta alınmadan önce 

cihazın görüntü kalitesinin durumu kontrol edilerek cihaz hasta alır duruma 

getirilmelidir. 

AkĢam mesai bitiminde simülatör odası ertesi güne hazır olacak Ģekilde bütün 

kullanılan malzemeler yerlerine kaldırılmalıdır. 

Maske eritme potasının (potanın içerisinde maske bırakılmamalıdır), banyo 

cihazının kapalı olup olmadığı kontrol edilmeli ve içerideki ısıtıcılar açıksa mutlaka 

kapatılmalıdır. 

Hasta Alımı ile ilgili Olarak; 

Simülatör randevu defterinden o güne ait hastaların listesi alınmalı ve randevu 

saatinde hastanın doktoru ile iletiĢime geçilerek simülasyona baĢlanmalıdır. 

Öncelikle hastanın dikkatli bir Ģekilde masaya yatması sağlanmalıdır. Maske 
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yapılması gerekiyorsa baĢ veya baĢ-boyun olmak üzere hastadan sorumlu doktor ile 

birlikte hastaya açıklama yapılarak maske hazırlanmalıdır. 

Eğer hastanın konturu alınacaksa simülasyon iĢlemi bittikten sonra kontur alımı 

tamamlanmalıdır. 

Hastanın tedavi randevusu hangi cihazda tedaviye baĢlayacaksa cihaza ait teknisyen 

ile görüĢülerek saati hastaya ve ilgili kiĢilere bildirilmelidir. Hastaya ait filmler, 

tedavi dosyası ve varsa konturunun sorumlu doktora ulaĢması sağlanmalıdır. 

Hasta iĢlemleri bittikten sonra yakınları çağırılarak güvenli bir Ģekilde odadan 

çıkması sağlanmalı ve hastanın odada tek baĢına bırakılmamasına özen 

gösterilmelidir. 

Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra diğer hasta alımı için doktoru ile iletiĢime 

geçilmelidir. 

Sorumlu teknisyen mesai saatleri içerisinde daima cihaz baĢında bulunmak 

zorundadır. 

3.2.2.2. BT Simülatör Cihazı için Tehlike Durum Planı, Tehlike ve Acil Durum 

Nedenleri, Olası Tehlikeler 

Elektrik Arızası 

Yangın 

Deprem 

Su basması 

Simülasyon sırasında odaya girilmesi 

Yukarıda belirtilen kaza durumlarında Simülatörün bütün fonksiyonlarını 

durdurabilen kırmızı renkli acil butonları, kumanda paneli üzerinde ayrıca elektrik 

akımını keserek cihazın hareketini durduran butonalar (acil düğmesi) gantrinin her 

iki yanında bulunan panel üzerinde bulunmaktadır. 

Kaza halinde görevli kiĢi acil butonları ile cihazın elektrik akımını keserek hastayı 

hızla odadan dıĢarı çıkarmalı ve derhal yetkili kiĢilere haber vermelidir. 

Yangın durumunda acil butonları ile cihazın elektrik bağlantısı kesilir. Kumanda 

odasında iki tip yangın tüpü vardır. Bununla simülatör cihazı personeli müdahalede 

bulunur.  Elektrikli cihazların söndürülmesi gerekiyorsa halokarbon yangın tüpü ile, 

değilse normal yangın söndürme tüpü ile müdahalede bulunulur. 

Ana Ģalter kapatılarak tesisin elektrik akımı kesilmiĢ olur.  

Simülatör odasının kapısı üzerinde bulunan kırmızı radyasyon uyarı lambası hasta 

simülasyonu sırasında yanar. Bu durumda oda kapısı hiç bir Ģekilde açılmamalı 

simülasyon iĢlemi bitiminde ıĢığın sönmesi beklenmelidir. 

3.2.2.3 Kaza Durumunda Ġzlenecek Yöntemler: 

Kaza gerçekleĢtiğinde, çalıĢanların ve hastaların kazayı hangi Ģiddette yaĢadıkları 

araĢtırılır. Radyasyona maruz kalıp kalmadıklarının tespiti için derhal yetkili 

otoriteye haber verilir.  

Simülatör cihazında mekanik ve fiziksel kontroller yapılarak hasar tespiti yapılır. 

Cihazın bakım ve onarımından sorumlu servis ile temasa geçilerek cihazın 

parametrelerinde değiĢiklik olup olmadığı, ıĢın çıkıĢ Ģiddeti ve görüntüleme 

fonksiyonlarının durumu araĢtırılır.  
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Yeniden simülasyon iĢlemine baĢlamadan önce cihazın bütün kalite kontrol testleri 

yapılarak kabul edilebilir seviyede olduğu tespit edildikten sonra, hasta 

simülasyonuna izin verilir. 

Kaza ya da olağanüstü durum sorumlu kiĢilere bildirilerek halledilebilecek türde ise 

dahili telefon numaraları aranarak yardım istenir. 

3.2.3. Olay Raporu: 

3.2.3.1.Kaza kayıtları: 

Radyasyon güvenliği sorulusu kayıtları tutmakla sorumludur.  

AĢağıda belirtilen muhtemel tehlike ve acil durum nedenleri, kazanın oluĢ nedeni 

için ayrıntılı bir Ģekilde rapora yazılır. 

-Cihazın mekanik olarak arızalanması. 

-Yangın, deprem, sel baskını ve hırsızlık gibi olaylar. 

-Bakım onarım hatası. 

-Tedavi süresinin hesaplanmasında kullanılan tablo ve eğrilerin hazırlanmasında 

yapılabilecek hatalar. 

-Kabul testlerinde ve hizmete alma esnasında yapılabilecek hatalar veya tedavi 

planlama sistemi ve cihaz verimlerinin kontrolündeki eksiklikler. 

-Radyasyon Onkoloğu ile olan iletiĢimden kaynaklanan hatalar, eski protokollerin 

kullanılması.  

-Tedavi bölgesinin veya hasta tanımının yanlıĢ yapılması. 

-YanlıĢ enerji veya doz hızı kullanılması. 

-Radyasyon Onkoloğunun, Radyoterapi Fizikçisinin, Radyasyon korunma 

sorumlusunun, radyoterapi teknikerinin ve bakım-onarım teknikerinin yetersiz 

eğitime sahip olması. 

-Yeni bir cihaz veya sistem alındıktan sonra tüm personelin o konuda eğitime tabi 

tutulmaması. 

-Yapılacak tedavi tekniğine uygun eğitimin tüm personele verilmemesi. 

-ĠĢ yükünün personel ve cihaz sayısı göz önüne alınmadan artırılması. 

-Yetersiz kalite temin programının uygulanması. 

-Kabul testleri ve hizmete alma programlarındaki eksiklikler. 

-BelirlenmiĢ olan prosedürlerin atlanması, yanlıĢ anlaĢılması veya yetersiz olması. 

-Kullanıcının anlayabileceği dilde iĢletmeye yönelik yeterli doküman olmaması. 

-Yazılım ve gösterge mesajlarının yanlıĢ anlaĢılması. 

-Dikkatsizlik veya dikkati dağıtacak bir çalıĢma ortamının olması. 

-Birimlerin ve niceliklerin yanlıĢ ve hatalı kullanılması. 

3.2.3.2. Hasar tespiti 

Malzeme ve cihaz hasarları tespit edilir. 

Personel ve insanlar üzerindeki zararlar tespit edilir. 

3.2.3.3. Dozimetrik kayıtlar 

Müdahale eden personele ait doz değerleri, maruz kaldığı doz ve tipi, dozun tespit 

yöntemi, personelin adres ve telefon numarası, personele daha sonra yapılan 

iyileĢtirici müdahaleler belirtilir. 

Kaza sonrası personele ait sağlık raporu olay raporuna eklenir. 
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3.2.3.4. Çevre Radyasyon seviyesi 

3.2.3.5. Kaza tarihi ve yeri 

3.2.3.6.Kazaya maruz kalan hasta 

Maruz kaldığı doz ve tipi, dozun tespit yöntemi, hastanın adres ve telefon numarası, 

hastaya daha sonra yapılan iyileĢtirici müdahaleler belirtilir. 

Kaza sonrası hastaya ait sağlık raporu olay raporuna eklenir. 

3.2.3.7. Hasta yanlıĢ bir tedaviye maruz kaldığında 

YanlıĢ olarak vücudun hangi bölgesinin ne kadar doza maruz kaldığı, bu bölgede 

meydana gelebilecek olası hasarların neler olabileceği, yanlıĢ tedavi anlaĢıldığında 

yapılan iĢlemin ne olduğu belirtilir. 

Hastanın tüm tedavi sürecine iliĢkin kayıtlar olay raporuna eklenir. 

Acil durum tatbikatı yılda en az bir kere yapılır. Yapılanlar rapor halinde kaydedilir. 

Planlarda ve düzenlemelerde görülen aksaklıklar kaydedilir ve düzeltme iĢlemleri 

baĢlatılır. 

 

Tablo. Tehlike Durumu ve OlağandıĢı Durumda Görev Alacak Personel 

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Yönetimi ve TAEK Telefonları 

 

 Dahili Telefon 

Doç. Dr. Mustafa Ġzmirli 0344 2803141 

Medikal Fizik Uzmanı 0344 2803140 

Tekniker 0344 2803150 

BaĢmüdür/Müdür.  

Halil Dilekoğlu 

0344 2804051 

BaĢhekim/BaĢhekim Yrd. 

Doç Dr. Mehmet Acıpayam 

0344 280 4041 

TAEK ACĠL DURUM 172 

TAEK 0312 2958907 

RSGD BaĢk. 0312 2958973 

SANTRAL 0312 2958700 (Santral) 

FAX 0312 2958947 
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3.3. KSÜ-SUAH NÜKLEER TIP ÜNĠTESĠNDE RADYASYON GÜVENLĠĞĠ 

KSÜ-SUAH Nükleer Tıp Ünitesinde tıp eğitiminin yanı sıra hastalara yönelik tanı 

ve tedavi hizmeti sunulmaktadır. Günlük pratikte tanısal amaçlı uygulamalarda, 

radyo farmasötikler düĢük dozlarda hastalara oral ya da paranteral yolla verilmekte 

ve yüksek tedavi doz uygulamalarının aksine sıkı korunma kuralları 

gerektirmemektedir. Hastalar normal tuvalet ve banyoları kullanabilirler. 

Enjeksiyondan sorumlu personel, emziren anneler ve yoğun bakım tedavisi altındaki 

olgularda özellikle radyasyon korunmasına dikkat edilmesi gerekir. 

Yüksek dozlarda tedavi uygulamalarında, verilen radyo farmasötiğin fiziksel 

özelliklerine göre hastaların belirli bir süre özel donanımlı odalarda izlemi gerekir. 

Hastanın vücudundaki radyasyon dozu toplum için kabul edilebilir düzeye 

geldiğinde gerekli uyarı ve öneriler ile taburcu edililir. 

Nükleer Tıp kliniğine radyo farmasötik olarak teknisyen haftalık olarak hasta 

yoğunluğuna göre ısmarlandıkça getirilmektedir. Nükleer Tıp Anabilim Dalı, 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) lisansı ile uluslararası kurallara uygun 

olarak hizmet vermektedir. Anabilim Dalı'nda 1 adet gama kamera 

(DiscoveryNM630) ve doz kalibratörü (1 adet ) bulunmaktadır. Bu ünitede 

kullanılan cihazlar ile bu cihazların bulundukları odalar TAEK yönetmeliklerine 

uygun olarak kurulmuĢ ve TAEK tarafından lisanslanmıĢtır. 

3.3.1. Nükleer Tıp Laboratuvarında ÇalıĢırken, TAEK Tarafından Uyulması 

istenilen Kurallar 

1.Laboratuvarla ilgili envanter tutulmalıdır ve aĢağıdaki hususları içermelidir. 

-Tesise giren radyoaktif maddelerin kayıtları 

-Radyoaktif madde verilen hastaların kayıtları (miktarı, türü ve tarihi) 

-ÇalıĢanların dozimetre değerlerinin kayıtları 

-Radyoaktif atık kayıtları (miktarı, türü ve tarihi) 

-Görüntüleme cihazlarının bakım, onarım ve kalibrasyon kalite kontrol kayıtları 

-Doz kalibratörü ve radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyon kayıtları 

-Tehlike ve olağanüstü durum kayıtları 

-Çevresel radyasyon ölçüm kayıtları 

2.Görevli olmayan personelin Laboratuvara giriĢ-çıkıĢları önlenmelidir. 

3.Radyoaktif maddeler ile çalıĢmaya baĢlamadan önce masa üzerini plastik örtü ile 

kaplamalı, üzerine emici kağıtlar yerleĢtirilip bunların üzerinde çalıĢılmalıdır. 

4.ĠĢlemler kenarlı küvetler içinde emici kağıtlar üzerinde yapılmalıdır. 

5.Laboratuvarda çalıĢırken laboratuvar önlüğü, lastik/plastik eldiven gibi koruyucu 

giysiler giyilmelidir. ĠĢ bitiminde kullanılan eldivenler dikkatli Ģekilde çıkartılarak 

radyoaktif atık kutusuna atılmalıdır. 

6.Eldiven kullanıldığında, kontaminasyonu önlemek amacıyla iç kısımlar dıĢta 

kalacak Ģekilde çıkartılmalıdır. 

7.Laboratuvarda temizlik için kağıt havlu ve mendil kullanılmalı, kullanımdan sonra 

derhal radyoaktif atık kutusuna atılmalıdır. 
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8.Laboratuvarda kullanılan giysilerin Laboratuvar dıĢına çıkarılması önlenmeli, 

koruyucu giysiler çıkarılıp eller ayaklar monitörize edildikten sonra Laboratuvar 

dıĢına çıkılmalıdır. 

9.Laboratuvar içinde yiyecek, içecek ve kiĢisel eĢyaların bulundurulmamasına özen 

gösterilmelidir. 

10.Ellerde yara varsa bandajlı bile olsa Laboratuvarda çalıĢılmamalıdır. 

11.Elektrik düğmeleri, musluklar, kapı kolları, telefon ahizelerinin kontamine 

olmamalarına dikkat edilmelidir. 

12.ÇalıĢırken vücutta kesik ve çiziklere neden olabilecek keskin uçlu malzeme 

kullanmaktan kaçınılmalıdır (kırık ve çatlak cam eĢyalar gibi). 

13.Laboratuvarda kullanılan ĢiĢelerin muhafaza kaplarının kapaklarının kolay 

açılabilir olmasına dikkat edilmeli ve uygun etiketleme iĢlemi yapılmalıdır. 

14.Laboratuvar radyasyon monitörü ile sürekli taranarak radyasyon korunması için 

gerekli önlemler alınmalıdır. ÇalıĢma saatlerinde radyasyon monitörü sıcak odada ve 

devamlı çalıĢır durumda bulundurulmalı veya alarm seviyesi ayarlanabilir sesli uyarı 

istemi ile bir Laboratuvar monitörü sağlanmalıdır. Kontaminasyon saptanması 

halinde dekontaminasyona gidilmelidir. 

15.Radyofarmasötik uygulama, seyreltme ve diğer çalıĢmalar çeker ocak içerisinde 

ve kurĢun eĢdeğeri camdan yapılmıĢ paravan arkasında yapılmalıdır. 

3.3.2.Sıcak (Radyofarmasi Laboratuvarı) Oda Düzeni 

Sıcak oda radyofarmasötiklerin hazırlandığı ve üretildiği yer olup güçlü karbon 

filtreli çeker ocak ve laminar flow kabini içermelidir. ÇalıĢma bankoları, lavabo ve 

dekontaminasyon için duĢ bulunmalıdır. Elle taĢınabilir radyasyon monitörünün 

taban ve çalıĢma alanlarının kontaminasyon kontrolleri için sıcak odada bulunması 

zorunludur. Ayrıca Laboratuvar kapısına yakın yerleĢtirilen sabit bir radyasyon 

monitörü de bulunmalıdır. Bu monitör odadan ayrılmadan önce ellerin ve 

kıyafetlerin kontaminayon kontrolü için kullanılır. Üzeri Ģeffaf plastik kapalı olmalı 

ve alarm sesi açık olmalıdır. Monitör ellenmemelidir, çünkü kiĢi kontamine olduysa 

monitörü de kontamine edebilir. Herhangi bir bulaĢ olduğunda durumdan radyasyon 

güvenlik görevlisi haberdar edilir. Sıcak odada iĢaretlenen kitlerin kurĢun 

korumalarının üzerine kitin adı, hazırlanıĢ saati, aktivitesi ve hacmi yazılmalıdır. Bu 

vialler kapakları kilitlenebilen kurĢun kaplar içinde saklanmalıdırlar. Sıcak odadaki 

çalıĢma modülleri kurĢun bloklarla oluĢturulabilir. Ġçleri kolay dekontaminasyon için 

çelik veya laminat ile kaplanır. KurĢun camlı L- tipi zırhlar radyofarmasötik 

hazırlanırken göz lensini korumak ve yüze sıçramaları önlemek için gereklidir. 

Radyofarmasi Laboratuvarı ve Bölümleri 

Radyofarmasi Laboratuvarı nükleer tıp birimi içinde denetimli alanlar olup, 

radyasyon dozimetrisi kullanılması zorunludur ve radyasyon konusunda eğitimli 

kiĢilerin girmesine izin verilir. Bu alanlarda çalıĢma sırasında uyulması gereken 

kurallar tanımlanmıĢtır. 
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3.3.2.2. Radyofarmasi Laboratuvarı ve Bölümlerinde Uyulması Gereken Genel 

Prensipler: “National Radiological Protection – 1983” 

1. Açık kaynak olan radyoaktif ürünlerin kullanımımda tüm personel iyi eğitimli 

olmalıdır. 

2. ÇalıĢma iĢlemleri alandaki kontaminasyonu en aza indirmeye yönelik olmalıdır. 

3. ÇalıĢma alanına yenilip içilebilecek hiçbir gıda ürünü sokulmamalı, buzdolabında 

depolanmamalı ve sigara içilmemelidir. 

4. Mendil kullanımı yasaktır; kağıt havlu kullanılmalıdır. 

5.Derideki herhangi bir kesik çizik Laboratuvara girmeden önce su geçirmez 

bantlarla kapatılmalıdır. 

6.Duvarlar taban ve tavan ve odadaki tüm donanım kontaminasyonu mümkün 

olduğu kadar düĢük düzeyde tutmak için yeterli sıklıkta temizlenmelidir. 

7.Uygulanacak radyoaktif solüsyonların adı kimyasal formu, verilme tarihi ve 

zamanı açık olarak yazılmalıdır. ―milicurie‖ ve ―mikrocurie‖ birimleri hataları 

önlemek için açık yazılmalı, kısaltma kullanılmamalıdır. 

8. Tiroide yönelik tanı ve tedavi dıĢında iyotun herhangi bir formu ya da 185 MBq 

(5 mCi) den fazla Tc- 99m perteknetat kullanılacaksa radyasyon dozunu azaltmak 

için tiroidi bloklayan ajan verilmelidir. 

9.Radyoaktif gazlar veya aerosoller uygulandığı zaman dıĢarı solunan hava 

doğrudan binanın dıĢına iletilmelidir. 

10. Kullanıma hazır radyofarmasötik vialleri ve hasta enjektörleri üzerine hasta olası 

radyasyon kazasını önlemek için radyafarmasötiğin adı, toplam aktivite miktarı, 

hazırlama saati vb. bilgiler mutlaka yazılmalıdır. 

11. Radyofarmasötik doz hazırlama kayıtlarının içermesi gereken bilgiler: 

 

RADYOFARMASÖTĠK: 

Çoklu doz vialiHasta enjektörü: 

Radyofarmasötik Adı Hasta Adı 

Hacim ÇalıĢma adı 

Toplam Aktivite Radyofarmasötik Adı 

Bağlanma Saati Ölçüm 

Tarih saat 

3.3.2.3. Radyofarmasi Odasında Radyasyon Güvenliği 

Radyoizotoplarla çalıĢırken aĢağıdaki genel güvenlik önlemleri alınmalıdır. 

a. Radyoaktif madde ile çalıĢırken eldiven giyilir. Laboratuvar kıyafetleri ve tek 

kullanımlık eldiven kullanılmalıdır. Laboratuvardan ayrılırken kıyafetler çıkarılır. 

Eldivenler sık değiĢtirilir. 

b. Radyoaktif madde taĢıyıcı kaplar üzerine radyofarmasötik adı, aktivite miktarı, 

hazırlanıĢ saati ve tarihi yazılmalıdır. 

c. Radyoizotoplarla çalıĢırken herhangi bir Ģeyin yenilmesi ve içilmesi yasaktır. 

d. Radyofarmasötikleri hazırlarken yutma riskini azaltmak için pipet, pipet ucu 

kullanılır. 
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e. BuharlaĢma ve gaz salma özelliği olan maddeler havalanması yeterli ortamda 

tutulmalı ve taĢınmalıdır. 

f. Radyoaktif atıklar uygun ortamda kurĢun çöp kutuları içinde saklanmalıdır. 

g. ÇalıĢma tamamlandıktan sonra çalıĢma personelinin ve çalıĢma ortamının her 

çalıĢmadan sonra radyasyon ölçümleri alınmalı ve gerekirse dekontaminasyon iĢlemi 

ve kayıtlar tutulmalıdır. 

h. Önemli düzeyde bulaĢ saptanırsa radyasyon güvenlik birimi ve sağlık fizikçisi 

bilgilendirilmelidir. 

ı. Radyoaktif maddelerle çalıĢırken oldukça planlı ve hızlı hareket etmelidir. 

j. Radyoaktif atıklar radyoizotopun türüne yani yayılan radyasyonun tipine ve 

enerjisine göre zırhlanma malzemelerinden yapılmıĢ (örn: kurĢun) çöp kutuları 

içinde muhafaza edilmektedir. Bu katı atık torbaları dolduklarında yüzeyindeki 

radyasyon doz hızı bölüm sağlık fizikçisi tarafından ölçülüp bölüm atık deposuna 

gönderilir. TAEK ―Radyoaktif Madde Kullanımından OluĢan Atıklara iliĢkin 

Yönetmelik, 02.09.2004/ 25571 yönetmeliğinin öngördüğü sınırlar düzeyine düĢene 

kadar atık deposunda bekletilir. 

3.3.3. I-131 Tedavisi Sonrası Hasta Taburcu ĠĢlemleri 

Tanısal amaçlı nükleer tıp uygulamaları için efektif doz, 1-10 mSv ve ortalama 3 

mSv dir. Bu değerler yıllık önerilen doz limitlerini aĢmadığı gibi günlük 

uygulamalar sonrası hasta için 1 metreden doz ıĢılama ölçüm değerleri de önerilen 

sınırlar içinde olduğundan, iĢlem sonrası toplum için özel önlemlerin alınması 

çoğunlukla gerekmemektedir. Nükleer tıp bölümünde tanısal uygulamalarda 

radyoaktif madde kullanılması nedeniyle, ölçüm sonuçları normal sınırlarda bile olsa 

hastalara 1 gün boyunca korunma prensiplerine uyulması söylenir, yatan hasta ise 

ilgili servis doktoruna korunma prensipleri hakkında bilgi verilir. Ancak tedavi 

amaçlı doz uygulamaları sonrası aile üyeleri ya da toplum radyasyon güvenliği 

açısından birtakım sınırlandırmalar gerekebilir. Ayakta tedavi doz uygulaması 

sonrası I-131 radyoaktif maddesi verilen hastalar TAEK mevzuatında belirlenen 1 

metre uzaklıktaki doz hızı,30mSv/saat‘in altına düĢünceye kadar oda projesi uygun 

bulunan izolasyonlu bekletme odasında bekletilir. Birer saat ara ile doz ıĢınlama 

ölçümleri yapılarak önerilen doz sınırlarına inildiğinde hastaya ayakta tedavi sonrası 

uyulması gerekli form verilerek gönderilir. 

 

Tablo . Aktivite- etkin doz dönüĢüm tablosu (Kaynak: TAEK) 
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I-131 tedavisi gören hastaların mesai arkadaĢlarına vereceği radyasyon dozlarını 0.3 

mSv değerinde tutabilmek için iĢe baĢlamadan önce geçirmeleri gereken süreyi 

belirlemek için aĢağıdaki tablodan yararlanılır. 

 

Tablo. I-131 VerilmiĢ Hastada Kısıtlamalar-1 (Kaynak: TAEK) 

 

Tablo. I-131 VerilmiĢ Hasta Kısıtlamalar-2 (Kaynak: TAEK) 

 

Tablo. I-131 VerilmiĢ Hasta Kısıtlamalar-3 (Kaynak: TAEK) 

 

3.3.4. I-131 DıĢında Beta IĢıması Yapan Radyoaktif Maddeler ile Tedavi 

Sonrası Radyasyondan Korunma 

Nükleer Tıp tedavi uygulamalarında I-131 dıĢında beta ıĢımasına sahip 

radyonüklidler arasında Yitrium- 90 (Y-90), Samarium-153, Stronsiyum-89 ve 

Rhenium-186 yer alır. Y-90‘nın kolloid formu radyonüklid sinevektomide, anti 
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CD20 antikorları ile iĢaretlenerek ise lenfoma tedavisinde kullanılır. Her iki tedavi 

de poliklinik Ģartlarında uygulanmakta olup, ek tıbbi sorunu olmadığı sürece 

hastanede izole edilmeleri gerekmemektedir. Yakın temas olmadığı sürece personel 

ve yakın çevrenin aldığı radyasyon dozu ihmal edilebilir düzeydedir. Tedaviyi veren 

tıbbi personelin beta ıĢımasının neden olabileceği Bremstrahlung ıĢımasına engel 

olabilmek için uygulamayı özel bir enjektörle yapması gerekir.Tedavi sonrası 1 

metreden ölçülen doz hızı 0,00295 mSv/saat ve hasta ailesinin maruz kalacağı 

radyasyon ilk hafta için yaklaĢık 0,035 mSv ( 0,04- 0,15 mSv/ hafta) dir. Verilen 

radyoaktif madde esas olarak idrar ile atıldığından tuvalet kullanımı ile ilgili 

uyarılarda bulunmak önemlidir. 

Samarium-153, Stronsiyum-89 ve Rhenium-186 tedavileri de poliklinik Ģartlarına 

uygulanır. Esas atılım yolu gastrointestinal sistem olduğundan tuvalet temizliği 

yönünden hastalar uyarılmalıdır. Ayrıca kesik veya yaralanma sonrası kanama 

olması durumunda çevrenin kontamine olmadan temizlenmesi vurgulanmalıdır. 

Tedavi alan hastaların emzirmeyi kesmesi gerekir. 

3.3.5. Nükleer Tıp ve Hamilelik 

Radyonüklid tedavi sonrası hamilelik düĢünen kadınların vücudundaki rezidüel 

radyoaktivitenin 1 mGy‘lik potansiyel fetal dozu geçmemesi önerilir.  

 

Tablo. ÇeĢitli Ajanlara Göre Radyonüklid Uygulama Sonrası Hamilelik Ġçin 

Beklenmesi Gereken Süreler (1 Mci = 37 Mbq) 

Radyonüklid Endikasyon Doz 

(MBq) 

Beklenecek 

süre (ay) 

Tanısal ĠĢlemler    

T1/ 2 < 7 gün olan tüm   0 

Radyofarmasötikleer    

I-131 MIBG Feokromositom

a 

20 1 

I-131 Tiroit hast 400 4 

TedaviUygulamaları    

131-I Hipertiroidi 800 4 

131-I Tiroit kanseri 600

0 

4 

I-131 MIBG Feokromositom

a 

750

0 

3 

P-32 Fosfat Polisitemi vb. 200 3 

Sr-89 Klorür Kemik metastaz 150 24 

Y-90 Kolloid Artritik eklem 400 0 

Y-90 Kolloid Malignite 400

0 

1 

Er-169 Kolloid Artritik eklem 400 0 

Kaynak: Administration of Radioactive Substances Advisory Committee. Notes for guidance on the 

clinical administration of radiopharmaceuticals and use of sealed radioactive sources, 2000 Nucl. Med. 

Communications. 21 Supplement 

 

Gebe ve fetusun radyasyon maruziyetini önlemek için dikkat edilmesi gerekli 

kurallar: 
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- Tüm tanı ve tedavi uygulamalarında hastanın hamilelik durumu sorgulanmalı ve 

gerekli tetkikler yapılmalıdır. 

- Gebe, gereksiz radyasyondan korunmalıdır. 

- Radyasyon ile çalıĢan sağlık personeli anne ve fetusün alacağı radyasyon dozunu 

en aza indirmek için gereken önlemleri bilmeli ve uygulamalıdır. 

- Radyoaktif madde uygulaması zorunlu durumlarda gebeye ve gönderen hekime 

olası riskler anlatılmalı ve yarar-zarar iliĢkisi değerlendirilmelidir. 

- Gebeden ve/ veya yakınlarından bilgilendirildikleri ve riskleri kabul ettiklerini 

içeren yazılı onam alınmalıdır. 

3.3.6. Nükleer Tıp ve Emzirme 

Nükleer tıp uygulamalarında kullanılan birçok radyonüklid anne sütünden salgılanır. 

Bu nedenle inceleme sonrası emziren annelere bebeğini aĢağıda belirtilen sürelerle 

emzirmeyi durdurması ya da tamamen kesmesi önerilir. 

I-131 (radyo iyot) tedavisi sonrası tamamen 

I-131, I-123, Ga-67 ve Tl-201 sonrası 3 hafta 

AĢağıda belirtilenler dıĢındaki tüm Tc-99m bileĢikleri sonrası 12 saat 

Tc-99m ile iĢaretli eritrosit, DTPA ve fosfonatların (MDP, HDP, PYP gibi) sonrası 4 

saat 

Kaynak: Pregnancy and Medical Radiation (www.icrp.org) 

 

3.3.7.Radyoaktif Atıklar 

Genel olarak nükleer tıp bölümünde uygulanan yöntem ve radyoaktif kaynağa bağlı 

olarak; Kuru ve katı radyoaktif atık, Sıvı atık, Biyolojik ve keskin atıklar ve Havaya 

yayılan atıklar bulunabilmektedir. 

Radyoaktif Atıkların Yönetimine iliĢkin TAEK Tarafından Belirlenen Hususlar; 

3.3.7.1.Katı Radyoaktif Atıkların Biriktirilme ve Bekletilmelerinde Uyulması 

Gerekli Hususlar 

Günlük çalıĢmalar için kullanılacak olan katı radyoaktif atık biriktirme kabının 

kapağı ayak pedalı ile açılır olmalıdır. Kapağın açılması ve kapanması için el 

kullanılmaz. Kullanılan radyoaktif maddenin yaydığı radyasyon tipine ve enerjisini 

göre atık biriktirme kabının iç kısımları, kapağı ve tabanı da dahil olmak üzere 

uygun malzeme ile zırhlanmalıdır. Kabın dıĢ kısmında uluslararası, standart 

radyasyon uyarı iĢareti bulunmalıdır. Kabın büyüklüğü ve geometrik Ģekli oluĢan 

radyoaktif atığın miktarına göre ayarlanmalıdır. Yukarıda belirtilen özelliklere sahip 

atık biriktirme kabının içerisinde yeterli büyüklükte ve uç kısımları kabın üst 

kısmından dıĢarı taĢacak Ģekilde bir plastik torba yerleĢtirilir. Radyoaktif katı atık 

biriktirme kabının bulunduğu ortamda, radyoaktif olmayan katı atıklar için ayrı bir 

biriktirme kabı bulundurulur. Radyoaktif olmayan atıklar hiç bir Ģekilde radyoaktif 

atık kutularına atılmazlar. ġüphe edilen atıklar radyoaktif atık kabul edilir. 

Biriktirme kabı dolduğunda plastik torbanın ağzı sıkı Ģekilde bağlanarak etiketlenir. 

Radyoaktif atık içerisinde tehlikeli kimyasal maddeler veya baĢka zehirleyici 

maddeler karıĢtırılmaz. Ancak kaçınılmaz olarak meydana gelen karıĢmalar etiketler 

üzerinde belirtilir. Torbalar, uzun süreli atık bekletme yerlerine nakledilerek 
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üzerlerindeki etiketlere göre bekletilir. Uzun süreli atık bekletme yerleri bina 

içerisinde bodrum katı gibi insanlar tarafından fazla kullanılmayan bir oda Ģeklinde 

olabileceği gibi bina dıĢında giriĢi kontrollü ayrı oda Ģeklinde de yapılabilir. 

BuharlaĢma yapabilecek atıklar için havalandırma sistemi sağlanır. Katı radyoaktif 

atıklar uzun süreli atık bekletme yerlerinde plastik depoların yüzeylerindeki 

radyasyon doz Ģiddeti 1 μSv/saat değerine düĢünceye kadar bekletilir. Bu koĢullar 

sağlandıktan sonra atıkların imha yöntemi hakkında bilgi almak üzere TAEK‘e 

baĢvurulmalıdır. 

3.3.7.2. Sıvı Radyoaktif Atıkların Biriktirilme ve Bekletilmelerinde Uyulması 

Gerekli Hususlar 

Sıvı radyoaktif atıklar, aĢağıda belirtilen hususlar sağlandıktan sonra, belirtilen 

aktivite sınırlarına göre kanalizasyon sistemine gönderilebilir. 

Uyulması Gerekli Hususlar 

Sıvı radyoaktif atıklar, ünite içerisinde belirlenecek ve altında (T) dirsek olmayan bir 

lavabodan kanalizasyona bırakılır. Bu lavabo uluslararası, standart radyoaktif madde 

sembolü ile iĢaretlenir. Bu lavaboda radyoaktif olmayan çalıĢmalar yürütülemez. 

Kanalizasyona bırakılacak bütün radyoaktif sıvılar su içerisinde çözülebilir ve 

dağılabilir özellikte olmalıdır. Radyoaktif sıvı, çözünmeyen katı parçacık veya tortu 

bulunduruyorsa, kanalizasyona bırakmadan önce filtre edilir. Filtre malzemesi katı 

atık olarak iĢleme tabi tutulur. Asidik çözeltiler kanalizasyona bırakılmadan önce 

nötralize edilirler. Kanalizasyona bırakılan sıvı, zehirli maddeleri veya diğer eczaları 

bulunduruyorsa kanalizasyona bırakılmadan önce bölgesel yetkili otoritelerden 

(belediye) izin alınır. 

Kanalizasyona Bırakma Sınırları 

Sadece H-3 (trityum) ve/veya C-14 (karbon-14) içeren sintilasyon çözeltilerinin 

radyoaktivite konsantrasyonları 100 Bq/ml değerini aĢmıyorsa kanalizasyon 

sistemine bırakılabilir. Ġlk maddede belirtilen sınırların dıĢında sıvı atıklar için 

radyoaktivite değerleri aĢağıda verilmiĢtir. Kanalizasyon sistemine her bir 

göndermede radyoaktivite miktarı 1 ALImin değerinden fazla olamaz. Her bir 

Laboratuvarda veya eĢdeğeri üniteden her ay kanalizasyona gönderilecek olan 

toplam aktivite 10 ALImin değerini geçemez. Bu değerler hiçbir zaman ayda 100 

MBq değerinden fazla olamaz. Bu değerlerdeki radyoaktif sıvılar, kanalizasyona 

bırakılmaları sırasında en az 10 katı su ile seyreltilir. En çok kullanılan 

radyonüklidlerin ALImin değerleri aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 

3.3.8. Tehlike ve Acil Durum Nedenleri 

1. Yangın, deprem, patlama ve benzeri acil durumlar, 

2. SipariĢi verilen radyoaktif maddenin zamanında merkeze ulaĢmaması, 

3. Kullanılan radyoaktif maddenin çalıĢma alanı dıĢında bulaĢmaya sebep olacak 

Ģekilde dökülüp saçılması, 

4. Kullanılan radyoaktif maddenin çalıĢanların vücuduna bulaĢması, 

5. Radyoaktif maddenin çalınması veya kaybolması, 

6. Hastalara yanlıĢ radyofarmasötik veya yanlıĢ doz uygulanması, 
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7. Radyo iyot tedavisi görmüĢ hastalara acil müdahale gerekmesi veya ölmesi 

durumu, 

 

 

Tablo: Sıklıkla Kullanılan Radyonüklidlerin Alımın Değerleri* 

 

Radyonuklid 

Yarılanma  

süresi 
ALI mın 

(ISRP-61) 

 

Radyonuklid 

Yarılanma  

süresi 
ALI mın 

(ISRP-61) 

F-18 109.74 d 
4 x10

8
 

Sr-89 50.55 g 
6 x10

4
 

P-32 14.29 g 
5 x10

6
 

Y-90 64.1 g 
5 x10

6
 

Cr-51 27.704 g 
2 x10

8
 

Co-56 78.76 g 
2 x10

6
 

Ga-67 3.261 g 
8 x10

7
 

Co-58 70.8 g 
7 x10

6
 

Ga-68 68 d 
2 x10

8
 

C-14 5730 yıl 
4 x10

7
 

Tl-201 73.06 s 
3 x10

8
 

Au-198 2.696 s 
1 x10

7
 

In-111 2.83 g 
5 x10

7
 

I-123 13.13 s 
9 x10

7
 

Tc-99m 6.02 s 
1 x10

9
 

I-125 60.14 g 
1 x10

6
 

Hg-197 64.14 s 
6 x10

7
 

I-131 8.04 g 
8 x10

5
 

d: dakika, s: saat, g: gün (*)  

Tüm radyonüklidlerin ALImin değerleri Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nde verilmiştir. Kaynak:TAEK 

ALI: Radyoaktif maddelerin Becquerel (Bq) cinsinden yıllık olarak vücuda alınabilir sınır değerleri, (ALI 

"Annual Limits on Intake" ) 

Yarılanma Süresi: Bir radyoaktif maddenin başlangıçtaki aktivite değerinin yarıya düşmesi için geçen 

süre. 

 

TAEK tarafından tehlike durumu veya olağandıĢı durumlar olarak değerlendirilir. 

3.3.8.1. Yangın, Deprem, Patlama Gibi Acil Durumlar 

Uygulama merkezinde yangın olması durumunda; elektrik ana Ģalterden kesilmeli, 

tüm cihazlar kapatılarak hasta oda dıĢına çıkartılmalıdır. Yangın söndürme cihazı 

kullanılarak yangına müdahale edilmelidir. Müdahale sırasında radyasyon 

kaçaklarına karĢı itfaiyeye rehberlik yapılmalıdır. Kurtarma iĢlemini yapacak olan 

teknik personel, radyoaktif maddelerin bulunduğu alanlar ve acil durumlarda 

radyasyonun sebep olabileceği tehlikeler hakkında bilgilendirilir ve uyulması 

gereken hususlar belirlenir. Bu gibi acil durumlarda, derhal hastane yönetimi 

haberdar edilerek gerekli önlemler alınır. Radyoaktif maddeler koruyucu kaplarının 

içinde taĢınır. Ancak, ortamda doğal düzeyin üzerinde radyasyon bulunması halinde 

bile kurtarma ve ilkyardım iĢlemleri hiçbir Ģekilde engellenmez. Kaza ile ilgili tüm 

kayıtlar ve raporlar muntazam bir Ģekilde tutulmalı ve TAEK-RGD veya ÇNAEM 

sağlık bölümüne bildirilmelidir. 

3.3.8.2.SipariĢ Edilen Radyoaktif Maddenin Gelmemesi 

SipariĢ edilmiĢ olan radyoaktif madde, belirtilen zamanda veya kabul edilebilir bir 

zaman geçmiĢ olmasına rağmen gelmemiĢse; önce hastanedeki tüm olasılıklar 

kontrol edilir, sonra firma aranarak sipariĢin gelmediği bildirilir, böylece firma 

radyoaktif maddenin izini takip ederek, nerede olduğunu bulabilir. Bulunamadığı 

takdirde TAEK‘e haber verilir. 
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3.3.8.3. Az Miktarda Radyoaktif Madde Dökülmesi (Minör Kontaminasyon) 

Dökülen sıvının üzerine hemen emici bez veya kağıt konularak yayılmasını önlenir, 

çevresi iĢaretlenir ve üzerinden geçiĢler engellenir. Temizlik esnasında mutlaka 

eldiven giyilir ve bulaĢmıĢ malzemelerin ve ıslak kağıtların içine konulabileceği, 

plastik bir torba bulundurulur. Dökülen maddenin üzerine konulmuĢ olan bez veya 

kağıt alınır ve bir havlu ile, bulaĢma alanı dıĢtan içe doğru olmak üzere kurulanır. 

Alan iyice kurulandıktan sonra temizleme malzemeleri (dekontaminasyon ilaçları) 

ile ıslatılmıĢ kağıt havlu ile silinir. Havlunun radyoaktivitesi uygun ölçüm cihazı 

kullanılarak kontrol edilir. Ortam sayımının iki katını geçen sayımlar, bulaĢma 

olduğunun göstergesidir. BulaĢma bulunuyorsa, kağıt havlularla temizlemeye devam 

edilir. YumuĢak bir temizleyici sıvı kullanılabilir ancak aĢındırıcı temizleyicilerden 

sakınmalıdır. Temizlik sonunda silme testi tekrarlanır. Temizleme ve silme testi, 

silme iĢlemi yapılan havludaki radyasyon düzeyi, ortam sayımının iki katından daha 

küçük bir değere ulaĢıncaya kadar devam ettirilir.  

Radyasyon korunması görevlisi durumdan haberdar edilir. 

3.3.8.4. Fazla Miktarda Radyoaktif Madde Dökülmesi (Majör Kontaminasyon) 

(Radyoaktif madde ĢiĢesinin kırılması, dökülmesi, hastanın idrarını kaçırması, 

kusması durumu vb ) 

Odadaki herkes kapıya gider, ayakkabılar ayaklar kullanılarak çıkarılır ve kapı 

dıĢına çıplak ayakla çıkılır. ġayet dökülen maddeye değmiĢse eldivenler ve 

koruyucu giysiler çıkarılır ve bulaĢma olasılığı olan diğer eĢyalarla bir arada 

bırakılır. Kapı kapatılır. 

Yardım çağırılır, Ģayet duyan olmazsa, ancak yalnız bir kiĢi radyasyon korunması 

görevlisini çağırmak ve bir uygun ölçüm cihazı bulacak birisini bulabilmek için bir 

yere kadar yürüyebilir. Uygun ölçüm cihazı kullanılarak, odada bulunan herkesin el 

ve ayaklarına özellikle dikkat edilerek, bütün vücutlar ölçülür. BulaĢmıĢ giysiler 

hemen çıkarılır ve büyük plastik torbalara veya baĢka uygun kapların içine 

konularak radyoaktif atık iĢlemi uygulanır. 

Eğer cilt radyoaktif madde ile bulaĢmıĢ ise, yumuĢak bir sabun ve bol su ile yıkanır, 

sert fırça ve tahriĢ edici sabun kullanılmaz. Yıkandıktan sonra tekrar uygun bir 

ölçüm cihazı ile vücut ölçümü yapılır. Ortam sayımının üzerinde olmayan değerler 

alınıncaya kadar yıkanma ve ölçme iĢlemi tekrarlanmalı veya üç kez yıkandıktan 

sonra ölçüm değerleri değiĢmiyorsa yıkanmaya son verilmelidir. Mümkün olursa 

yıkanmalar arasında nemlendirici losyon kullanılmalıdır. 

Genel vücut bulaĢmalarında, tüm vücut ölçülür ve yüksek bulaĢma bölgeleri 

iĢaretlenir. BulaĢmamıĢ tüylü bölgelerin bulaĢmamasına ve vücut açıklıklarına 

dikkat edilerek hızlıca duĢa girilir, bol su ve sabun ile yıkandıktan sonra tekrar 

ölçüm alınır. 

Radyoaktif madde göze sıçramıĢ ise, bol su ile ve serum fizyolojik ile durulanır ve 

durulama suyu ölçülür. Temizlik sağlandıktan sonra göz tahriĢi için önlem alınır. 

Saçlarda bulaĢma varsa, yumuĢak bir deterjanla en iyi Ģekilde temizlenir. Saçları 

yıkarken sabunlu suyun gözlere, kulaklara veya ağza girmemesine özen 

gösterilmelidir. TıraĢ yapılmamalıdır. 
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Olay mutlaka kayda geçirilmeli ve tekrarlanmaması veya yaygınlaĢmaması için 

alınması gerekli ilave önlemler belirlenmelidir. 

Temizleme iĢlemi baĢarılamıyorsa TAEK‘e haber verilmelidir. 

3.3.8.5. Radyoaktif Maddenin Çalınması veya Kaybolması 

Radyoaktif maddenin bulunabilmesi için araĢtırma baĢlatılmalı ve TAEK‘e haber 

verilmelidir. Aranan radyoaktif madde bulunduğunda, taĢıma kabının hasar görüp 

görmediği incelenmeli ve orijinal aktivitenin bulunup bulunmadığı kontrol 

edilmelidir (Yarılanma süresi göz önünde tutulmalıdır). Kabın zarar görmüĢ olması 

ve aktivite miktarının azalmıĢ olması durumunda TAEK‘e haber verilmelidir. 

3.3.8.6. YanlıĢ Radyofarmasötik veya YanlıĢ Doz Uygulanması 

YanlıĢ hastaya radyofarmasötik verilmesi, hastaya yanlıĢ dozda radyofarmasötik 

verilmesi, hastaya yanlıĢ radyofarmasötik verilmesi veya radyofarmasötiğin yanlıĢ 

yöntemle uygulanması gibi durumlarda hastanın en az zararı görmesi için gerekli 

müdahale yapılmalı ve bu durumların kayıtları tutulmalıdır. 

Tedavi uygulamalarında uygulanması gereken dozun %10‘undan fazlasının, teĢhis 

uygulamalarında ise uygulanması gereken dozun %50‘den fazlasının uygulanması 

yanlıĢ doz verilmiĢ olduğunu gösterir. 

3.3.8.7. Radyo iyot Tedavisi GörmüĢ Hastalara Acil Müdahale Gerekmesi ve 

Ölmesi Durumu 

I-131 tedavisi gören hastanın vücudunda yüksek aktivite bulunduğu esnada, acil 

tıbbi müdahale gerektiği durumlarda müdahaleyi yapacak olan personel 

radyasyondan korunmak ve kontaminasyonu önlemek için alınacak önlemler 

hakkında bilgilendirilmeli ve gerekli korunma giysileri kullanılmalı ve müdahale 

esnasında çalıĢma alanında çevresel radyasyon ölçümleri alınmalıdır. Hastanın 

ölümü halinde hastanın vücudundaki aktivite müsaade edilen sınır düzeyine 

düĢünceye kadar bekletildikten sonra defin iĢlemleri yapılmalı ve hasta yakınları 

radyasyondan korunmak için alınacak önlemler hakkında bilgilendirilmelidir. Otopsi 

yapılması gereken durumlarda vücuttaki aktivite otopsi yapacak olan kiĢileri 

etkilemeyecek düzeye düĢünceye kadar beklenmelidir. 

3.3.9. Tehlike Durumu ve OlağandıĢı Durumlarda Tutulacak Kayıtlar 

KSÜ-SUAH‘nde herhangi bir tehlike durumuyla karĢılaĢıldığında olayı açıklayan 

bir rapor tutulmalıdır. Bu raporda tehlike durumunun sebepleri, tehlike durumuna 

sebep olan radyoaktif maddenin cinsi, aktivitesi, bulaĢma Ģekli, etkilenen kiĢi sayısı, 

kiĢilerin almıĢ oldukları dozlar, bulaĢıklığın giderilmesi için alınan önlemler, vb. 

bilgiler bulunmalı ve kayıtlar istendiğinde TAEK‘e verilmelidir. 

 

 

3.3.10. Tehlike Durumunda Kullanılacak Radyasyon Ölçüm Cihazı 

Marka: TAEK Radyasyon Alan Monitörü 

Model: ÇNAEM 

 

Tablo. Tehlike Durumu ve OlağandıĢı Durumda Görev Alacak Personel 

Nükleer Tıp Anabilim Dalı Yönetimi ve TAEK telefonları 



38 

 Dahili Telefon 

Yrd. Doç. Dr. Ebru Salmanoğlu 0344 280 37 47 

BaĢ Tek. 0344 280 28 38  

Tekniker 0344 280 28 38 

BaĢmüdür/Müdür 0344 28040 51/0344 280 40 53 

BaĢhekim/BaĢhekim Yrd. 0344 280 40 41 

TAEK ACĠL DURUM 172 

TAEK 0312 2958907 

RSGD BaĢk. 0312 2958973 

SANTRAL 0312 2958700 (Santral) 

FAX 0312 2958947 

 

3.4 RUTĠN ĠġLERDE RADYASYONLA ÇALIġAN DĠĞER BĠRĠMLER 

- Ameliyathane (Skopi aygıtı) 

- Kardiyoloji (Anjiyografi Ünitesi) 

- Endoskopi (ERCP Birimi) 

- Üroloji (TaĢ kırma Birimi) 

- Radyoaktif madde kullanan ya da radyasyon üreten aygıtların kullanıldığı diğer 

birimler. 

 

4. RADYASYONLA ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER 

Radyasyon yaĢamın bir parçasıdır. Isı ve ıĢık güneĢten gelen radyasyonun doğal 

formudur. Bunların yanı sıra mikrodalgalar, radyo dalgaları, radar, X-ıĢınları, gama 

ıĢınları radyasyonun diğer türleridir. Bunlar çevremizde doğal olarak bulunduğu gibi 

yapay olarak da elde edilmektedir. Radyasyon, madde üzerinde meydana getirdiği 

etkilere göre; 

- ĠyonlaĢtırıcı radyasyon (X-ıĢınları, gama ıĢınları, alfa, beta radyasyonları, kozmik 

ıĢınlar, nötronlar) 

- ĠyonlaĢtırıcı olmayan radyasyon (ultraviyole, kızılötesi, radyo dalgaları, 

mikrodalgalar) Ģeklinde sınıflandırılır. 

Baz istasyonları, cep telefonları, mikrodalga fırınları, radarlar, yüksek gerilim hatları 

iyonlaĢtırıcı olmayan radyasyon kaynaklarıdır. 

Kaynak; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu web sayfası(www.taek.gov.tr). 

4.1. ĠyonlaĢtırıcı Radyasyon 

Madde ile etkileĢtiğinde elektrik yüklü parçacıklar veya iyonları oluĢturarak 

iyonizasyon meydana getiren X-ıĢınları ile radyoaktif maddelerden yayılan alfa, 

beta, gama ıĢınları gibi radyasyonlar ―iyonlaĢtırıcı radyasyon" olarak tanımlanır. 

Hastanemiz Radyasyon Güvenliği Komitesi ―iyonizan radyasyon‖ güvenliğinden 

sorumludur. 

ĠyonlaĢtırıcı Radyasyon Türleri; gama radyasyonu, X-ıĢınları, alfa radyasyonu, beta 

radyasyonu, nötron radyasyonu ve kozmik radyasyondur. 
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4.1.1. Alfa radyasyonu 

Alfa radyasyonu (α) daha büyük bir kararsız atom çekirdeği tarafından yayınlanan, 

pozitif yüklü helyum çekirdeğidir. Nispeten daha ağır bir parçacıktır ve havada kısa 

menzile (sadece 1-2 cm) sahiptir; ince kağıt veya cilt tarafından tamamen 

soğurulabilir. Bununla beraber alfa radyasyonu solunum ya da sindirim yoluyla 

vücuda alındığında, yakınındaki akciğer veya mide dokularının yüksek radyasyona 

maruz kalmasına neden olabilir. 

4.1.2. Beta radyasyonu 

Beta radyasyonu (β) kararsız bir atom çekirdeğinden yayınlanan elektrondur. Beta 

parçacıkları alfa parçacıklarından çok küçük olduğundan, doku veya malzemeler 

içine daha fazla nüfuz eder. Beta radyasyonu plastik, cam veya metal tabakalar 

tarafından tamamen soğurulabilir. Normal olarak cildin üst tabakasından öteye 

geçemezler. Ancak yüksek enerjili beta yayınlayıcılar ile aĢırı derecede ıĢınlanma 

cilt yanıklarına neden olabilir. Bu tip beta yayınlayıcılar, solunum yada sindirim 

yoluyla vücuda alındığı takdirde de tehlike yaratabilirler. 

4.1.3. Gama radyasyonu 

Gama radyasyonu (γ) sıklıkla aynı anda beta parçacığı yayınlayan kararsız atom 

çekirdeğinden çıkan çok yüksek enerjili fotondur (ıĢık gibi elektromanyetik 

radyasyon formudur). Gama radyasyonu madde içinden geçerken, öncelikle 

elektronlarla etkileĢmeler nedeniyle, atomlarda iyonlaĢmaya neden olur. Çok girici 

olan bu radyasyona karĢı, sadece kurĢun ya da çelik gibi, yoğunluğu oldukça yüksek 

ve kalın malzemeler iyi bir zırhlama sağlayabilir. Bu nedenle, gama radyasyonu 

sindirim veya solunum yoluyla alınmadan, iç organlara da ciddi radyasyon dozu 

verebilir. 

4.1.4. X ıĢınları 

X ıĢınları bir elektron demetinin çok hızlı yavaĢlatılması ile üretilen ve gama 

radyasyonuna benzer yüksek enerjili fotonlardır. X-ıĢınlarıda aynı Ģekilde girici 

olduğundan, yoğunluğu yüksek olan malzemelerle, zırhlamanın olmadığı 

durumlarda iç organlara ciddi radyasyon dozu verebilir. 

4.1.5. Nötron radyasyonu 

Nötron radyasyonu (n) özellikle nükleer fisyon ve nükleer füzyon sırasında, kararsız 

atom çekirdeğinden yayınlanan nötrondur. Nötronlar kozmik ıĢınların bir bileĢeni 

olmasının yansıra genellikle yapay olarak üretilir. Nötronlar elektriksel olarak 

yüksüz parçacıklar olmaları nedeniyle çok girici olabilirler ve madde veya doku ile 

etkileĢtiklerinde beta veya gama radyasyonlarının yayınlanmasına neden olurlar. Bu 

nedenle nötron radyasyonundan kaynaklanan ıĢınlanmanın azaltılması ciddi 

zırhlama gerektirir. 

4.1.6. Kozmik radyasyon 

Kozmik radyasyon uzayın derinliklerinden gelir. Protonlar, alfa parçacıkları, 

elektronlar ve diğer yüksek enerjili parçacıklar dahil olmak üzere, pek çok farklı 

radyasyon tiplerinin karıĢımıdır. Tüm bu enerjik parçacıklar atmosfer ile yoğun 

olarak etkileĢir; sonuçta kozmik radyasyon yeryüzünde öncelikle müonlar, nötronlar, 
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elektronlar, pozitronlar ve fotonlara dönüĢür. Yeryüzündeki dozun büyük kısmı 

müonlar ve elektronlardan kaynaklanır. 

4.2. Radyasyon Birimleri 

ĠyonlaĢtırıcı radyasyonların hiç biri insanların sahip oldukları duyu organları ile 

ölçülemediklerinden varlıkları ve büyüklükleri ancak özel aygıtlar yardımı ile ortaya 

konabilir. Bütün radyasyon saptama yöntemleri, radyasyonun içinden geçtikleri 

ortamlarda iyonizasyon oluĢturma özelliklerine dayanır. Her fiziksel ölçü bir sayısal 

değerle tanımlanır ve birimlendirilir. Radyasyon ölçme aygıtları ile içinde 

iyonizasyon oluĢturulan ortamda ortaya çıkan iyonizasyona iliĢkin ölçülür ve sayısal 

değerler elde edilir. Bu değerler ortamların farklılığından dolayı farklı birimlerle 

tanımlanır. Bu yöntemler çevre, hasta ve çalıĢan dozu ölçümünde kullanılır. 

Radyasyonun, ortamdaki farklı iyonizasyonlarının farklı değerlendirmelerinde ise 

radyasyon birimleri de değiĢik adlar alır. 

 

Tablo . Radyasyon terimleri ve özel birimler ile SI birimlerıarasındaki iliĢki 

 

4.3. Radyasyonla Birlikte YaĢıyoruz 

Ġnsanoğlu var oluĢundan bu yana sürekli olarak radyasyonla iç içe yaĢamak zorunda 

kalmıĢtır. Dünyanın oluĢumuyla birlikte doğada yerini alan çok uzun ömürlü 

(milyarlarca yıl) radyoaktif elementler yaĢadığımız çevrede olağan ve kaçınılmaz 

olarak kabul edilen doğal bir radyasyon düzeyi oluĢturmuĢlardır. Ġnsanlar, hayatın 

bir parçası olarak dıĢ uzay ve güneĢten gelen kozmik ıĢınlar, yer kabuğunda bulunan 

radyoizotoplar dolayısıyla toprak ve yapı malzemeleri, su ve gıdalar gibi doğal 

kaynaklardan ıĢınlanmaktadır. Bunlara ilave olarak enerji üretimi, tıp, endüstri, 

araĢtırma, tarım, hayvancılık gibi pek çok alanda kullanımı kaçınılmaz olan yapay 

kaynaklar nedeni ile doz almaktadır. YaĢam standartları, yaĢadıkları ortamların 

fiziksel özellikleri ve coğrafi Ģartlara bağlı olarak değiĢiklik göstermekle birlikte 

dünya genelinde kiĢi baĢına yaklaĢık 2,8 mSv yıllık doza maruz kalınmaktadır. 
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4.3.1.Doğal radyasyon kaynakları 

Ġnsanoğlu ve diğer canlılar, milyonlarca yıldan beri evrenden gelen kozmik ıĢınlar 

ve yerkürede bulunan doğal radyoaktif maddelerden yayılan radyasyonla 

ıĢınlanmakta olup; tüm canlıların varoluĢlarından bu yana sürekli olarak doğal 

radyasyonla iç içe yaĢamaktadırlar. Vücudumuza solunum ve sindirim yollarıyla, 

hava, su, tüm bitkisel ve hayvansal besinlerde az da olsa bulunan radyoaktif 

maddeler alınmakta, bunlarda zamanla çeĢitli organlarda birikmektedir. Buna ek 

olarak kozmik ıĢınlardan ve yerkürede bulunan doğal radyoaktif maddelerden 

etkilendiğimiz de düĢünüldüğünde, insan vücudu hem iç hem de dıĢ radyasyon 

ıĢınlanmasına doğal olarak maruz kalmaktadır. 

4.3.2. Yapay radyasyon kaynakları 

Teknolojik geliĢimin gereği olarak, bazı radyasyon kaynakları yapay olarak 

üretilmektedir. Bu kaynaklar, birçok iĢin daha iyi, daha kolay, daha çabuk, daha 

ucuz ve daha basit yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bazı durumlarda ise 

seçenekleri yok gibidir. Doğal radyasyon kaynaklarının tersine tümü ile denetim 

altında olmaları karĢılaĢılacak doz nicelikleri açısından önemli bir özelliktir. Tıbbi, 

tarımsal ve endüstriyel amaçla kullanılan X ıĢınları ve yapay radyoaktif maddeler, 

nükleer bomba denemelerine bağlı nükleer serpintiler, çok az da olsa nükleer güç 

üretiminden salınan radyoaktif maddeler ile bazı tüketici ürünlerinde kullanılan 

radyoaktif maddeler bilinen baĢlıca yapay radyasyon kaynaklarıdır. 

 

Tablo. Dünya Genelinde Alınan Yıllık Ortalama KiĢisel Dozlar(Kaynak: 

www.taek.gov.tr) 

KAYNAK DOZ (mSv) 

Dogal  

Kozmik 0,4 

Gama IĢınları 0,5 

Vücut Ġçi ıĢınlanma 0,3 

Radon 1,2 

Yapay  

Tıbbi 0,4 

Nükleer Denemeler 0,005 

Çernobil 0,002 

Nükleer Güç 0,0002 

Toplam (ortalama) 2,8 

 

Tıbbi Işınlamalar 

Tıbbi alandaki radyasyon uygulamaları, radyasyonla görüntü elde edebilme 

veradyasyonun hücre ya da tümörleri yok edebilme yeteneğine sahip olması 

temeline dayanır. 
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4.3.2.1. Tanısal Radyoloji 

Radyolojik yöntemler hastalıkların tanısında yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Toplum dozunda en büyük pay tanısal radyoloji uygulamalarından 

kaynaklanmaktadır. Dozlar incelemelerin türüne göre ve tanı amaçlı kullanılan 

aygıtlara(Floroskopi, bilgisayarlı tomografi, mamografi, dijital/konvansiyonel 

röntgen vb.) bağlı farklılıklar gösterir. Bir akciğer incelemesi sırasında alınan etkin 

doz 0.1 mSv, baryumlu bağırsak incelemesinde ise 6 mSv dolayındadır. GiriĢimsel 

radyoloji hasta dozunun en yüksek olduğu uygulama türüdür. Bu yöntemde hasta 

dozu 10-100 mSv arasındadır. 

 

Tablo. Tanısal AmaçlıBazıX-IĢınıĠncelemeleri Nedeni ile Alınan Etkin Doz 

Değerleri(Kaynak: UNSCEAR 2000 RAPORU) 

 TETKĠKLER HER BĠR TETKĠKTE MARUZ KALINAN ETKĠN 

DOZ (mSv) 

  Seviye 1* Seviye 2** Seviye 3-4*** Dünya 

Göğüs Radyografisi 0.14 0.14 0.20 0.14 

Göğüs Fotofloroskopisi 0.65 0.65 0.65 0.65 

Göğüs Floroskopisi 1.1 1.1 1.1 1.1 

Kol,bacak ve eklemler 0.06 0.06 0.1 0.06 

 Bel 1.8 1.8 2 1.8 

 Omurga Göğüs  1.4 1.4 1.5 1.4 

  Boyun  0.27 0.27 0.3 0.27 

Kalça ve Kalça eklemi 0.83 0.83 1 0.83 

Kafa 0.1 0.1 0.15 0.1 

Karın 0.5 0.6 1 0.55 

Üst sindirim sistemi 3.6 4 4 3.7 

Alt sindirim sistemi 6.4 6.4 6.4 6.4 

Safra kesesi grafisi 2 2 2 2 

Üriner sistem grafisi 3.7 3.9 4 3.7 

Mamografi 0.5 0.5 0.5 0.5 

Bilgisayarlı Tomografi 8.8 5 5 8.6 

Anjiyografi 12 12 12 12 

Cerrahi iĢlemler 20 20 20 20 

DiĢ 0.02 0.1 0.1 0.03 
Kaynak:TogayYE.RSGDTAEK2002www.taek.gov.tr/bilgi/radyasyonvebiz/index.html 

* Seviye 1; Doktor başına 1000’den az hasta düşen ülkeler 

** Seviye 2;Doktor başına 1000-3000 arası hasta düşen ülkeler(Türkiye bu gruptadır) 

*** Seviye 3; Doktor başına 3000-10000 arası hasta düşen ülkeler 

Seviye 4; Doktor başına 10000’den fazla hasta düşen ülkeler 

4.3.2.2. Nükleer Tıp 

Nükleer Tıp radyofarmasötiğin hastaya sindirim, solunum veya enjeksiyon yolu ile 

verildiği bir modalite olup tanı ve tedavi uygulamaları bulunmaktadır. Vücuttaki  

 

http://www.taek.gov.tr/bilgi/radyasyonvebiz/index.htm
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Tablo. Tanısal AmaçlıBazı Nükleer Tıp Tetkikleri Nedeni ile Alınan Etkin 

DozDeğerleri(Kaynak: Fred A. Mettler et al, PhD Effective Doses in Radiology 

and Diagnostic Nuclear Medicine: A Catalog1, Radiology 2008) 

SintigrafikGörüntüleme Uygulanan 

Aktivite (MBq) 

Effektif  Doz 

(mSv) 

Beyin (
99m 

Tc HMPAO) 
740 6.9 

Beyin (
18

F FDG) 
740 5.7 

Tiroit  Sintigrafisi (
99m 

Tc perteknetat) 
370 4.8 

Tiroit  Sintigrafisi (
123

I ) 
25 1.9 

Paratiroit Sintigrafisi (
99m 

Tc sestamibi) 
740 6.7 

Kardiyak stres-rest perfüzyon (
201

Tl  klorid ) 
185 40.7 

Kardiyak rest-stres perfüzyon (
99m

Tc sestamibi tek gün ) 
1100 9.4 

Kardiyak rest-stres perfüzyon (
99m

Tc sestamibi çift gün ) 
1500 12.8 

Kardiyak rest-stres perfüzyon 
99m 

Tc tetrofosmin) 
1500 11.4 

Kardiyak Ventrikükografi (
99m

Tc içaretli eritrosit) 
1110 7.8 

Kardiyak viabilite (
18

F FDG) 
740 14.1 

Akciger Perfüzyon (
99m 

Tc MAA) 
185 2 

Akciger ventilasyon (
133

Xe) 
740 0.5 

Akciger ventilasyon  (
99m 

Tc DTPA) 
1300 0.2 

Karaciger -Dalak (
99m

Tc–sülfür kolloid) 
222 2.1 

Hepatobiliyer (
99m

Tc–disofenin) 
185 3.1 

Gastrointestinal Kanama  (
99m 

Tc içaretli eritrosit) 
1110 7.8 

Gastrointestinal Boçalma (
99m

Tc- içaretli solid gıdalar ) 
14.8 0.4 

Renal (
99m

Tc -DTPA) 
370 1.8 

Renal ( 
99m

Tc MAG3) 
370 2.6 

Renal (
99m

Tc DMSA) 
111 4.3 

Kemik (
99m

Tc MDP) 
1110 6.3 

Somatostatin görüntüleme ( 
111

In Pentreotide) 
222 12 

Lökosit içaretleme  
99m

Tc ile 
740 8.1 

Lökositiçaretleme 
111

In ile 
18.5 6.7 

Tümor görüntüleme
18

FDG 
740 14.1 

* DMSA: Dimercaptosuccinic acid DTPA : Diethylenetriaminepentaacetic acid, ECD: Ethyl 

cysteinate dimer, 
18

F fluorine, FDG :Fluorodeoxyglucose, HMPAO: Hexamethylpropyleneamine 

oxime, 
111

In : Indium 111, MAA : Macroaggregated albumin MAG3: Mercaptoacetyltriglycine, 

MDP :Methylene diphosphonate, 
99m

Tc : Technetium 99m. 

organ veya dokuların iĢlevleriyle ilgili çalıĢmalar yapmak üzere bazı radyoaktif 

maddeler kullanılır. Bu tür çalıĢmalarda radyoaktif madde, vücuda, radyoaktif 

maddenin incelenecek dokuda toplanmasını ve geçici bir süre buraya yerleĢmesini 

sağlayacak bir kimyasal madde ile birleĢtirilerek verilir. Radyoaktif maddenin 
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vücuttaki dağılımı veya akıĢı, vücuda verilen radyoaktif maddeden salınan gama 

ıĢınlarını algılayacak özelliklere sahip cihazlarla elde edilir. 

4.3.2.3. Radyoterapi 

Kanser hastalıklarının %50'sinin tedavisinde etkin olarak kullanılır. Yaygın olarak 

yüksek enerjili elektron hızlandırıcılar ve Co-60 radyoaktif kaynaklı cihazlar 

kullanılır. Tedavinin amacına ulaĢması tedavi edilecek bölgeye tedavi için gerekli 

doz verilirken sağlam doku ve organların dozunun minimum düzeyde tutulmasıyla 

mümkün olur. 

 

Tablo. Hastalık sınırına göre hedef için ortalama tedavi dozları (Kaynak: 

UNSCEAR 2000 Raporu ) 

Kanser/tümör türü 
Tedavi Dozu 

(Teleterapi), Gy 

Tedavi Dozu 

(Brakiterapi), Gy 

Lenfoma 39 - 

Meme 54 16 

Akciger 49 - 

Baç-boyun 60 44 

Beyin 53 - 

Prostat 59 35 

Jinekolojik 50 45 

 

4.4. ĠyonlaĢtırıcı Radyasyonun Biyolojik Etkileri 

Radyasyonun insan sağlığı üzerinde oluĢturabileceği zararlı etkiler uzun zamandır 

bilinmektedir. Bu etkilerin bazıları, radyasyon yanıkları, kanser ve kalıtımsal 

bozukluklardır. Hatta çok büyük niceliklerde radyasyon dozuyla karĢılaĢılması 

durumunda ani ölüme rastlanabilmektedir. Radyasyon yanığı olaylarına ilk kez, 

1895 yılında Röntgen‘in X ıĢınını bulduğunu açıkladığı ilk ay içerisinde rastlanmaya 

baĢlanmıĢtır. Doğal radyoaktivite ile çalıĢan ilk araĢtırmacılarda da bu tür etkiler 

görülmüĢtür (Örneğin; Becquerel, Marie ve PierreCurie gibi.) 

Radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili yapılan araĢtırmalar 

sonucunda, her ne kadar, yüksek Ģiddetli ıĢınlamaların yaratabileceği hasarlar 

hakkında önemli bilgilere ulaĢılabilinmiĢ olunsa da düĢük Ģiddetli ıĢınlamalar için 

aynı Ģeyi söylemek ne yazık ki Ģu an için pek olası görünmemektedir. 

4.4.1. Radyasyonun Hücre ile EtkileĢimi 

ĠyonlaĢtırıcı radyasyonun bir canlıda biyolojik bir hasar oluĢturabilmesi için 

radyasyon enerjisinin hücre tarafından soğurulması gerekmektedir. Bu soğurma 

sonucu hedef moleküllerde iyonlaĢma ve uyarılmalar ortaya çıkar. Daha sonra ortaya 

çıkabilecek biyolojik hasarların baĢlatıcısı olayları olan bu iyonlaĢmalar, hücrenin 

genetik bilgilerini taĢıyan DNA zincirlerinde kırılmalara ve hücre içerisinde 

kimyasal toksinlerin üretilmesine neden olabilir. Kırılmaların hemen ardından bir 

onarım süreci baĢlar. Hasar çok büyük değil ise DNA‘da ortaya çıkan zararlar 

onarılabilir. Ancak bu onarımlar sırasında da hatalar oluĢabilir ve yanlıĢ Ģifre bilgiler 
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içeren kromozomlar ortaya çıkabilir. DNA'nın radyasyondan etkilenme süreci 

saniyenin çok küçük bir diliminde gerçekleĢeceği gibi bu süreç yıllar da alabilir. 

 

ġekil. Radyasyondan Korunma Ġçin Biyolojik Olayların 

Değerlendirilmesi(Kaynak:www.taek.gov.tr) 

 

4.4.2. Radyasyonun Kromozoma Verdiği Hasarın Sonuçları 

Radyasyonun sağlık etkileri dozun büyüklüğüne ve vücudun ıĢınlanan bölgelerinin 

özelliklerine göre değiĢik zamanlarda ve farklı tiplerde ortaya çıkabilir. 

Radyasyonun etkileri deterministik etkiler ve stokastik etkiler olarak sınıflandırılır. 

 

Tablo. Radyasyonun deterministik ve stokastik etkileri 

Deterministik Etkiler Stokastik Etkiler 

Ölüm, Kanser, 

Cilt yanıkları, Genetik etkiler. 

Katarakt,  

Kısırlık  

 

Deterministik Etkiler:  

Radyasyon dozunun vücudun herhangi bir doku veya organına hasar vermesi veya 

önemli reaksiyonlara neden olacak miktarda hücre ölümünü meydana getirmesi 

sonucunda ortaya çıkan etkilerdir. Bu etkinin ortaya çıkması eĢik dozun altındaki 

küçük dozlarda sıfır olabileceği gibi bir eĢik değerin üzerinde doz alınması 

durumunda klinik etkilerin görülme olasılığı%100'e ulaĢacaktır. Bu değerin 

üzerindeki hasarın Ģiddeti doza bağımlı olarak artacaktır. Bir anda alınan çok yüksek 

bir doz birkaç hafta içinde ölüme neden olabilir. Örneğin;5 Gy veya daha fazla 

dozun aniden alınması uygun tedavi yapılmadığı takdirde kemik iliği ve sindirim 

sistemi hasarları nedeni ile ölümle sonuçlanabilir. 5 Gy'e kadar olan dozlarda uygun 

tedavi yapıldığı takdirde kiĢilerin hayatı kurtarılabilir. Ancak 50 Gy'lik doz alınması 

halinde medikal tedavi yapılsa bile kesinlikle ölüm gerçekleĢir. Tüm vücudun değil 

de, vücudun belirli bir bölgesinin çok yüksek bir doz alması halinde ölüm olmasa da 

ıĢınlanan bölgede erken etkiler görülecektir. Örneğin cildin 5 Gy'lik dozu aniden 
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alması halinde ciltte bir hafta içinde eritem (kızarıklık) ortaya çıkar. Benzer dozun 

üreme organları tarafından alınması halinde kısırlık meydana gelir. Bu tip etkiler 

radyasyonun deterministik etkileri olarak isimlendirilir. Bu tür etkiler ancak doz ve 

doz hızı bir eĢik değeri geçtiği takdirde meydana gelir. Etkilerin Ģiddeti doz ve doz 

hızına bağlı olarak artar. Deterministik etkilerin diğer bir tipi ıĢınlanmadan uzun bir 

süre sonra ortaya çıkar. Bunlar genellikle öldürücü değildir. Fakat vücudun belirli 

parçalarının fonksiyon kaybına veya habis (kötü) olmayan değiĢikliklere neden 

olabilir. En iyi bilinen örnekleri gözde katarakt meydana gelmesi ve cilt hasarlarıdır. 

Erkeklerde bir defada 3.5- 6 Gy ( 3500 - 6000 mGy) dozun, Kadınlarda bir defada 

2.5 - 6 Gy ( 2500 - 6000 mGy) dozun kısırlık yapması, Bir defada alınan 5 Gy (5000 

mGy) dozun gözde katarakt yapması radyasyonun deterministik etkilerine örnektir. 

Stokastik Etkiler:  

DüĢük dozlarda ortaya çıkması olası etkilerdir. Etkinin ortaya çıkması için bir eĢik 

değer söz konusu değildir. Stokastik etkiler nedeniyle kanser olma olasılığının 

saptanmasında belirsizlikler vardır. DüĢük dozlara maruz kalmıĢ kiĢilerde kanser 

ortaya çıkması halinde, bunun radyasyon nedeni ile olup olmadığını belirlemek 

mümkün değildir. Bunu ortaya koyacak somut veriler yoktur. DüĢük dozlar için 

stokastik etkilerin ortaya çıkması olasılığı yüksek doz almıĢ kiĢiler ve hayvan 

deneylerinin sonuçlarına dayanılarak tahmin edilmektedir. Stokastik etkilerle ilgili 

belirsizliklere bir yaklaĢım getirmek için etkin doz birimi baĢına ölüm ihtimali 

katsayısı belirlenmiĢtir. 

DüĢük dozlar nedeniyle kanser olup ölme olasılığı katsayısı; 1 Sv (1000 mSv) için 5 

x10 
-2

 olarak kabul edilmektedir. Halkın her yıl almasına izin verilen doz düzeyi 1 

mSv'dir. Bu yaklaĢımla; 1 mSv doz nedeniyle kanserden ölme olasılığının 100 

000'de 5 olduğu varsayılmaktadır. 

 

Tablo. Radyasyonla ÇalıĢanların Kanserde Ölme Riski ile Endüstriyel Kazalar 

Nedeni ile Ölüm Risklerinin KarĢılaĢtırılması (Yıllık Ortalama Risk - Ġngiltere) 

Kömür Madeni 1 / 7,000 

Petrol ve Doğal Gaz Çıkarma 1 / 8,000 

ĠnĢaat 1 / 16,000 

Radyasyonla ÇalıĢma (1.5 mSv/y) 1 / 17,000 

Metal Üretimi 1 / 34,000 

Kimyasal Üretim 1 / 100,000 

Hizmet Sektörü 1 / 220,000 

Bir değerlendirme yapmak için radyasyon dıĢındaki nedenlerden kanser olasılığının 

dünya genelinde bazı kanser türleri için % 20'lere ulaĢtığı, meme kanseri için 

%18'lere, kan kanseri için % 9'lara ulaĢtığı günümüzde bir kiĢide kanserin nedeninin 

düĢük dozda radyasyon nedeniyle olup olmadığını anlamak olanaksızdır. 
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Risk KarĢılaĢtırmaları: 

1/1 000 000 olasılıkla ölüme neden olan bazırisklerin karĢılaĢtırılması 

Bir nükleer tıp Laboratuvarında 10 gün çalıĢmak 

1.4 adet sigara içmek 

Hava kirliliği olan bir yerde 2 gün geçirmek 

480 km araba yolculuğu yapmak 

1600 km uçak yolculuğu yapmak 

2 ay sigara içen biri ile bir arada bulunmak 

30 kutu diyet soda içmek 

 

4.4.3. Radyasyon Hasarlarına Etki Eden Etkenler 

Kromozomlarda oluĢan hasarın büyüklüğüne etki eden etkenler özelliklerinden 

dolayı genel olarak iki grupta incelenir; radyasyonun özellikleri, hedefin özellikleri. 

4.4.3.1. Radyasyonun özellikleri 

Hasarın büyüklüğüne etki eden en önemli radyasyon özelliklerinden biri radyasyon 

türü ve sahip olduğu enerjidir; Vücuda alınan veya enerjisi soğurulan herhangi iki 

radyasyon türünden enerjileri aynı, ancak iyonlaĢtırma yeteneği daha fazla olanı 

veya aynı ancak enerjisi daha büyük olanı DNA‘da daha büyük bir hasar oluĢturur. 

Diğer bir özellik ise doz hızıdır. EĢit dozdaki radyasyonların yüksek doz hızlarının 

uygulanması ile oluĢacak hasar, düĢük doz hızlarının uygulanmasına oranla oluĢacak 

hasardan daha büyük olacaktır. Örneğin 1 Gy‘lik bir dozun 1 saatte alınması sonucu 

oluĢacak hasar, aynı dozun bir hafta boyunca alınması sonucu oluĢacak hasardan 

büyük olacaktır. Radyasyonla karĢılaĢma süresi de hasarın büyüklüğüne etki eden 

radyasyon özelliklerinden biridir; Radyasyon kaynağının yakınında ne kadar çok 

zaman geçirilirse o kadar çok dozla karĢılaĢılır. Bir ölçüm aygıtının 5 mSv/saat doz 

hızı okuduğu bir bölgede kalınması halinde karĢılaĢılacak doz 1 saatte 5 mSv, 2 

saatte 10 mSv, 3 saatte 15 mSv,vb.‘dir. Böylece, süre arttıkça karĢılaĢılan nicelik 

artacak ve buna bağlı olarak da hasar büyüyecektir. 

4.4.3.2. Hedefin özellikleri 

Farklı doku hücreleri, radyasyona karĢı farklı duyarlılık gösterir. Oksijen 

konsantrasyonu yüksek dokular ile sık bölünen, tam olarak farklılaĢmamıĢ, aktivitesi 

düĢük ve bölünme evresinde olan hücrelerin radyasyona karĢı duyarlılığı fazladır. 

Ayrıca, radyasyonla karĢılaĢan bölge ve bu bölgenin geniĢliği de biyolojik hasarın 

büyüklüğünü etkiler. Bunun yanı sıra, radyasyona karĢı duyarlılık kiĢiye, yaĢa, 

cinsiyete ve organizmanın sağlığına göre de değiĢkenlik gösterebilir. 

4.4.4. Biyolojik Etkilerin Sınıflandırılması 

Radyasyonun hücre ile etkileĢmesi sonucunda kromozomda ortaya çıkan hasarlar 

bedensel ve kalıtımsal biyolojik etkilerin oluĢmasına neden olur. Bu etkiler, 

Radyasyonun erken etkileri (Akut IĢınlama Etkileri) ve Radyasyonun geç 

etkileridir(Kronik IĢınlama Etkileri). 

Vücudun belli bir bölgesi, tamamı veya büyük bir kısmı kısa bir zaman dilimi 

içerisinde büyük niceliklerde radyasyon dozuyla karĢılaĢtığında ortaya çıkabilecek 

hasarlar kiĢiden kiĢiye değiĢmekle birlikte, genel olarak birkaç gün veya birkaç hafta 
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içerisinde Ģiddetli hasarlar, hastalıklar ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Akut 

ıĢınlanmalar olarak adlandırılan bu tip ıĢınlanmalar, genellikle, radyasyon kazası 

sonucu oluĢan istem dıĢı ıĢınlanmalardır. Akut ıĢınlanmalar sonucu ortaya 

çıkabilecek etkileri, genel olarak, akut radyasyon sendromları ve bölgesel 

radyasyon hasarları olarak sınıflandırmak olasıdır. 

4.4.4.1. Akut Radyasyon Sendromları(ARS) 

Vücudun tümünün ya da büyük bir bölümünün akut bir ıĢınlamayla karĢılaĢması 

 

Tablo. ARS, BaĢlangıç Devresi (Kaynak: Togay YE. RSGD-TAEK 2002. 

(www.taek.gov.) 

Semptomlar 

ve Tıbbi 

Müdahale 

ARS Derecesi ve YaklaĢık Akut Doz 

Hafif Orta ġiddetli Çok Ģiddetli Ölümcül 

1-2 Gy 2-4 Gy 4-6 Gy 6-8 Gy > 8 Gy 

Kusma           

BaĢlama IĢınlamadan 2 

saat sonra veya 
daha geç 

IĢınlamadan 1-2 saat 

sonra 

IĢınlamadan 

sonraki ilk 1 
saat içinde  

IĢınlamadan 

sonraki ilk 
yarım saat 

içinde  

IĢınlamadan 

sonraki ilk 10 
dakika içinde  

Vaka oranı  % 10-50 %70-90 %100 %100 %100 

Ġshal Yok Yok Hafif Kuvvetli Kuvvetli 

BaĢlama  - - 3-8 saat 1-3 saat Dakikalar 
mertebesinde 

veya 1 saat 
içinde 

Vaka oranı  - < %10 > %10 ~ % 100 

BaĢ ağrısı Önemsiz Hafif Orta ġiddetli ġiddetli 

BaĢlama - - 4-24 saat 3-4 saat 1-2 saat 

Vaka oranı - - %50 %80 %80-90 

Bilinç  Etkilenmez Etkilenmez Etkilenmez Etkilenebilir Saniyeler / 
dakikalar süren 

bilinç kaybı 

BaĢlama - - - - Saniyeler / 
dakikalar  

Vaka oranı  - - -  %100 (>50 Gy 

de) 

Vücut sıcaklığı Normal Artma AteĢ Yüksek ateĢ Yüksek ateĢ 

BaĢlama - 1-3 saat 1-2 saat < 1 saat < 1 saat 

Vaka oranı  - %10-80 %80-100 %100 %100 

Tıbbi 

müdahale 

Hastane dıĢı 

gözlem 

Tam teĢekküllü bir 

hastanede gözlem, 

gerek duyulduğu 
takdirde ihtisas 

hastanesinde tedavi 

Ġhtisas 

hastanesinde 

tedavi 

Ġhtisas 

hastanesinde 

tedavi 

Geçici tedavi 

(sadece 

Ģikayetlere 
yönelik) 

 

sonucunda geliĢen Akut Radyasyon Sendromları(ARS) ĠyonlaĢtırıcı radyasyonların 

en önemli deterministik etkisidir. Gövdenin karĢılaĢabileceği1 Sv veya daha az 

nicelikteki radyasyon dozu fark edilebilir ciddi bir hastalık belirtisi oluĢturmaz. Doz 

arttıkça, ıĢınlamadan sonraki ilk birkaç saat içinde mide bulantısı, kusma, ishal, baĢ 

ağrısı, ateĢ, bilinç kaybı ve kan hücre sayısında azalma gibi belirtiler oluĢur. Ġki veya 

üç hafta sonra saç dökülmesi, iĢtahsızlık, genel halsizlik, kendini kötü hissetme, iç 

kanama, yüksek ateĢ, erkeklerde geçici kısırlık ve katarakt gibi diğer belirtiler de 

http://www.taek.gov./
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görülecektir. Artan doz değerleriyle ilgili değiĢiklikler aĢağıdaki tablolarda 

izlenmektedir. 

Lenfositler radyasyona karĢı en duyarlı kan hücreleridir. Mutlak lenfosit sayısındaki 

en küçük bir düĢme, erken tanı aĢamasında, ıĢınlanma düzeyini gösterebilecek en iyi 

ve en yararlı laboratuvar testidir. 

 

Tablo. ARS’nin ilk günlerindeki akut doza bağlı lenfosit sayısındaki (G/L) 

değiĢim.(Kaynak: Togay YE. RSGD-TAEK 2002. ( www.taek.gov.) 

ARS derecesi Doz (Gy) Lenfosit sayısı (G/L)* (109hücre/Litre) 

    Ġlk ıĢınlamadan 6 gün sonra 

Klinik öncesi safha 0.1-1.0 1.5-2.5 

Hafif 1.0-2.0 0.7-1.5 

Orta 2.0-4.0 0.5-0.8 

ġiddetli 4.0-6.0 0.3-0.5 

Çok Ģiddetli 6.0-8.0 0.1-0.3 

Öldürücü >8.0 0.0-0.05 

 

Tablo: ARS, Gizlenme Devresi(Kaynak: Togay YE. RSGD-TAEK 2002 

(www.taek.gov.) 

 ARS derecesi YaklaĢık Akut Doz 

  Hafif Orta ġiddetli Çok ġiddetli Ölümcül 

  1-2 Gy  2-4 Gy 4-6 Gy 6-8 Gy > 8Gy 

Lenfositler 0.8-1.5 0.5-0.8 0.3-0.5 0.1-0.3 0.0-0.1 

Granülositler* 

(G/L) 

>2.0 1.5-2.0 1.0-1.5 =0.5 =0.1 

Ġshal Yok Yok Nadir <6. ve 9. 

günler arasında 

belirir 

4. ve 5. 

günler 

arasında 

belirir 

Epilasyon Yok Orta dereceli, 

BaĢlangıç 15. 

Gün veya daha 

geç 

Orta dereceli 

veya tam, 11. ve 

21. günler 

arasında 

Tamamen, 11 

günden önce 

Tamamen, 10 

günden önce 

Gizlenme 

Süresi (gün) 

21-35 18-28 8-18 7 veya daha az Yok 

Tıbbi müdahale Hastanede 

gözetim 

gerekli değil 

Hastanede 

gözetim önerilir 

Hastanede 

gözetim gerekli  

Hastanede 

gözetim ivedi 

olarak gerekli  

Sadece ağrı 

dindirici 

tedavi 

 

 

 

Tablo. ARS, Kritik Devre. (Kaynak: Togay YE. RSGD-TAEK 2002. 

(www.taek.gov.) 

  ARS Derecesi ve YaklaĢık Akut Doz 

  Hafif Orta ġiddetli Çok ġiddetli Ölümcül 

  1-2 Gy 2-4 Gy 4-6 Gy 6-8 Gy > 8Gy 

Belirtinin 

baĢlaması  

> 30 gün 18-28 gün 8-18 gün < 7 gün < 3 gün 

Lenfosit sayısı 0.8-1.5 0.5-0.8 0.3-0.5 0.1-0.3 0.0-0.1 

http://www.taek.gov./
http://www.taek.gov./
http://www.taek.gov./
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(G/L) 

  

Plateletler * 

(G/L) 

(Trombositler) 

60-100 %10-

25 

30-60 %25-40 25-35 %40-80 15-25 %60-80 < 20 %80-

100 

Klinik belirtiler 

 

Yorgunluk, 

halsizlik 

AteĢ, 

enfeksiyon, iç 

kanama, 
halsizlik, 

epilasyon 

Yüksek ateĢ, 

enfeksiyon, iç 

kanama, epilasyon  

Yüksek ateĢ, ishal, 

kusma, baĢ dönmesi 

ve ĢaĢkınlık, tansyon 
düĢüklüğü 

Yüksek 

ateĢ, ishal, 

bilinç kaybı 

Ölüm (%) 

 

0 0-50 6 ila 8 

hafta arasında 

20-70 4 ila 8 hafta 

arasında 

50-100 1 ila 2 hafta 

arasında 

100 1 ila 2 

hafta 
arasında 

Tıbbi müdahale 

 

Koruyucu 

tedbirler 

14 - 20 günden 

itibaren özel 
koruyucu tedavi; 

10 - 20 günden 

sonra tecrit 

7 - 10 günden itibaren 

özel koruyucu 
tedavi;baĢlangıçtan 

itibaren tecrit 

1. günden itibaren 

özel koruyucu 
tedavi;baĢlangıçtan 

itibaren tecrit 

Sadece ağrı 

dindirici 
tedavi 

 

4.4.4.2. Bölgesel Radyasyon Hasarları(BRH) 

Vücudun belli bir bölgesinin, genellikle bir kaza sonucu, kısa bir sürede ve bir 

defada yüksek dozlarla karĢılaĢması sonucu görülen etkiler ―bölgesel radyasyon 

hasarları‖ olarak adlandırılır. Bu tür kazalarda genellikle eller ve parmaklar, ender 

olarak da vücudun diğer bölümleri etkilenir. Eldeki yanıklar, radyasyon kaynağına 

dokunulması veya elin birkaç saniye için bile olsa kaynağa çok yaklaĢtırılması 

sonucu oluĢur. Yanığa neden olan ısı değil kaynağın radyasyon Ģiddetidir ve ne 

yazık ki; vücut ısıya gösterdiği refleksi radyasyon Ģiddetine göstermez. Bölgesel 

ıĢınlanmalar sonucu oluĢan bu hasarlar, akut radyasyon sendromlarına göre daha sık 

karĢılaĢılan olaylardır. 

 

Tablo. Alınan Doza Bağlı Olarak, Ciltteki Hasarların ve Klinik Bulguların 

BaĢlangıç Zamanı. (Kaynak: Dalcı D, ve ark., Radyasyon Hasarlarının Tanı ve 

Tedavisi, Radyasyon Güvenliği Raporları Serisi No:2, ÇNAEM 2005) 

Bulgular Doz Aralıgı(Gy) BaĢlangıç Zamanı (gün) 

Eritem 3-10 14-21 

Epilasyon >3 14-18 

Kuru desquamasyon(döküntü) 8-12 25-30 

YaĢ desquamasyon 15-20 20-28 

Blister OluĢumu 15-25 15-25 

Cilt ülserasyonu (yara) >20 14-21 

Nekrozis (derin penetrasyon) >25 >21 

 

Eritem ve kuru desquamasyon (döküntü) belirtilere yönelik olarak tedavi edilebilir. 

Ödeme eĢlik eden Ģiddetli eritem ile iliĢkili semptomların hafifletilmesinde 

hidrokortizon içeren losyon veya spreyler kullanılabilir. YaĢ desquamasyonun 

tedavisi için, günlük pansumanlar ve antiseptik çözeltilerle hasarlı derinin yıkanması 

yararlıdır. Antibiyotikli kremler de kullanılabilir. ÜlserleĢmelerde organın steril bir 

çevre içinde izole edilmesi veya antiseptik çözeltilerle günlük yıkama ve pansuman 

tavsiye edilir. Ağrıkesiciler veya daha güçlü opioidler (uyuĢturucular) gerekebilir. 
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Ġkincil enfeksiyon belirtileri olduğunda veya Ģüphelenildiği durumlarda topikal veya 

sistemik antibiyotik tedavisi düĢünülebilir. Nekroz tedavisinde, kesinlikle cerrahi 

giriĢim yapılmalıdır. Ölü doku alınmalı ve deri veya baĢka bir tür doku aktarımı 

yapılmalıdır. 

Radyasyon duyarlılığı en fazla olan yerlerden biride üreme organlarının bulunduğu 

bölgedir. Yumurtalık ve testisler radyasyona karĢı çok duyarlıdır. Erkeklerde 0.3 Sv, 

kadınlarda ise 3 Sv‘lik tek bir ıĢınlama dozu alınması sonucunda döllenmede geçici 

kısırlık meydana gelebilir. Küçük doz alımlarında, kadınlarda geçici yumurtlama ve 

döngü kesintisi gözlenebilir ve bu birkaç ay sürebilir. 

Göz merceği de radyasyona karĢı çok duyarlıdır. Bir kez de karĢılaĢılacak 0,5 ila 2 

Sv arasındaki bir radyasyon dozu fark edilebilir saydamlık kaybına neden 

olabilirken 5 Sv‘lik bir doz katarakt oluĢumuna yol açabilir. 

4.4.5. GecikmiĢ Etkiler (Kronik ıĢınlama etkileri) 

Uzunca bir süre içinde aralıklı olarak düĢük dozlarla karĢılaĢılması, yani kronik 

olarak ıĢınlanması sonucu oluĢabilecek etkiler yıllar sonra ortaya çıkabilir. Bunun 

nedeni ise, doz düĢük olsa da yinelenen ıĢınlamalarda organizmanın bir sonraki 

ıĢınlamaya kadar hasarı onaramaması ve hasarın gittikçe artmasıdır. Kronik olarak 

ıĢınlanan kiĢilerde, yıllar sonra, katarakt, malignite, doğal yaĢam sürelerinde kısalma 

ile sonraki kuĢaklarda kalıtımsal bozukluklara rastlanabilir. 

 

5. RADYASYON ALANLARI 

Radyasyon alanları, 23999 sayılı Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği 

(24.03.2000)15.maddesine göre Ģu Ģekilde sınıflandırılmaktadır. 

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği Madde 15: Maruz kalınacak yıllık dozun 1 

mSv değerini geçme olasılığı bulunan alanlar radyasyon alanı olarak nitelendirilir 

veradyasyon alanları radyasyon düzeylerine göre aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılır: 

―Radyasyon alanları, planlanmıĢ ıĢınlamalar nedeniyle halk için belirlenen yıllık doz 

sınırlarının (1mSv/yıl etkin doz, 15 mSv/yıl göz lensi ve 50 mSv/yıl cilt eĢdeğer 

dozları) üzerinde doza maruz kalma olasılığı olan alanlar‖ olarak tanımlanmaktadır. 

Bu alanların sınıflandırılması mesleki ıĢınlamalar açısından zorunludur ve lisans 

sahibi ile radyasyondan korunma sorumlusunun sorumluluğundadır.  

Radyasyon alanlarının sınıflandırılmasının amacı, planlanmıĢ ıĢınlanmalarda 

radyasyon dozu alma riskinin mümkün olduğunca azaltılarak radyasyona 

maruziyetin kontrol altında tutulmasını sağlamaktır.  

Radyasyon alanlarının sınıflandırılmasında, bir radyasyon tesisi, radyasyon 

uygulaması veya radyasyon faaliyeti nedeniyle normal çalıĢma koĢullarında 

alınabilecek yıllık radyasyon dozu ile gerçekleĢmesi beklenmemekle birlikte 

meydana gelme ihtimali önceden kestirilebilen kaza veya tehlike durumu sonucunda 

ortaya çıkan potansiyel ıĢınlanma durumlarında alınabilecek yıllık radyasyon 

dozlarının toplamı dikkate alınmalıdır. Radyasyon alanlarının sınıflandırılmasında 

iki farklı alan tanımlanır: ―Denetimli Alanlar‖ ve ―Gözetimli Alanlar.‖ Radyasyon 

alanları, radyasyon kaynaklarının özellikleri ile kaynağın ve kullanıldıkları alanın 

zırhlama özellikleri göz önüne alınarak belirlenir. Uygulamaya ve radyasyon 
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kaynağının türüne göre değiĢmekle birlikte, genellikle radyasyon kaynaklarının 

bulunduğu yerler denetimli alanlar, bu yerlere bitiĢik alanlar da gözetimli alanlar 

olarak sınıflandırılabilir.  

Radyasyon dozu alma olasılığı açısından, denetimli alanlarda çalıĢmak gözetimli 

alanlarda çalıĢmaktan daha risklidir. Aynı Ģekilde, gözetimli alanlarda çalıĢanların 

radyasyon dozu alma olasılığı, radyasyon alanı olmayan alanlarda çalıĢanlardan 

daha yüksektir. Bu alanlarda çalıĢan kiĢilerin alabileceği radyasyon dozunun 

azaltılması için kuralların oluĢturulduğu ve önlemlerin alındığı dikkate alındığında, 

radyasyon alanlarının belirlenmesi ve sınıflandırılmasında, kiĢiler tarafından alınan 

radyasyon dozlarının değil de, bu dozların alınma olasılığının esas alındığı 

dikkatten kaçmamalıdır. Bu nedenle sınıflandırma yapılırken, potansiyel ıĢınlanma 

durumları da dikkate alınmalıdır.  

5.1. Denetimli Alanlar (Controlled Area) 

Radyasyon görevlilerinin giriĢ ve çıkıĢların özel denetime, çalıĢmaların 

radyasyondan korunma bakımından özel kurallara bağlı olduğu ve radyasyonla 

çalıĢanların maruz kalabilecekleri radyasyon dozlarının, yıllık doz sınırlarının 

3/10‘unu aĢma olasılığı olan alanlardır. Bu tanıma göre denetimli alanlar, bu 

alanlarda çalıĢan kiĢilerin, potansiyel ıĢınlanmalar da göz önüne alındığında, yıllık 

olarak 6 mSv‘in üzerinde etkin doz alma olasılığı bulunan alanlardır. 

Denetimli alanların fiziksel sınırları kesin olarak belirlenmiĢ ve ayrılmıĢ olmalıdır. 

Söz konusu alanlara giriĢler fiziksel olarak engellenmiĢ, alana giriĢ-çıkıĢ kuralları 

açıkça ve yazılı olarak tanımlanmıĢ olmalı ve bu alanlara sadece izin verilen 

kiĢilerin giriĢ hakkı bulunmalıdır. Denetimli alanların giriĢlerinde ve bu alanlarda, 

radyasyon alanı olduğunu gösteren temel radyasyon simgeleri, radyasyona maruz 

kalma tehlikesinin büyüklüğünü ve özelliklerini anlaĢılabilir Ģekilde göstermek 

üzere gerekli bilgi, simge ve renkleri taĢıyan iĢaretler gibi radyasyon uyarı levhaları 

bulunması zorunludur. Ayrıca bu alanların, gerekli görülmesi halinde çıkıĢlarına da, 

yazılı talimatların ve önleyici-koruyucu açıklamaların herkes tarafından 

görülebilecek Ģekilde asılmıĢ olması gerekir. Denetimli alanlar içinde radyasyon ve 

bulaĢma tehlikesi bulunan bölgelerde geçirilecek sürenin sınırlandırılması ile 

koruyucu giysi ve araçlar kullanılması gerekliliğini gösteren uyarı iĢaretleri 

bulunması zorunludur. 

Radyoaktif kontaminasyon (bulaĢma) riski bulunan uygulamalarda, radyasyonla 

çalıĢan personelin ve malzemelerin giriĢ-çıkıĢına yönelik olarak bulaĢmayı önlemek 

ve tespit etmek için yazılı kuralların oluĢturulmuĢ olması ve bu giriĢ-çıkıĢlar 

esnasında bulaĢmayı önleyici donanımın kullanımının sağlanması gerekir. Bu tür 

denetimli alanlarda temizlik personelinin giriĢine ancak radyasyon kaynağının 

kullanılmaması Ģartıyla ve kontaminasyon olmadığının radyasyon ölçüm cihazları 

ile tespitinden sonra izin verilebilir. Bakım onarım personeli gibi harici çalıĢanların 

söz konusu alanlara girmesi gerektiğinde ise, radyasyonla çalıĢan personel için 

hazırlanan çalıĢma talimatlarının tümü bu personel için de uygulanmalı ve ayrıca 

yapılan çalıĢma esnasında bakım-onarım yapan personelin aldığı dozlar izlenmeli ve 

kayıt edilmelidir.  
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Denetimli alana giriĢine izin verilen; diğer bölümlerle ortak çalıĢma gerektiren iĢler 

için giriĢ yapan personelin veya ziyaretçilerin denetimli alanda geçirdikleri zaman 

aralığında alacakları dozların belirlenmesi gerekir. Bu nedenle bu kiĢilere elektronik 

dozimetre temin edilmeli ve giriĢ çıkıĢ zamanları ve bu süre içerisinde kullandıkları 

dozimetre sonuçları kayıt altına alınmalıdır.  

Denetimli alanlar, kullanılan radyasyon kaynaklarının X-ıĢını veya kapalı radyoaktif 

kaynak olması ve kontaminasyon riskinin olmaması Ģartıyla özel izinle kontrollü 

olarak ziyaret edilebilir. Özel izin sonucunda denetimli alanlarda belli bir süre ve 

belli bir amaçla bulunacak olan ziyaretçilerin ve radyasyonla çalıĢanlar dıĢında 

herhangi bir tamirat, bakım gibi amaçlarla alanda bulunan kiĢilerin aldıkları dozun 

izlenmesi ve kayıt edilmesi, ayrıca giriĢ-çıkıĢlarının kayıtlarının tutulması 

sağlanmalıdır.  

Denetimli alanlarda mutlaka bir radyasyon doz takip sisteminin bulunması 

gerekmektedir. Bazı uygulamalarda TLD, OSL, elektronik, film dozimetre gibi 

uygun kiĢisel doz izleme donanımları kullanılarak doz takibi yapılmalıdır. Bazı 

uygulamalarda, kontaminasyon monitörleri, alan dedektörleri, alarmlı dozimetreler, 

radyasyon ölçüm cihazları gibi cihazlarla ortam doz hızının sürekli olarak izlenmesi 

ile de kiĢilerin alabilecekleri dozlar değerlendirilebilir.  

Lisans sahibi ve radyasyondan korunma sorumlusu tarafından, denetimli alanlarda 

çalıĢan personelin yıllık alabileceği dozlar dikkate alınarak, çalıĢanların ÇalıĢma 

KoĢulu A veya ÇalıĢma KoĢulu B olarak sınıflandırılmasının yapılmıĢ olması 

gerekmektedir. Bu sınıflandırmanın yapılmasında, ortamda yapılan radyasyon 

ölçümlerinin, radyasyonla çalıĢan personelin denetimli alanlarda bulunma 

sürelerinin, radyasyon ve uygulama türünün, kontaminasyon olasılığının, koruyucu 

ve önleyici donanımın kullanımı ve yeterliliği ile personelin çalıĢma koĢullarının 

dikkate alınması gerekir. Denetimli alanlarda çalıĢan personel genellikle ÇalıĢma 

KoĢulu A olarak sınıflandırılmakla birlikte, radyasyonla çalıĢan personel, alanda 

geçirdiği süre, ortamdaki doz hızı, zırhlama koĢulları, çalıĢma Ģartları dikkate 

alınarak yapılan hesaplama ve değerlendirme sonucuna göre, ÇalıĢma KoĢulu A 

veya ÇalıĢma KoĢulu B olarak sınıflandırılabilir.  

Denetimli alanlarda çalıĢan personelin ve gerektiğinde içeri alınan diğer kiĢilerin 

kullanması gereken koruyucu donanımın, uygulama ve radyasyon kaynağının 

özelliklerine göre belirlenmiĢ olması ve bu koruyucu donanımın kullanımını temin 

etmek üzere radyasyondan korunma sorumlusunun sorumluluğunda söz konusu 

donanımın kullanıp kullanmadığını kontrol edecek bir sistemin kurulmuĢ olması 

gereklidir.  

Denetimli alanların fiziksel olarak sınırlandırılmasının yanında, uygulama türüne ve 

kullanılan radyasyon kaynağına uygun olarak zırhlamanın yapılmıĢ olması 

gerekebilir. Denetimli alanların bitiĢik alanlarında, radyasyon doz hızlarının 

radyasyon ölçüm cihazı ile periyodik olarak ölçülerek takip edilmesi ve kayıt altında 

tutulması gerekmektedir.  
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Denetimli alanlar amacı dıĢında kullanılamaz. Örnek olarak; radyasyon kaynağının 

bulunduğu yerde baĢka amaçla kullanılan dolaplar veya eĢyalar bulunmamalı veya 

sıcak oda normal laboratuvar iĢlemleri için kullanılmamalıdır.  

Denetimli alanda çalıĢacak tüm kiĢiler 18 yaĢın üzerinde olmalıdır. 16 yaĢın 

altındaki kiĢilerin bu alanlara çalıĢma veya eğitim amaçlı giriĢleri önlenmelidir. 16-

17 yaĢındaki stajyerler, kendileri için belirlenen yıllık 6 mSv‘lik doz limitini 

geçmemek kaydıyla, mesleki eğitim amaçlı ve gerekli olduğu ölçüde bu alanlarda 

radyasyon kaynaklarının kullanımına katılabilir. Bu kiĢilere denetimli alanda 

geçirdikleri zaman aralığında alacakları dozların belirlenmesi açısından aktif 

ve/veya pasif dozimetre temin edilmeli ve bu kiĢilerin staj boyunca aldıkları dozlar 

kayıt altına alınmalıdır.  

Denetimli alanlarda çalıĢan personelin, yapılan radyasyon uygulaması ve kullanılan 

radyasyon kaynağının özelliklerine uygun Ģekilde periyodik olarak radyasyondan 

korunma eğitimlerini almasının sağlanması ve çalıĢma talimatlarına iliĢkin 

bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu eğitimler lisans sahibi ve radyasyondan 

korunma sorumlusunun sorumluluğunda ve takibinde gerçekleĢtirilmeli, eğitimlerde 

verimsiz veya baĢarısız olduğu düĢünülen personel lisans sahibi tarafından mutlaka 

uyarılmalı ve gereken yaptırımlar uygulanmalıdır.  

5.2. Gözetimli Alanlar (Supervised Area) 

Radyasyonla çalıĢanların maruz kalabilecekleri radyasyon dozlarının, yıllık doz 

sınırlarının 1/20‘sini aĢma olasılığı olan ancak 3/10‘unu aĢması beklenmeyen 

alanlardır. Bu alanlar, kiĢisel doz ölçümü gerektirmeyen fakat ortamdaki radyasyon 

seviyelerinin izlenmesini gerektiren alanlardır. Diğer bir deyiĢle, bu alanlarda 

çalıĢan kiĢilerin, potansiyel ıĢınlamalar da göz önüne alındığında, yıllık olarak 1 

mSv‘in üzerinde etkin doz alma olasılığı bulunan ancak 6 mSv‘i aĢma olasılığı 

olmayan alanlardır.  

Gözetimli alanların sınırları da denetimli alanlar gibi kesin olarak belirlenmiĢ olmalı 

ve bu alanların giriĢlerinde de kurallar belirlenmelidir. Ancak denetimli alanlarda 

olduğu gibi fiziksel engellemeye gerek bulunmamaktadır. Bu tür alanlara giriĢ 

yapabilecek olan personelin sınırlandırılması ve yetkilendirilmesi zorunlu değildir, 

fakat gereksiz yere veya iĢi olmadan giriĢ yapabilecek olan kiĢiler için uyarıcı 

tedbirler alınmalı ve talimatlar buna göre oluĢturulmalıdır. Gözetimli alanların 

giriĢinde ve gerekli görülen yerlerde, radyasyon çeĢidine, radyasyon uygulamasına 

ve alanın türüne göre uygun radyasyon uyarı iĢaretleri bulunmalıdır.  

Bu alanların sınırlarının belirlenmesi esnasında radyasyondan korunma sorumlusu 

tarafından yapılan radyasyon doz hızı ölçümleri ve doz hesaplamaları kullanılır. 

Yapılan radyasyon ölçümleri sonucunda belirlenen ortam doz hızı, zırhlama 

koĢulları, çalıĢma Ģartları ve hesaplamalar sonucunda çalıĢma koĢulları için farklı bir 

sınıflandırma yapılabilir.  

Yapılan uygulama ve iĢe özgü olarak radyasyon kaynakları ile çalıĢırken 

radyasyondan korunmanın ve ıĢınlanma riskinin azaltılması için uyulması gereken 

çalıĢma talimatları yazılı hale getirilmeli ve görülebilecek Ģekilde asılmalıdır.  
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Bu alanlarda, önceden belirlenmiĢ olan yerlerde radyasyondan korunma sorumlusu 

veya radyasyondan korunma konusunda eğitimli bir personel tarafından periyodik 

olarak radyasyon ölçümlerinin yapılması ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu 

Ģekilde gözetimli alanlarda, bu alanların tanımlanması esnasında belirlenen 

radyolojik koĢullarda herhangi bir değiĢiklik olup olmadığının izlenmesi sağlanmıĢ 

olacaktır.  

5.3. Radyasyon Alanlarında ÇalıĢan Personel  

Radyasyon kaynakları ile her türlü uygulama veya faaliyeti yürütecek olanlar; 

çalıĢanların, halkın ve çevrenin radyasyondan korunmasını sağlanması amacıyla 

kuruluĢa ve uygulamaya özgü bir radyasyondan korunma programı hazırlayarak bu 

program dâhilinde radyasyon alanlarını ve radyasyonla çalıĢanları sınıflandırmalı ve 

çalıĢma talimatlarını belirlemelidir.  

ÇalıĢılacak radyasyon kaynağının özellikleri ve çalıĢma koĢulları ile radyasyon doz 

hızı ölçümleri dikkate alınarak radyasyondan korunma sorumlusu tarafından 

değerlendirilmeli ve denetimli veya gözetimli alanlar bu değerlendirme çerçevesinde 

belirlenmelidir.  

Radyasyon kaynaklarıyla çalıĢan personel; radyasyon kaynağından uzaklığı, çalıĢma 

süresi, radyasyon kaynağının türü ve radyasyon doz hızı ölçümleri gibi faktörler 

dikkate alınarak radyasyondan korunma sorumlusu tarafından yapılan 

değerlendirmeye göre ÇalıĢma KoĢulu A veya ÇalıĢma KoĢulu B olarak 

sınıflandırılır.  

Denetimli alanlara girme izni olan veya buralarda çalıĢan kiĢilerin, potansiyel 

ıĢınlanmalar da göz önüne alındığında, bir yılda alabilecekleri etkin dozun 6 mSv‘in 

üzerinde veya yıllık eĢdeğer dozlarının el ve ayak veya cilt için 15 mSv‘in, göz 

merceği için 5 mSv‘in üzerinde olabileceği değerlendiriliyorsa bu kiĢiler ÇalıĢma 

KoĢulu A olarak belirlenmelidir. Potansiyel ıĢınlanma durumları dahil olmak üzere 

yılda 6 mSv‘in üzerinde etkin doz almayacağı ancak halk için verilen yıllık 1 mSv‘in 

üzerinde doz alma olasılığı olan personel ise ÇalıĢma KoĢulu B olarak belirlenebilir.  

ÇalıĢma alanlarında yapılacak olan radyasyon (doz hızı) ölçümlerinin sıklığı, türü ve 

ölçüm alınacak olan yerler radyasyon kaynağının özellikleri ve çalıĢma koĢullarına 

göre belirlenerek radyasyondan korunma programında belirtilmelidir.  

Radyasyon alanı olarak nitelendirilmeyen, ancak radyasyon alanlarına bitiĢik olan 

alanlarda, yıllık 1 mSv‘in üzerinde doz alınmadığının teyit ve temin edilmesi için 

periyodik doz hızı ölçümlerinin yapılması gereklidir 

 

Tablo: Denetimli ve Gözetimli Alanlara ĠliĢkin Genel Sınıflandırma Özellikleri 

Denetimli Alanlar  Gözetimli Alanlar  

Radyasyondan korunma ve radyasyon güvenliğine 

yönelik olarak hazırlanmıĢ olan çalıĢma 

talimatlarının oluĢturulması ve uygulanmasının 

sağlanması zorunludur.  

ÇalıĢma talimatlarının oluĢturulması zorunlu 

olmamakla birlikte, gerekli olmayan kiĢilerin alana 

giriĢi sınırlandırılmalı, alana giriĢ-çıkıĢ ve çalıĢma 

Ģartlarına iliĢkin kurallar belirlenerek 

uygulanmalıdır.  

BelirlenmiĢ olan kurallar dâhilinde izin verilmiĢ 

olan kiĢiler giriĢ yapabilir. GiriĢ yapmasına izin 

verilen kiĢilere, alınacak olan önlemlere ve 

BelirlenmiĢ kurallar dâhilinde giriĢ yapılabilir. 

Koruyucu donanım kullanılması gerekli 

olmayabilir.  
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koruyucu donanıma iliĢkin kurallar daha önceden 

belirlenmiĢ olmalıdır.  

Bu alanların, diğer alanlardan fiziksel olarak kesin 

bir Ģekilde ayrılmıĢ ve sınırlandırılmıĢ olması 

gerekir. Rutin çalıĢma saatleri dıĢında bu alanlar 

kilitlenmeli, yetkisiz kiĢilerin giriĢi 

engellenmelidir.  

Bu alanların fiziksel sınırları belirlenmeli ve 

gerekli olması halinde diğer alanlardan ayrılmıĢ 

olmalıdır.  

Uygulama ve radyasyon kaynağı türüne göre, 

radyasyon çalıĢanı olmayan personel için giriĢler 

tamamen yasaklanmıĢ veya kontrollü olacak 

Ģekilde kısıtlanmıĢ olmalıdır.  

Radyasyonla çalıĢanlar dıĢındaki kiĢiler için 

giriĢlerde yasaklama olmamakla birlikte gereksiz 

giriĢler kısıtlanmalıdır. Gerekli görülmesi halinde, 

kontrollü ve izinli olmak Ģartıyla giriĢe izin 

verilmelidir.  

Kontaminasyon riski olan yerlerde, 

kontaminasyonu önleme, tespit ve temizlik için 

kesin kurallar belirlenmiĢ olmalı ve bu kurallara 

uyulması sağlanmalıdır. Temizlik personelinin 

giriĢine kontaminasyonun olmadığının tespitinden 

sonra kontrollü olarak izin verilebilir.  

Kontaminasyona karĢı önlem alınmalı ve sürekli 

izleme yapılmalıdır. Bazı uygulamalarda gerekli 

görülmesi halinde temizlik personelinin giriĢine 

kontrollü olarak izin verilebilir.  

Radyasyonla çalıĢanların dozlarının takip edilmesi 

ve kiĢisel dozimetre kullanımı zorunludur.  

Radyasyonla çalıĢanların kiĢisel dozimetre 

kullanması zorunlu değildir.  

Gerekli görülen uygulama ve alanlarda, uygun olan 

yöntem, cihaz veya donanımlar kullanılarak ortam 

radyasyon seviyesi ölçülmeli ve kayıtları 

tutulmalıdır.  

Bu alanlardaki ortam radyasyon seviyelerini takip 

etmek ve çalıĢanların öngörülenin üzerinde doz 

alıp almadığını izlemek amacıyla periyodik 

radyasyon ölçümleri yapılmalı ve kayıtları 

tutulmalıdır.  

Radyasyonla çalıĢanların radyasyondan korunmak 

için koruyucu donanım kullanması zorunludur.  

Radyasyonla çalıĢanların radyasyondan korunmak 

için koruyucu donanım kullanması zorunlu 

değildir.  

 

 

6. RADYASYONA MARUZ KALMA DOZ SINIRLARIVE AZALTILMASI 

Doz sınırlama sisteminin üç temel ilkesi aĢağıda verilmiĢtir. 

6.1. Uygulamaların Gerekliliği 

IĢınlamanın zararlı sonuçları göz önünde bulundurularak, net bir yarar sağlamayan 

hiçbir radyasyon uygulamasına izin verilmemelidir. 

6.2. Optimizasyon 

Radyasyona maruz kalmaya sebep olan uygulamalarda, olası tüm ıĢınlamalar için 

bireysel dozların büyüklüğü, ıĢınlanacak kiĢilerin sayısı, ekonomik ve sosyal 

faktörler göz önünde bulundurularak mümkün olan en düĢük dozun alınması 

sağlanmalıdır. 

6.3. Doz Sınırlaması 

Tıbbi ıĢınlamalar hariç, izin verilen tüm ıĢınlamaların neden olduğu ilgili organ veya 

dokudaki eĢdeğer doz ve etkin doz, Radyasyon Güvenliği Yönergesinin 

10.maddesinde aĢağıda belirtilen yıllık doz sınırlarını aĢmamalıdır. 

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği Madde 10: Yıllık doz sınırları sağlığa zarar 

vermeyecek Ģekilde uluslararası standartlara uygun olarak, Kurum tarafından 

radyasyon görevlileri ve toplum üyesi kiĢiler için ayrı ayrı belirlenmiĢtir. Yıllık 

toplam doz aynı yıl içindeki dıĢ ıĢınlama ile iç ıĢınlamadan alınan dozların 
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toplamıdır. KiĢilerin, denetim altındaki kaynaklar ve uygulamalardan dolayı bu 

sınırların üzerinde radyasyon dozuna maruz kalmalarına izin verilemez ve bu 

sınırlara tıbbi ıĢınlamalar ve doğal radyasyon nedeniyle maruz kalınacak dozlar 

dahil edilemez. 

a. Radyasyon görevlileri için etkin doz herhangi bir yılda 50 mSv’i, ardıĢık beĢ 

yılın ortalaması ise 20 mSv‘i geçemez. El ayak veya deri için yıllık eĢdeğer doz 

sınırı500 mSv,göz merceği için 150 mSv‘dir. 

Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan 

Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ( 

05.07.2012 tarihli )’te doz limitleri ile ilgili aşağıdaki şekilde düzenleme 

yapılmıştır. 

MADDE 7 - (2)Radyasyon kaynağı ile çalıĢan personelin maruz kalacağı 

etkin doz, göz merceği ve tüm vücut için ardıĢık beĢ yıl toplamında 100 mSv‘i, 

herhangi bir tek yılda 50 mSv‘i geçemez. Bu kurala aykırı olmayacak Ģekilde ayrıca; 

a) Etkin dozun ayda 2 mSv‘i, 

b) El ve ayaklar için eĢ değer dozun aylık 50 mSv‘i, 

c) En yoğun radyasyona maruz kalan 1 cm
2
‘lik alan referans olmak üzere 

cilt için eĢ değer dozun aylık 50 mSv‘i, geçmesi halinde bu seviyeler, inceleme 

düzeyi doz seviyeleri olarak değerlendirilir. 

b. Toplum üyesi kiĢiler için etkin doz herhangi bir yılda 5 mSv’i, ardıĢık beĢ yılın 

ortalaması ise 1 mSv’i geçemez. El, ayak veya deri için yıllık eĢdeğer doz sınırı50 

mSv, göz merceği için 15 mSv‘dir. 

c. 18 yaĢından küçükler Tüzüğün 6. maddesine göre radyasyon uygulaması iĢinde 

çalıĢtırılamazlar. Bu Yönetmeliğin 15. maddesinin (b) bendinde belirtilen alanlarda, 

eğitim amaçlı olmak koĢuluyla, eğitimleri radyasyon kaynaklarının kullanılmasını 

gerektiren 16-18yaĢ arasındaki stajyerler ve öğrenciler için etkin doz, herhangi bir 

yılda 6 mSv‘i geçemez. Ancak el, ayak veya deri için yıllık eĢdeğer doz sınırı150 

mSv, göz merceği için 50 mSv‘dir. 

Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan 

Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 

(05.07.2012 tarihli )’ te aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır. 

MADDE 7- (3) 18 yaĢını doldurmamıĢ olanlar radyasyon kaynağı ile 

çalıĢılan iĢlerde görev alamazlar. Eğitim amaçlı olmak kaydıyla, eğitimleri 

radyasyon kaynaklarının kullanılmasını gerektiren 16-18 yaĢ arası stajyer ve 

öğrenciler bu eğitimlerini sadece gözetimli alanlarda alabilir. Mesleki eğitimleri 

gereği radyasyon kaynağı ile çalıĢması zorunlu 16-18 yaĢ arası stajyer ve öğrenciler 

için etkin doz, göz merceği ve tüm vücut için yılda 6 mSv‘i geçemez. Ayrıca bu 

kurala aykırı olmayacak Ģekilde; 

a) Etkin dozun aylık 0.6 mSv‘i, 

b) Göz merceği için eĢ değer dozun aylık 0.6 mSv‘i, 

c) El, ayak veya deri için eĢdeğer dozun aylık 15 mSv‘i, geçmesi halinde bu 

seviyeler, inceleme düzeyi doz seviyeleri olarak değerlendirilir. 
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Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği Madde 12: Hamile radyasyon görevlileri 

için(29 Eylül 2004 tarih ve 25598 sayılı Resmi gazete‘de yayımlanan Radyasyon 

Güvenliği Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 

değiĢtirilmiĢtir), hamileliği belirlenmiĢ kadın çalıĢan, çalıĢma Ģartlarının yeniden 

düzenlenebilmesi amacıyla yönetimi haberdar eder. Hamileliğin bildirilmesi kadın 

çalıĢanın çalıĢmasına engel teĢkil etmez, gerekiyorsa çalıĢma koĢulları yeniden 

düzenlenir. Bu nedenle, doğacak çocuğun alacağı dozun mümkün olduğu kadar 

düĢük düzeyde tutulması sağlanır ve toplum için belirlenen doz sınırlarına uyulur. 

Emzirme dönemindeki kadın çalıĢanlar, radyoaktif kontaminasyon riski taĢıyan 

iĢlerde çalıĢtırılmaz. 

*Gebe radyasyon elemanı batın yüzeyine gebelik süresince 1 mSv radyasyon 

alabilir. Gözetimli alanlarda çalışmalıdır. ) (ICRP (1990) 

Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan 

Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ( 

05.07.2012 tarihli )’te aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır. 

MADDE 8 –(3) Hamilelik durumu ortaya çıkan personel, bu durumunu 

ilgili birim amirine derhal yazılı olarak bildirir. Hamile personelin yıllık doz 

limitleri, Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde belirlenmiĢ toplum için doz 

limitlerini aĢamaz. ÇalıĢma Ģartları bilfiil denetimli alanları kapsamayacak Ģekilde 

düzenlenir. 

MADDE 8 (4) Emzirme dönemindeki personel, radyoiyodun solunması 

veya sindirim yoluyla alınması riski taĢıyan nükleer tıp alanında ve benzeri bulaĢma 

riski taĢıyan iĢlerde çalıĢtırılamaz. 

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği Madde 29: KiĢiye net bir yarar sağlamayan, 

alacaklarıdoz ve risk hakkında kiĢilerin bilgilendirildiği, kiĢilerin ve Etik Komitenin 

yazılı onayı alınmıĢ araĢtırma amaçlı gönüllü ıĢınlanmalarda, halk için bir yıllık 

en yüksek izin verilen doz düzeyi aĢılamaz. Çok özel durumlarda Kurum tarafından 

onaylanmak koĢulu ile radyasyon görevlileri için izin verilen ortalama yıllık doz 

düzeyine izin verilebilir. 

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği Madde 30: Gerek görülen hallerde tıbbi tanı ve 

tedavi altındaki hastalara gönüllü ve bilinçli olmak koĢuluyla yardım etmek isteyen 

veya hasta ziyareti için gelen kiĢilerin alacakları etkin doz, tanı ve tedavi süresince 5 

mSv değerini aĢamaz. Nükleer tıp hastaların taburcu edilebilecekleri en yüksek 

radyoaktivite düzeyleri 31.Maddede belirtilmiĢtir. 

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği Madde 31: I-131 radyoaktif maddesi verilen 

hastalar vücuttaki 1m.‘den ölçülen etkin doz hızının <30 mikroSv/saat (<600 

MBq‘e)düĢmesi halinde taburcu edilir. Taburcu edilen hastaya diğer kiĢilerle 

temasları ve radyasyon korunması ile ilgili alınacak önlemlerle ilgili yazılı talimatlar 

verilir. 100 MBq‘in altında kiradyo aktivite ile taburcu edilen hastalar için özel 

önlem alınması gerekmez. 

6.4. Doz Azaltılması 

DıĢ (eksternal) radyasyon dozunun kontrolü 
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6.4.1. DıĢ (eksternal) Radyasyon Dozunun Kontrolü;Zaman, Zırhlama ve 

Mesafe 

Radyoaktiviteye mümkün olan en kısa süre temas edilmelidir. Radyoaktivite ya da 

radyoaktif ortamda optimum izolasyon sağlanmalı, bu ortamlarda kurĢun önlük, 

kurĢun eldiven, kurĢun enjektör ve enjektör taĢıyıcı, kurĢun cam ve, maĢa kullanımı 

sağlanmalıdır. Bu ortamları çevreleyen duvarların yeterli beton kalınlığı ve kurĢun 

izolasyonu olmalıdır. 

Maruz kalınan radyasyon dozu, uzaklığın karesi ile ters orantılı(1/R2 kuralı) olarak 

azaldığından radyoaktif kaynaklardan mümkün olduğunca uzak mesafede 

durulmalıdır. 

6.4.2. Ġnternal (vücut içi) Radyasyon Dozunun Kontrolü 

Radyonüklidlerin vücut içine alındığı4 ana giriĢ vardır. 

Ġnhalasyon (soluma ile) 

Ağız yolu (Sindirim sistemi ile) 

Absorbsiyon (Cilt-mukozadan emilim ile) 

Enjeksiyon 

Özellikle açık radyoaktif kaynak kullanılan Nükleer Tıp Laboratuvarı baĢta olmak 

üzere; çeker ocak, tek kullanımlık eldiven ve koruyucu cam kullanılmalı, radyasyon 

alanında yemek yenmesi ve sigara içilmesi engellenmeli ve ağızla pipetleme 

yapılmamalıdır. Sadece radyoaktif ortamda kullanılmak üzere önlük ve ayakkabı 

tahsis edilmeli, keskin uçlu radyoaktif aletler için dayanıklı ve izolasyonlu çöp 

kutuları ayrılmalıdır. 

 

7. HAMĠLELĠK VE TIBBĠ IġINLAMA 

(Bu bölüm ―ICRP publication 84 (www.icrp.org ) ‖ temel alınarak hazırlanmıĢtır.) 

Dünyada her yıl binlerce kadın iyonize radyasyona maruz kalmaktadır. Bu 

maruziyet yeterli bilgi sahibi olunmadığında gereksiz yere büyük anksiyetelere ve 

gebeliklerin sonlandırılmasına neden olmaktadır. Oysa birçok hastada, bu 

uygulamalar, tıbbi olarak yerinde olup, fetus için radyasyon riski minimaldir. 

Fetal radyasyon riski, gebeliğin evresi ve absorblanan doz ile iliĢkilidir. Radyasyon 

riski organogenezis ve erken fetal periyotta en yüksekken, bu risk 2 ve 3. 

Trimestrelerde giderek azalır. 

Radyasyon ile oluĢan malformasyonlarda eĢik radyasyon değerı100-200 mGy olup, 

sıklıkla santral sinir sistemi (SSS) problemleri ile iliĢkilidir. Fetal doz 100 mGy‘lik 

düzeye 3 Pelvik Bilgisayarlı Tomografı(BT) yada 20konvansiyonel direkt grafi (X-

ıĢını) iĢleminde dahi ulaĢmaz. Bu doza pelviste floroskopi eĢliğinde yapılan 

giriĢimsel iĢlemlerde veya radyoterapi ile ulaĢılır. 

Tablo. Radyasyona Maruz KALMAMIġ Hamile Popülasyonundaki Potansiyel 

Riskler (Kaynak: Pregnancy and Medical Radiation (www.icrp.org/ICRP)) 

Risk Görülme sıklıgı(%) 

Spontan düĢük >15 

Genetik bozukluk 4-10 
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Ġntrauterin geliĢme geriliği 4 

Majör malformasyon 2-4 

Tablo. Alınan Radyasyon Dozuna Göre SAĞLIKLIÇocuk Doğurma 

Olasılığı(Kaynak: Pregnancy and Medical Radiation (www.icrp.org/ICRP)) 

Doz 
Malformasyon olmama 

olasılıgı 

Kanser olmama olasılıgı (0-

19 yaĢ) 

0 mGy %97 %99.7 

1 mGy %97 %99.7 

5 mGy %97 %99.7 

10 mGy %97 %99.6 

50 mGy %97 %99.4 

100 mGy %97 %99.1 

>100 mGy Olası Yüksek 

7.1. Santral Sinir Sistemine Ait Malformasyonlar 

SSS özellikle konsepsiyon sonrası 8-25. haftalarda radyasyona duyarlıdır. 100 mGy 

üzerindeki fetal dozlarda mental fonksiyonlarda (IQ) azalmaya yol açabilir. 1000 

mGy dozlarında ise ciddi mental retardasyon ve mikrosefali geliĢebilir. 

7.2. Lösemi ve Diğer Kanserler 

Radyasyonun, eriĢkin ve çocuklarda, lösemi ve diğer bazı kanserlerin geliĢim riskini 

arttırdığı gösterilmiĢtir. Gebelikte de fetus benzer riski taĢımaktadır. 10 mGy‘lik 

fetal dozda relatif risk 1.4‘tür bu normal insidanstan %40 artıĢa iĢaret eder. 

7.3. Hamilelik Öncesi IĢınlama, 

Hamilelik öncesi, gonadları ıĢınlanmıĢ ebeveynlerin doğacak çocuklarında kanser 

veya malformasyon oluĢma riskinde artıĢ gösterilememiĢtir. Bu bilgi atom bombası 

kurbanları ile radyoterapi hastalarından elde edilmiĢtir. 

7.4. Hamilelik Potansiyeli Olan Hastaların Değerlendirilmesi 

Doğurganlık çağındaki tüm kadınların hamilelik durumları mutlaka sorgulanmalı ve 

aksi ispat edilene kadar adet günü gecikmiĢ tüm kadınlar hamile kabul edilmelidir. 

Hasta bekleme alanlarında ve tüm radyoaktif ortam giriĢlerine hamileleri uyarıcı 

iĢaretler/yazılar yerleĢtirilmelidir. 

7.5. Rutin Radyolojik Uygulamalarda Maruz Kalınan Fetal Dozlar 

AĢağıdaki tablolarda özetlenmiĢtir. 

Tablo. Konvansiyonel Röntgen (X IĢını) Uygulamalarında Maruz Kalınan 

Tahmini Fetal Dozlar (Kaynak: Pregnancy And Medical 

Radiation(www.icrp.org/ICRP)) 

Uygulama Ortalama Doz (mGy) Maksimum Doz (mGy) 

Abdomen 1.4 4.2 

Toraks <0.01 <0.01 

IVP,Lomber,vertebralar 1.7 10 

Pelvis 1.1 4 
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Kranium/Torakal 

vertebralar 

<0.01 <0.01 

 

Tablo. Floroskopi Ve BT Uygulamalarında Maruz Kalınan Tahmini Fetal 

Dozlar (Kaynak: Pregnancy And Medical Radiation(www.icrp.org/ICRP)) 

Uygulama Ortalama Doz (mGy) Maksimum Doz (mGy) 

Baryum (üst GIS) 1.1 5.8 

Baryum enema 6.8 24 

Kranial  BT <0.005 <0.005 

Toraks BT 0.06 1.0 

Abdomen BT 8.0 49 

Pelvik BT 25 80 

 

7.6. Rutin Nükleer Tıp Uygulamalarında Maruz Kalınan Fetal Dozlar 

AĢağıdaki tabloda özetlenmiĢtir. 

 

7.7. Gebeliğin Sonlandırılması 

Fetal dozun 100 mGy‘den düĢük olduğu durumlarda radyasyon riski temel alınarak 

gebeliğin sonlandırılması vuygun değildir. 500 mGy‘den yüksek dozlarda ciddi fetal 

hasar riski bulunmaktadır. 100-500 mGy arası fetal dozlarda ise olgu bazında 

değerlendirme yapılmalıdır. 

Tablo. Konvansiyonel Nükleer Tıp Uygulamalarında Maruz Kalınan Tahmini 

Fetal Dozlar (Kaynak: Pregnancy And Medical Radiation(www.icrp.org/ICRP)) 

Uygulama Uygulanan aktivite(MBq) 

1 mCi = 37 MBq 

Erken Gebelik Doz (mGy) 9. Ay Doz (mGy) 

Tc-99
m 

ile: 

Kemik Sint. 750 4.7 1.8 

Akciger sint. 240 0.9 0.9 

Karaciger Kolloid 300 0.6 1.1 

Tiroid Sint. 400 4.4 3.7 

Böbrek (DTPA) 300 9.0 3.5 

Içaretli eritrosit 930 6.0 2.5 

I-131ile: 

Tiroid Uptake 0

.
5

5 

0

.
0

4 

0.15 

 

8. ARAġTIRMA AMAÇLI IġINLAMALAR 

8.1. Ġnsan ÇalıĢmaları 

KiĢiye net bir yarar sağlamayan, alacakları doz ve risk hakkında kiĢilerin 

bilgilendirildiği, kiĢilerin ve Etik Komitenin yazılı onayı alınmıĢ araĢtırma amaçlı 

gönüllü ıĢınlanmalarda, halk için bir yıllık en yüksek izin verilen doz düzeyi 
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aĢılamaz. Çok özel durumlarda Kurum tarafından onaylanmak koĢuluyla radyasyon 

görevlileri için izin verilen ortalama yıllık doz düzeyine izin verilebilir. 

 

8.2. Hayvan ÇalıĢmaları 

Radyoaktif madde uygulanan hayvan kafesleri etiketlenerek, uygulanan radyoaktif 

madde cinsi ve dozu belirtilmelidir. Non-radyoaktif hayvanlar ile ayrı ortamlarda 

tutulmamalıdır. Havaya radyoaktivite karıĢma riski nedeni ile uygun havalandırma 

sistemleri kullanılmalıdır. Hayvan çıkartıları ve atıkları radyoaktif atık iĢlemi 

görmelidir. Hayvan bakıcıları radyasyon güvenliği konusunda eğitilmelidir. 

8.2.1.Hayvan ÇalıĢmaları Ġçin Radyasyon Güvenlik Kuralları 

1. Radyoaktif uygulamalar içeren çalıĢmalarda kullanılan denek hayvanları birer 

mobil radyasyon kaynakları olarak değerlendirildikleri için barındırılmaları veya 

sevkiyatlarında radyasyon korunma prensiplerine bağlı kalınmalıdır. 

2. Sorumlu araĢtırmacı radyasyon güvenliği konusunda bilinçlendirilmeli ve 

çalıĢmaları sırasında dozimetri takılmalıdır. 

3. Uygulama sonrası hayvanlar canlı kalacak ise; deney hayvanları biriminde ayrı bir 

bölüm tahsis edilerek, giriĢ bölümünde radyasyon ikaz iĢareti bulundurulmalıdır. 

AraĢtırma kayıtlarını içeren dokümanlar; kullanılan radyoaktif maddenin cinsi, 

miktarı, çalıĢılan denek sayısı, tekrar kullanılması için yüzey ıĢınlama değerini 

içeren bilgileri kapsamalıdır. 

4. Uygulama sonrası sakrifiye edilen hayvanlar katı radyoaktif atık iĢlemlerine tabi 

tutulmalıdır. 

- Denek hayvanları radyoaktif poĢet içine konulmalıdır. 

- PoĢet üzerine; kullanılan radyoaktif madde, toplam aktivite, iĢlem tarihi, poĢet 

yüzeyi ıĢınlama değeri ve ıslah tarihini içeren etiketleme yapılmalıdır. 

- Radyoaktif ceset olarak tanımlanan bu atıkların dıĢ ıĢınlamaları önerilen radyasyon 

seviyesine düĢene kadar patoloji ile konsültasyon yapılarak özel hazırlanacak formal 

içinde ayrı bir yerde bekletilmelidirler. 

- PoĢet yüzey ıĢınlama ölçümü atık teslim seviyesine (5mSv veya 0.5 

mR/h)düĢtüğünde sorumlu kiĢilere teslim edilmelidir. 

- Katı radyoaktif atık ölçüm ve atık ıslah iĢlemleri radyasyon güvenliği korunma 

komitesi ile iĢbirliği içinde yürütülmelidir. 

 

8.3. Etik Kurul ile Kooperasyon 

KSÜ-SUAH Radyasyon Güvenliği Komitesi “Bilimsel DanıĢma Kurulu”, Hastane 

―Etik Komitesi‖ ile iĢbirliği kurarak, araĢtırma amacıyla yapılacak her türlü 

radyasyon içeren uygulamalara dönük önerileri inceleyip, radyasyon güvenliği 

açısından değerlendirmeli ve ―gerekçelendirme‖ prensibine uygun olarak karar 

almalıdır. Hastane Radyasyon Güvenliği Komitesinden onay alınmadan radyasyon 

içeren hiçbir çalıĢma baĢlatılmamalıdır (Ek-4). 

Bilimsel DanıĢma Kurulu: 3153 sayılı Yasada tanımlanan radyasyonla çalıĢan 

3ana birimin (Radyodiagnostik, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi) hekim ve 

medikal fizik uzmanlarından oluĢur. 
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KSÜ-SUAH RGK Bilimsel DanıĢma Kurulu Üyeleri 

Nükleer Tıp A.D.   : Yrd.Doç.Dr. Ebru Salmanoğlu 

Radyoloji A.D.   : Yrd.Doç.Dr. Betül Kızıldağ 

Radyasyon OnkolojisıA.D.: Doç.Dr. Mustafa Ġzmirli 

Uzm. Fiz. Radyasyon Onkolojisi A.D.: Selami Eken 

 

9. ÖLÇÜM, ĠġARETLEME VE CĠHAZLAR 

9.1. Kontaminasyon Ölçümü ve Dekontaminasyon 

Açık radyoaktif kaynak kullanılan birimlerde, personelin rutin 

kontaminasyon(bulaĢma) kontrolü yapılmalıdır. BulaĢma Ģüphesi varlığında ―alan 

monitörü‖ yada ―Geiger-Müller cihazı‖ ile radyasyon taraması yapılmalı, kontamine 

alan iĢaretlenerek uygun dekontaminasyon metotları uygulanmalıdır. 

9.2. Etiketleme ve ĠĢaretleme 

Denetimli alanların giriĢlerinde ve bu alanlarda aĢağıda belirtilen radyasyon uyarı 

levhaları bulunması zorunludur: 

-Radyasyon alanı olduğunu gösteren temel radyasyon simgeleri 

-Radyasyona maruz kalma tehlikesinin büyüklüğünü ve özelliklerini anlaĢılabilir 

Ģekilde göstermek üzere gerekli bilgi, simge ve renkleri taĢıyan iĢaretler, 

-Denetimli alanlar içinde radyasyon ve bulaĢma tehlikesi bulunan bölgelerde 

geçirilecek sürenin sınırlandırılması ile koruyucu giysi ve araçlar kullanılması 

gerekliliğini gösteren uyarı iĢaretleri. 

9.3. Cihazlar 

Tüm cihazların radyasyon güvenliği açısından, önerilen sürelerde rutin kalite, 

kontrolve kalibrasyonu yapılmalıdır. Her cihazın kolay ulaĢılır bir yerinde kullanım 

kılavuzu bulundurulmalıdır. 

 

10. PERSONEL ÖLÇÜM VE ĠZLEM 

Rutin eğitim, araĢtırma, bilimsel çalıĢmalarda kullanılacak radyoaktif madde 

kullanım yeri ve Ģekli radyasyon güvenliği açısından uygun olmalıdır. Daha önce ve 

halen zehirli, kimyasal, biyolojik maddeler veya diğer tehlikeli koĢullara maruz 

kalarak çalıĢtırılan kiĢiler radyasyona maruz kalmayı gerektirecek görevlerde 

çalıĢtırılmamalıdır. Radyasyonlu alanlarda yapılan iĢin niteliğine uygun giysi ve 

donanım (kurĢun önlük, gonad koruyucu, kurĢun paravan, tiroid koruyucu vb) 

kullanımı sağlanmalı ve denetlenmelidir. 

ĠĢe alınacak radyasyon görevlilerinin sağlık durumlarının yapacağı iĢe uygun olup 

olmadığı hakkında sağlık raporu alınmalı ve çalıĢtıkları süre içinde, yılda en az bir 

kez tıbbi muayeneleri ile hematolojik ve göz kontrolleri yaptırılarak takip edilmeli, 

kayıtları tutulmalıdır (Ek-2/3).Sonuçları yılda 1 kez komiteye sunularak 

değerlendirilmelidir. 

ĠyonlaĢtırıcı radyasyon kaynakları kullanılan ve bulundurulan bölümlerde 

çalıĢanların radyasyon ölçümleri için uygun cihazların (TLD, cep, film dozimetri) 

kullanılması sağlanmalı ve denetlenmelidir. 
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Radyasyonlu alanlarda çalıĢan personelin denetimli alanlarda çalıĢırken kullanmak 

zorunda olduğu film ve/veya kalem dozimetreleri komite temsilcileri tarafından 

kontrolü yapılarak kaydı tutularak sonuçları komitede değerlendirilmelidir. 

Radyasyona maruz kalan ya da öngörülen sınırın üzerinde doz alan personel için 

durum değerlendirmesinin yapılarak ilgili bölüme tavsiyelerde bulunulmalıdır. 

 

11. KAYITLAR 

23999 sayılı Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğince belirlenen kayıt tutma ve 

saklama yükümlülükleri aĢağıda sunulmuĢtur. 

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği Madde 69: Bu Yönetmelik kapsamına giren 

gerçek kiĢiler, resmi, özel kurum veya kuruluĢlar aĢağıda belirtilen esaslara uygun 

olarak kayıt tutmakla yükümlüdürler. Bu kayıtlar 30 yıl süre ile saklanır 

11.1. Personele ĠliĢkin Kayıtlar 

-Verilen lisans belgelerinin tarih, sayı ve içeriği ile lisans belgesi üzerinde ismi 

belirtilen kiĢiler, 

-Radyasyon görevlilerinin isimleri ile iĢe giriĢ ve iĢten ayrılıĢ tarihleri, 

-Radyasyon görevlilerinin kiĢisel dozimetri raporları, 

-Radyasyon görevlilerinin ilk defa iĢe baĢlamadan önce bu Yönetmeliğin 

23.maddesine göre yapılan tüm tıbbi muayene sonuçları, 

-Radyasyon görevlilerinin bu Yönetmeliğin 23. maddesine göre yaptırılan periyodik 

tıbbi muayeneleri ile Kurum tarafından gerekli görülen durumlarda yaptırılan tıbbi 

muayenelerin sonuçları ve varsa diğer tıbbi ıĢınlanma sonuçları 

11.2. Radyasyon Kaynaklarına ĠliĢkin Kayıtlar 

-Verilen lisans belgelerinin tarih, sayı ve kullanım amaçları ile lisans belgesi 

üzerinde belirtilen radyasyon kaynaklarının cinsi ve radyoaktiviteleri; 

-Radyasyon kaynağının yurda giriĢi, satın alınması, kurulması ve kalibrasyonuna 

iliĢkin tarih ve iĢlemler ile konu ile ilgili kiĢilerin isimleri, 

-Radyasyon kaynağının bakımı, onarımı, sızıntı testi, tüp ve kaynak değiĢimi gibi 

iĢlemlerinin tarihleri, yapılan iĢlerin içeriği ve konu ile ilgili kiĢilerin isimleri. 

11.3. Radyoaktif Atıklara ĠliĢkin Kayıtlar 

-Meydana gelen radyoaktif atığın cinsi, miktarı, radyoaktivitesi ve tarihleri, 

-Depolanmak ve iĢlenmek üzere Kuruma gönderilen veya çevreye verilen radyo 

aktif atıkların miktarları. 

11.4. Kazaya ĠliĢkin Kayıtlar 

-Kazanın yeri ve tarihi, 

-Kazanın oluĢ Ģekli, 

-Kazaya neden olan radyasyon kaynağının cinsi ve radyoaktivitesi, 

-Vücuda alınan radyoaktif maddeler ve alınıĢ nedenleri, 

-Maruz kalınan süre ve radyasyon dozları, 

-Kazaya maruz kalan kiĢilerin tıbbi muayene sonuçları ve yapılan tıbbi uygulamalar, 

-Kazaya iliĢkin rapor. 
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12. DOZĠMETRE KULLANMA TALĠMATLARI 

12.1. Film Dozimetresi Nasıl Kullanılmalıdır? 

Film dozimetreleri X (Röntgen) veya Gamma ıĢınları yayan cihaz veya radyoaktif 

madde içeren cihazlarla çalıĢan personel tarafından kullanılır. TaĢıyıcı(badge) ve 

film olmak üzere iki kısımdan oluĢan dozimetreler, belirlenen periyot içerisinde 

personelin aldığı radyasyon dozlarını ölçer. KullanılmıĢ filmlerin toplanması, 

yenilerinin taĢıyıcılara yerleĢtirilmesi, kuruluĢ içinde personele dağıtılması, doz 

raporu sonuçlarının personele bildirilmesini üstlenmiĢ bir kiĢiyi“ Sorumlu KiĢi” 

olarak belirleyerek TAEK Sağlık Fiziği Birimine bildiriniz. 

Filmler, Sağlık Fiziği Birimi tarafından belirlenen periyotlar da kuruluĢlara kargo ile 

gönderilecek ve kuruluĢtaki sorumlu kiĢi, kullanılmıĢ filmleri arka sayfada 

gösterildiği gibi film taĢıyıcısı içerisinden çıkartarak yenilerini yerleĢtirecektir. 

KullanılmıĢ tüm filmleri, en kısa sürede birimimize (TAEK ) kargo aracılığı ile 

gönderiniz. 

Yeni filmler ile birlikte gönderilen “Film Dağıtım Listesi” personelin hangi filmi 

kullanacağını göstermektedir. Doz değerlendirmeleri bu listeye göre yapıldığı için 

personel, ismi karĢısında yazılı numaralı filmi kullanmalıdır. 

Dozimetreler sorumlu kiĢi tarafından radyasyon alanı dıĢında belirli bir yerde 

muhafaza edilmeli, personel her sabah iĢe baĢlarken dozimetrelerini buradan alarak 

kullanmalıdır. ĠĢ bitiminde dozimetreler yine aynı yere bırakılmalıdır. Dozimetreler 

önlük üst cebine, yakaya veya kemere (dozimetre öne gelecek Ģekilde) klips ile 

takılarak tüm vücudu temsil eden radyasyon dozunun ölçülmesi sağlanır. Kullanım 

sırasında dozimetrenin önüne herhangi bir cisim (kalem, isimlik vb.) gelmemesine 

dikkat edilmelidir. ÇalıĢma sırasında kurĢun önlük giyiliyorsa, dozimetre, önlüğün 

altına takılarak tüm vücut dozunun ölçülmesi sağlanır. Dozimetrenin kurĢun önlük 

dıĢında taĢınması durumunda ise kurĢun önlük dıĢında kalan vücut kısımlarının 

(tiroit, göz lensi, eller) aldığı dozlar ölçülmüĢ olur. Ġdeal olanı, bu durumdaki 

personelin iki dozimetre taĢımasıdır. 

Film dozimetresi değerlendirme sonuçları, “Doz Raporu” olarak yeni periyot 

filmleri ile birlikte, kuruluĢa gönderilecektir. Doz raporundaki doz değerlerinin 

önceki periyotlarda kullandığınız filmlere ait olduğuna dikkat ediniz (genellikle iki 

periyot önceki). 

Yeni personele film dozimetresi sağlanması için “Dozimetre Ġstek Formu” ile 

dozimetre ücretinin Kurumumuza yatırıldığını gösteren banka dekontunun bize 

ulaĢması gerekmektedir. Personelin iĢten ayrılması halinde, film taĢıyıcısı ileride 

kullanmak üzere saklanmalıdır. 

Film eğilip, bükülmemeli ve Asla Açılmamalıdır. Filmi iliĢtirmek için iğne, tel 

zımba, ataç vb. kullanmayınız. Film üstüne asla yazı yazmayınız. 

ÇalıĢma sırasında kazaya uğradığınızı veya yüksek radyasyon aldığınızı 

düĢünüyorsanız, durumu amirinize bildirerek, dozimetrenizin acil olarak ölçülmesini 

isteyebilirsiniz. Dozimetrenizin Birimimize ulaĢtırılması durumda en geç iki gün 

içerisinde dozimetreniz değerlendirilerek sonuç size ve kuruluĢunuza bildirilecektir. 
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12.2. TLD (Termolüminesans Dozimetre) Kullanma Talimatı 

TLD X (röntgen), gamma, beta ıĢınları ve nötronla çalıĢan personel tarafından 

kullanılır. TaĢıyıcı ve TLD kartı olmak üzere iki kısımdan oluĢan dozimetre 

(badge)‘ler, belirlenen periyot içerisinde personelin aldığı radyasyon dozlarını ölçer. 

TaĢıyıcı ve TLD kartı bir bütündür. Dozimetri Birimi tarafından her yeni periyot için 

kuruluĢa, TLD kartları taĢıyıcı içine yerleĢtirilmiĢ olarak gönderilir. 

TLD‘lerin açılması özel bir aparat gerektirdiğinden herhangi bir kiĢi tarafından 

açılmak için asla zorlanmamalı, basınç ve fazla ısıya maruz bırakılmamalı, 

ıslatılmamalıdır. Aksi takdirde değerlendirilmesi ve kiĢi tarafından alınan 

radyasyon dozunun ölçülmesi mümkün olmayacağı gibi, dozimetre zarar görecektir. 

Son derece hassas ve doz ölçüm aralığı geniĢ olan TLD ‘lerin maliyeti yüksek olup, 

hasara uğraması ve kaybolması halinde kuruluĢunuzdan ücreti yeniden talep 

edilecektir. 

TLD‘ler her yeni periyotta kuruluĢunuzdaki sorumlu kiĢi tarafından kullanılmıĢ 

dozimetreler ile değiĢtirilecektir. KullanılmıĢ dozimetreler en kısa zamanda bize 

ulaĢtırılacaktır. Yeni periyotta kullanılacak TLD‘ler ile gönderilen TLD dağıtım 

listesi, kiĢinin hangi numaralı TLD’yi kullanacağını göstermektedir. Personel 

ismi karĢısında yazılı numaralı TLD‘yi kullanmalıdır. 

TLD‘ler radyasyon alanı dıĢında belirli bir yerde muhafaza edilecek, personel iĢe 

baĢlarken dozimetrelerini buradan alarak kullanacaktır. ĠĢ bitiminde dozimetreler 

gene aynı yere bırakılmalıdır. 

Dozimetreler önlük üst cebine, yakaya veya kemere (dozimetre öne gelecek Ģekilde 

)klips ile takılarak tüm vücudu temsil eden radyasyon dozunun ölçülmesi sağlanır. 

ÇalıĢma sırasında kurĢun önlük giyiliyorsa, dozimetre, önlüğün altına takılarak tüm 

vücut dozunun ölçülmesi sağlanır. Dozimetrenin kurĢun önlük dıĢında taĢınması 

durumunda ise kurĢun önlük dıĢında kalan vücut kısımlarının (troid, göz lensi, eller) 

aldığı dozlar ölçülmüĢ olur. Ġdeal olanı, bu durumdaki personelin iki dozimetre 

taĢımasıdır. 

TLD doz değerlendirme sonuçları, doz raporu olarak yeni periyot dozimetreler 

iile birlikte kuruluĢa gönderilecektir. Doz raporundaki doz değerlerinin önceki 

periyotlarda kullandığınız TLD‘lere ait olduğuna dikkat ediniz. 

Yeni personele dozimetre sağlanması için ―Dozimetre Ġstek Formu‖ ile dozimetre 

ücretinin Kurumumuza yatırıldığını gösteren banka dekontunun bize ulaĢması 

gerekmektedir. Personelin iĢten ayrılması halinde dozimetre, bize bildirmek kaydıile 

personeliniz için kullanılabilir. 

ÇalıĢma sırasında kazaya uğradığınızı veya yüksek radyasyon aldığınızı 

düĢünüyorsanız, durumu amirinize bildirerek, dozimetrenizin acil olarak 

değerlendirilmesini isteyebilirsiniz. Dozimetrenizin Merkezimize ulaĢtırıldığı gün 

değerlendirilerek sonuç size ve kuruluĢunuza bildirilecektir. 

Radyasyon ve Dozimetri Konularında Her Türlü Soru ve Öneri Ġçin ĠletiĢim 

Bilgileri 

Sarayköy Nükleer AraĢtırma ve Eğitim Merkezi Sağlık Fiziği Birimi 

Saray Mah. Atom Cad. No:27 06983 
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KAZAN ANKARA 

Tel: 0 (312) 8154306 

Fax: 0 (312) 8154395 

e-posta:dozimetri@taek.gov.tr 

Dozimetre sonuç sorgulama; http://www.taek.gov.tr/doz/index.html 

 

12.3. Sağlık Hizmetlerinde ĠyonlaĢtırıcı Radyasyon Kaynakları ile ÇalıĢan 

Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve ÇalıĢma Esasları Hakkında Yönetmelik 

(05.07.2012 tarih) te dozimetre kullanıma ile ilgili düzenlemeler: 

Madde 7 –(1) Bu Yönetmeliğe uygun olarak radyasyon alanlarında yapılan 

çevresel radyasyon izlemesinin yanı sıra Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği 

gereğince kiĢisel dozimetre kullanması zorunlu olan personel kiĢisel cep 

dozimetresi; bu personelden radyofarmasötik iĢaretlemede ve tedavi amaçlı 

radyonüklid uygulamalarında, radyoterapi demanuel iridyum 192 uygulamalarında 

görevli olanlar ile giriĢimsel floroskopik uygulamalarda çalıĢanlar kiĢisel cep 

dozimetresine ek olarak el bileği veya yüzük dozimetresi taĢır. 

Madde 8 – (5) KiĢisel dozimetre ölçümlerinde doz limitlerinin aĢıldığının 

tespit edilmesi halinde ölçümü yapan kuruluĢ en geç on beĢ gün içerisinde; aciliyet 

arz eden durumlarda ise derhal ilgili idareye bildirimde bulunur. 

            (6)-KiĢisel dozimetre ölçümlerinde yıllık doz limitlerinin aĢıldığı 

durumlarda Radyasyon Güvenliği Komitesi, sorunun kaynağını inceleyip 

değerlendirir, varsa eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesi için ilgili idare ile birlikte 

gerekli tedbirleri alır. Eksiklik ve aksaklıklar giderilinceye kadar doz limitini aĢan 

personel ilgili iĢte çalıĢtırılmaz, hatalı radyasyon kaynağı kullanılmaz. Bu personel 

yıllık sağlık izni kullanmamıĢ ise öncelikle bu izin kullandırılır. Ayrıca sağlık 

yönünden olumsuz bir durum ortaya çıkması halinde, Radyasyon Güvenlik 

Komitesince on beĢ günden az olmamak kaydıyla sağlık sorunu giderilene kadar 

verilecek izin süresi belirlenerek bu izin idarece kullandırılır. 

            (7) -KiĢisel dozimetre ölçümlerinde 7 nci maddede belirtilen 

inceleme düzeyi dozseviyelerinin aĢılması durumunda Radyasyon Güvenliği 

Komitesi, sorunun kaynağını inceleyip değerlendirir, varsa eksiklik ve aksaklıkların 

düzeltilmesi için ilgili idare ile birlikte gerekli tedbirleri alır. Bu personelden yıllık 

doz limitlerini aĢma ihtimali olanlar Radyasyon Güvenliği Komitesince 

değerlendirilerek altıncı fıkraya göre iĢlem yapılır. 

          (8) -KiĢisel dozimetre ölçümlerinde doz limitlerinin aĢılması veya 

yüksek dozda radyasyona maruziyet Ģüphesi taĢıyan radyasyon kazası durumunda 

sağlık personeli, Ek-1‘deki form (Ek-3) doğrultusunda değerlendirilir ve gerekli 

görülürse bu konuda ileri tetkik ve tedavinin yapılabileceği sağlık kurumuna sevk 

edilerek durumu idarece yakın takip edilir. 

 

13. PERSONEL EĞĠTĠMĠ 

Öncelikle KSÜ-SUAH radyasyon görevlileri olmak üzere tüm hastane personelinin 

aĢağıdaki plana göre eğitimi planlanır. 
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— Temel radyasyon fiziği  

— Radyasyonun türleri  

— Radyasyonun madde ile etkileĢimi  

— Radyasyonun biyolojik etkileri  

— Radyasyondan korunma  

gibi konular hakkında eğitim verilmesini organize eder ve bu alandaki geliĢmeleri 

takip etmelerini sağlar. Eğitim yılda bir kez yapılır. Ġçeriği, kapsamı ve zamanı 

eğitim alacak gurubun gereksinim ve beklentileri doğrultusunda düzenlenir. Hizmet 

içi eğitim kapsamında gerçekleĢtirilecek bilgi yenileme eğitimlerinin biçimi ve 

sıklığını RGK belirler. Bu alanda diğer üniversite ve sağlık kuruluĢları ile iĢbirliği 

yapılarak, eğitim programının güncelleĢtirilmesi sağlanır. 

"KSÜ-SUAH Radyasyon Güvenliği El Kitabı‖ KSÜ-SUAH‘nin tüm birimlerinde 

personelin kolayca ulaĢacağı Ģekilde Hastane BaĢhekimliğince yayınlanarak, 

okunması sağlanacaktır. 

 

14. LĠSANS ĠġLEMLERĠ 

Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ve bu Yönetmelik kapsamına giren radyasyon 

kaynaklarının imal, ithal ve ihraç edilmesi, alınması, satılması, taĢınması, 

depolanması, bakımı, onarımı, kurulması, sökülmesi, değiĢtirilmesi, radyasyon 

kaynaklarıyla çalıĢılabilmesi ve her türlü amaçla bulundurulması ve kullanılması 

için TAEK‘ten lisans alınması zorunludur. 

Bu lisans, baĢvurusu yapılan kaynakların Kurum tarafından onaylanan kiĢilerin 

sorumluluğu altında ve baĢvuruda belirtilen adresteki faaliyetini kapsar. Bu 

faaliyetler, diğer bakanlık ve/veya kuruluĢlardan da izin, ruhsat veya bir belge 

alınmasını gerektiriyorsa, bunların verilmesi Kurum tarafından lisans verilmesi 

önkoĢuluna bağlıdır. 7/2/1993 tarihli 21489 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanan 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğine tabi olan faaliyetler için Çevre 

Bakanlığı‘nın olumlu kararı alınmadan lisans iĢlemi baĢlatılamaz. 

(Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği Madde 50) 

Lisans sahibi, radyasyon kaynağının bulunduğu ve kullanıldığı yerde veya 

lisans koĢullarında herhangi bir değiĢiklik olması halinde, değiĢiklik 

yapılmadan önce en az 15 (on beĢ) gün içerisinde TAEK’e yazılı baĢvuruda 

bulunmak zorundadır. 

(Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği Madde 54) 

 

15. ĠLGĠLĠ TÜZÜK, YÖNETMELĠK, YÖNERGE VE DĠĞER KAYNAKLAR 

 

―KSÜ-SUAH Radyasyon Güvenliği El Kitabı‖ hazırlanırken faydalanılan ulusal 

tüzük, yönetmelik ve yönergeler ile uluslar arası kaynaklar aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 

-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (www.taek.gov.tr) 

-Radyasyon Güvenliği Komitelerinin ÇalıĢma Usul ve Esaslarına ĠliĢkin 

Kılavuz: RSGD-KLV-003 

-Radyasyon Alanlarının Sınıflandırılmasına ĠliĢkin Kılavuz: RSGD-KLV-005 

http://www.taek.gov.tr/
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-Radyasyon, Ġnsan ve Çevre; Ġyonlastırıcı Radyasyon, Etkileri ve Kullanım 

alanları, Güvenli Kullanımı için Uygulamada Olan Tedbirler 

-Radyasyon Güvenliği Tüzüğü; 24/7/1985 tarihli ve 85/9727 sayılı Bakanlar Kurulu 

kararıile yürürlüğe konulmuĢtur 

-Nükleer Tanımlar Yönetmeliği; 9/9/1991 tarihli ve 20286 sayılı Resmi Gazete. 

-Radyofarmasötik Yönetmeliği; 23/12/1993 tarihli ve 21797 sayılı Resmi Gazete 

-Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği; 24.03.2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmi 

Gazete 

-Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik;03.06.2010 tarihli 27600 sayılı Resmi Gazete 

-Sağlık Hizmetlerinde ĠyonlaĢtırıcı Radyasyon Kaynakları ile ÇalıĢan Personelin 

Radyasyon Doz Limitleri ve ÇalıĢma Esasları Hakkında Yönetmelik; 05.07.2012 

tarihli 28344sayılı Resmi Gazete 

-Ondokuz Mayıs Üniversitesi Radyasyon Güvenliği El Kitabı, 

-Radiation Protection, The Universty of Edinburg Health and Safety 

Policy.(www.safety.ed.ac.uk/policy/part7/index.html 

-Riviere J, Fox MA. Radiation safety manual (version II). Enviromental Health 

andSafety Center, Radiation Safety Division, North Carolina State Universty. North 

Carolina,2002. 

-Pregnancy and Medical Radiation(www.icrp.org/ICRP_84_Pregnancy_s.pps) 

 

16. KSÜ HASTANESĠ RADYASYON GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ  

KSÜ-SUAH Radyasyon güvenliği Komitesi Üyeleri ve Bağlantı bilgileri  

Ġsim Görev 

Yrd. Doç.Dr. Fatih Nazmi Yaman BaĢhekim/BaĢhekim Yardımcısı 

Doç. Dr. Mustafa Ġzmirli Radyasyon Onkolojisi AD. 

Med. Fizik Uzmanı Selami Eken Radyasyon Onkolojisi AD. 

Yrd. Doç. Dr. Betül Kızıldağ Radyoloji AD. 

Yrd. Doç. Dr. Ebru Salmanoğlu Nükleer Tıp AD. 

Prof. Dr. Gülizar Sökmen Kardiyoloj 

  

  

  

  

17. TAEK ACĠL TELEFONLARI 

Tehlike durumu ve olağandıĢı durumlarda aranacak TAEK telefonları 

TAEK Acil Durum Bildirim Hattı172 

TAEK BĢk. (312) 2958907 

RSGD BĢk. (312) 2958973 

Santral (312) 2958700 

Faks (312) 2958947 
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18. ĠLGĠLĠ LĠNKLER 

- Türkiye Atom Enerjisıkurumu: www.taek.gov.tr 

- European Commission: www.europa.eu.int/comm/environment/radprot 

- International Atomic Energy Agency: www.iaea.org 

- International Commission on Radiological Protection: www.icrp.org 

- United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation: 

www.unscear.org 

- World Health Organization: www.who.int 

- On dokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi http://www.omu.edu.tr/ 
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EKLER  

Ek-1. RADYASYON GÜVENLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME FORMU  

Ek-1.1. Genel Değerlendirme 

 

KuruluĢun Adı: 

 

 

 

KuruluĢun* Adresi: 

 

 

Radyasyon Güvenliği 

Komitesi (RGK) BaĢkanı: 

(Unvanı, Mesleği, Adı) 

 

 

Komite Üyeleri: 

(Unvanları, Meslekleri, 

Adları) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radyasyon Kaynağı ile 

ÇalıĢılan Birimler ve 

Sorumlular: 

 

 

 

Radyasyonla ÇalıĢılan Bölümler 

Arası ve Bölüm Ġçi Sorumluluk 

ve Görev Dağılımları: 

 

 

 

Radyasyon Güvenliği El 

Kitabı: 

Hazırlandı 

 

RGK onayı 

alındı 

Ġlgili 

bölümlere 

dağıtıldı 

Yenilendi 

 

…/…/… 

 

…/…/

… 

 

…/…/… 

 

…/…/… 

*Nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve radyoloji uygulamalarının en az ikisinin yürütüldüğü bölümleri 

içeren veya radyoloji uygulamalarının farklı birimlerde sürdürüldüğü kuruluĢlar veya il sağlık 

müdürlüğünün koordinasyonunda il sınırları içinde hizmet veren nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve 

radyoloji uygulamalarının yürütüldüğü kurum ve kuruluĢlar. 
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RADYASYON GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ TARAFINDAN YAPILAN 

DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDĠRMELER  

 Evet Hayır Değerlendirme 

Radyasyon kaynakları ve uygulamalarının tamamı 

TAEK‘ten lisanslı. 

   

Uygulamalara özgü çalıĢma kural ve talimatları 

hazırlandı, uygulanıyor. 

   

Radyasyon seviyeleri ölçüm sonuçları ve kontaminasyon 

olayları incelenerek değerlendiriliyor, kayıtlar düzgün 

tutuluyor. 

   

Radyasyon görevlileri, stajyer ve öğrencilerin 

kiĢisel ve kollektif dozlarının değerlendirmesi 

yapılıyor, sağlık takibi sağlanıyor. 

   

ĠyileĢtirme gerektiren uygulamalar belirlenerek önlemler 

alınıyor, çalıĢanlar bilgilendiriyor. 

   

Radyoaktif kaynakların sipariĢ, teslim alma ve kabul 

etme iĢlemlerine iliĢkin talimatlar düzenlendi. 

   

Bakım-onarım firmaları ile yapılan sözleĢmelere 

uyuluyor. 

   

Radyoaktif kaynaklara ait kayıtların düzgün Ģekilde tutulması 

sağlanıyor. 

   

Radyoaktif atık kayıtlarının düzgün Ģekilde tutulması 

sağlanıyor. 

   

Radyasyon güvenliğini sağlamak üzere gerekli finansman 

temin ediliyor. 

   

Radyasyondan koruyucu donanım yeterli.    

Kalite kontrollerde kullanılan donanım yeterli.    

Personel sayısı ve niteliği yeterli    

Radyasyonla çalıĢan kiĢiler için hizmet içi eğitim 

programları oluĢturuldu ve uygulanıyor (yeterli zaman ve 

finansman sağlanıyor). 

   

Güvenli olmayan uygulamalar tespit edildiğinde RGK 

uygulamayı durdurabiliyor. 

   

OlağandıĢı durumlar gözden geçirilerek sebepleri, 

geliĢimi, alınan önlemler ve tekrarlanmaması için yapılan 

düzenlemeler değerlendiriliyor. 

   

Etik Komite ile iĢbirliği kurularak, radyasyon 

uygulamasıyla ilgili araĢtırma projeleri radyasyon 

güvenliği açısından değerlendiriliyor. 

   

Radyasyon güvenliği programları her yıl yeniden gözden 

geçirilip aksayan yönler saptanarak yenileniyor. 
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KURULUġTA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER 

 Evet Hayır Değerlendirme 

Yeni cihaz alındı. 
   

Radyasyon kaynaklarında yer değiĢikliği yapıldı. 
   

Radyasyon kaynaklarında değiĢiklik yapıldı. 
   

Lisans sahibi değiĢti. 
   

Radyasyondan korunma sorumlusu değiĢti. 
   

Sağlık fizikçisi değiĢti. 
   

Radyasyon alanlarında çalıĢan personel değiĢti. 
   

Diğer değiĢiklikler. 
   

DeğiĢik sonrası radyasyondan korunmaya iliĢkin düzenlemeler 

yapıldı. 

   

DeğiĢiklikler ve bunlara iliĢkin düzenlemeler, radyasyon 

güvenliği programlarına ve radyasyon güvenliği elkitabına 

yansıtıldı. 

   

Lisans koĢullarını etkileyen değiĢiklikler TAEK‘e bildirildi. 
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Ek-1.2. Radyoloji (X-IĢını) Uygulamaları 

 

 

SORUMLULAR 

Lisans Sahibi 

(Unvanı, 

Mesleği, Adı) 

Radyasyondan 

Korunma 

Sorumlusu 

(Unvanı, 

Mesleği, Adı) 

Sağlık Fizikçisi 

(Unvanı, 

Mesleği, Adı) 

 

Radyoloji 

   

 

Kardiyoloji 

   

 

Gastroenteroloji 

   

 

Üroloji 

   

 

Kadın-Doğum 

   

 

Pediatri 

   

 

Ortopedi 

   

 

Ameliyathane 

   

 

Nükleer Tıp 

   

 

Radyasyon Onkolojisi 

   

 

DiĢ 

   

 

Veterinerlik 

   

 

Diğer (Belirtiniz) 
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RADYASYON 

GÖREVLĠLERĠNĠN 

SAYISAL 

DAĞILIMI* 

Hekim Sağlık 

Fizikçisi 

Tekniker Teknisyen HemĢire Diğer Toplam 

 

Radyoloji 
A        

B        

H        

 

Kardiyoloji 
A        

B        

H        

 

Gastroenteroloji 
A        

B        

H        

 

Ürololoji 
A        

B        

H        

 

Kadın-Doğum 
A        

B        

H        

 

Pediatri 

A        

B        

H        

 

Ortopedi 
A        

B        

H        

 

Ameliyathane 
A        

B        

H        

 

Nükleer Tıp 
A        

B        

H        

Radyasyon 

Onkolojisi 

A        

B        

H        

 

DiĢ 
A        

B        

H        

 

Veterinerlik 

A        

B        

H        

 

Diğer 
A        

B        

H        

 

TOPLAM 
A        

B        

H        
*A: ÇalıĢma KoĢulu A‘da ÇalıĢan KiĢi, B: ÇalıĢma KoĢulu B‘de ÇalıĢan KiĢi, H: Harici Görevli Sayısı  

Not: GiriĢimsel radyoloji uygulamalarında görevli personel sayıları (G) ile iĢaretlenerek belirtilmelidir.  
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RADYASYON 

KAYNAKLARININ 

SAYISAL DAĞILIMI 

Grafi Floroskopi 

* 

C Kollu* Bilgisayarlı 

Tomografi 

Mamografi Kemik 

Yoğunluk 

Ölçümü 

DiĢ Röntgen Diğer 

 

Sabit 

 

Mobil 

 

Sabit 

 

Sabit 

 

Mobil 

 

ESWL 

 

Beyin 
Tüm 

Vücut 

Panoramik Periapikal 

Radyoloji 
             

Kardiyoloji 
             

Gastroenteroloji 
             

Üroloji 
             

Kadın-Doğum 
             

Pediatri 
             

Ortopedi 
             

Ameliyathane 
             

 

Nükleer Tıp 

             

Radyasyon 

Onkolojisi 

             

 

… 

             

 

Diğer 

             

 

TOPLAM 

             

* GiriĢimsel radyoloji uygulamalarında kullanılan cihazların sayıları (G) ile iĢaretlenerek belirtilmelidir. 
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MESLEKĠ IġINLANMALARINKONTROLÜ 

KĠġĠSEL DOZ ÖLÇÜMLERĠ VE DEĞERLENDĠRMELER 

(KiĢisel dozların kayıtları ve değerlendirmelerle ilgili talimatlar el kitabında açıklanmalıdır) 

KiĢisel Dozimetri Hizmetinin Alındığı KuruluĢ  

KiĢisel Doz Takibinden Sorumlu KiĢi 

(Unvanı, Mesleği, Adı) 

 

Kullanılan Dozimetre Sayısı 

Vücut Dozimetre 

(TLD veya OSL belirtiniz) 

Yüzük/Bilek Dozimetre Elektronik/Alarmlı Dozimetre 

   

Ölçüm Kayıtları ve Değerlendirmeler Evet Hayır Değerlendirme 

Kayıtlar uygun Ģekilde tutuluyor 
   

Doz değerlendirmesi yapılıyor 
   

Kayıtlar ilgililerin eriĢimine açık 
   

RADYASYON SEVĠYELERĠNĠN ÖLÇÜMLERĠ 

(Radyasyon seviyelerinin kayıtları ve değerlendirmelerle ilgili talimatlar el kitabında açıklanmalıdır) 

Radyasyon Seviyelerinin Ölçümünden Sorumlu KiĢi 

(Unvanı, Mesleği, Adı) 

 

Radyasyon Seviyelerinin Ölçümünde Kullanılan Cihazlar 

Marka/Model Kalibrasyon Faktörü Son Kalibrasyon Tarihi 

  
…/…/… 

  
…/…/… 

  
…/…/… 

Değerlendirmeler Evet Hayır Değerlendirme 

Ölçüm kayıtları uygun Ģekilde tutuluyor 
   

Doz değerlendirmesi yapılıyor 
   

Kayıtlar ilgililerin eriĢimine açık 
   

Kullanılır Durumdaki Koruyucu Donanım Sayısı 

(Koruyucu donanımın kullanılması ile ilgili talimatlar el 

kitabında açıklanmalıdır) 

KurĢun 

Paravan 

KurĢun 

Önlük 

KurĢun 

Eldiven 
Diğer 
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ÇALIġMA TALĠMATLARI 

(Ġlgili talimatlar, kural ve talimatlar el kitabında açıklanmalıdır) 

 

Var 

 

Hazırlanıyor 

Denetimli alanlarda çalıĢma talimatları   

ÇalıĢma koĢulu A ve B‘de görev yapacak/yapan radyasyon görevlilerinin 

doz takiplerinin yapılmasına iliĢkin talimatlar 

  

ÇalıĢma koĢulu A ‗da görev yapacak/yapan radyasyon görevlilerinin kiĢisel 

dozimetre kullanımına iliĢkin talimatlar 

  

Gözetimli alanlarda çalıĢma talimatları   

Radyasyon seviyesi ölçümlerinin yapılmasına iliĢkin talimatlar   

GiriĢimsel radyoloji uygulamalarına iliĢkin talimatlar   

Radyoloji cihazlarının kullanımına iliĢkin talimatlar   

Koruyucu donanımın kullanımına iliĢkin talimatlar   

Radyasyon görevlilerinin düzenli sağlık takibine iliĢkin   

Hamile çalıĢanlara iliĢkin çalıĢma talimatları   

Stajyerlere iliĢkin çalıĢma talimatları   

Harici görevlilere iliĢkin çalıĢma talimatları   

HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM 

(Radyasyon güvenliğine iliĢkin hizmet içi eğitim programı ile ilgili 

düzenlemeler program içeriği, kim tarafından hazırlandığı, eğitimin 

kim/kimler tarafından verildiği vb. detaylar el kitabında 

açıklanmalıdır) 

 

Teorik/Pratik 

 

Sıklığı/Tarih 

Hekim   

Sağlık Fizikçisi   

Tekniker   

Teknisyen   

HemĢire   

Diğer   

TIBBĠ IġINLANMALARIN KONTROLÜ 

(Hasta güvenliğine yönelik iĢlemler kural ve talimatlar el 

kitabında açıklanmalıdır) 

 

Var 

 

Hazırlanıyor 

Çekim öncesi ve sonrası hasta kayıtlarının tutulmasına iliĢkin 

talimatlar(hasta kimliğinin doğruluğu, isim, yaĢ, cinsiyet, yapılan çekime 

iliĢkin teknik bilgi, tahmini doz) 

  

Her hasta için gerekçelendirme prosedürlerine iliĢkin talimatlar (tetkiki 

isteyen ve onaylayan hekim ve buna iliĢkin talimatlar) 

  

Radyoloji uygulamasına iliĢkin talimatlar 

(görüntülenen organa ve kullanılan cihaza özgü uygulanan çekim 

teknikleri kVp, mAs, vb) 

  

Film tekrarlarını önleyici tedbirlere iliĢkin talimatlar   

AraĢtırma amaçlı radyoloji uygulamalarına iliĢkin talimatlar   

Çocuk hastalara verilen dozların ayarlanmasına iliĢkin talimatlar   

Hamilelik potansiyeli olan hastalara yönelik talimatlar   

Tetkik öncesi hastanın ve/veya hasta yakınının bilgilendirilmesine iliĢkin 

talimatlar 

  

YanlıĢ hasta veya yanlıĢ doz uygulaması durumunda kayıtların 

tutulmasına ve alınan önlemlere iliĢkin talimatlar 
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BAKIM-ONARIM / KALĠTE KONTROL 

Radyoloji cihazlarının bakım-onarımlarını yapan firmalar 

(Adı, Adresi) 

 

Radyoloji cihazlarının kalite kontrollerini yapan firmalar 

(Adı, Adresi) 

 

 

Kalite kontrolden sorumlu sağlık fizikçisi 

 

 

Kalite kontrolde kullanılan ölçüm cihazları 
Kalibrasyon 

faktörü 

Son 

kalibrasyon 

tarihi 

   

   

   

   

 

BAKIM-ONARIM / KALĠTE KONTROL TALĠMATLARI 

 

Var 

 

Hazırlanıyor 

Bakım-onarım/ kalite kontrol firmaları ile harici görevlilerin radyasyondan 

korunmasına iliĢkin yapılan sözleĢme 

  

Bakım-onarım firmaları, bakım sıklıkları ve teknik servis 

raporları 

  

Cihazların kalite kontrolü için bulunan cihaz, donanım ve kalibrasyon 

kaynaklarının kullanımına iliĢkin talimatlar 

  

Radyoloji cihazlarının cihaz tipine göre kalite kontrol talimatları  

ve raporları 

  

Kullanılan cihazlar için kesintisiz güç kaynağı (UPS) bağlantısı 
  

Kaset/film ve karanlık oda kalite kontrol talimatları ve raporları   
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HALKIN RADYASYONDAN KORUNMASI 

(Ġlgili kural ve talimatlar el kitabında açıklanmalıdır) 

 

Var 

 

Hazırlanıyor 

Ziyaretçiler, farklı birimlerdeki görevliler ve stajyer öğrencilerin denetimli 

alanlara giriĢ kontrolü için talimatlar ve gerekli uyarı iĢaretleri 

  

Ziyaretçiler, farklı birimlerdeki görevliler ve stajyer öğrencilerin 

bilgilendirilme talimatları 

  

Çekim sırasında alınan önlemlere iliĢkin talimatları (hastaların çekim odasına 

teker teker alınması, ıĢıklı ve sesli ikaz sistemleri, vb) 

  

Denetimli alanlara bitiĢik alanların radyasyon ölçümlerine iliĢkin talimatlar 
  

POTANSĠYEL IġINLANMALAR VE TEHLĠKE DURUMU PLANI 

(Ġlgili kural ve talimatlar el kitabında açıklanmalıdır) 

 

Var 

 

Hazırlanıyor 

Potansiyel ıĢınlanma durumlarında uygulanacak talimatlar (belirlenen doz 

kısıtlamalarının üzerinde doz alınabileceği öngörülen durumlar) 

  

Ġnceleme düzeyi üzerinde doz alan çalıĢanların ve dozların sebeplerinin 

belirlenmesi; bu durumlarda uygulanacak talimatlar 

  

Referans seviyelerinin üzerinde doz alan hastaların ve dozların 

sebeplerinin belirlenmesi; bu durumlarda uygulanacak talimatlar 

  

Kazaen ıĢınlanma durumlarında kuruluĢ içi ve dıĢı haberleĢme sistemi; 

uygulanacak talimatlar 

  

Kazaen ıĢınlanma durumlarının tekrarlanmaması için alınan önlemlere iliĢkin 

talimatlar 

  

Radyasyon alanlarında yangın, deprem, patlama gibi tehlike durumlarında 

yapılacak iĢlemlere iliĢkin talimatlar 

  

 

Tehlike durumlarında tutulacak kayıtlara iliĢkin talimatlar 
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Ek-1.3. Nükleer Tıp ve Açık Kaynak Uygulamaları 

 

SORUMLULAR 
 

Unvanı 

 

Adı Soyadı 

 

Görevi 

Lisans Sahibi    

Radyasyondan Korunma 

Sorumlusu 

   

Sağlık Fizikçisi    

 

RADYASYON 

GÖREVLĠLERĠNĠN 

SAYISAL DAĞILIMI 

Hekim Sağlık 

Fizikçisi 

Radyo 

farmasist 

Tekniker Teknisye n HemĢire Diğer TOPLAM 

ÇalıĢma KoĢulu A‘da 

ÇalıĢan KiĢi Sayısı 

        

ÇalıĢma KoĢulu B‘de 

ÇalıĢan KiĢi Sayısı 

        

Harici Görevlilerin Sayısı 
        

 

UYGULAMA 

(Olanları iĢaretleyiniz) 

RIA Görüntüleme Tedavi Siklotron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĠHAZLARIN SAYISAL 

DAĞILIMI 

Uptake 

Cihazı 

Gama 

Kamera 

 

SPECT 

 

PET 
SPECT/ 

CT 

 

PET/CT 

 

Siklotron 

 

DĠĞER 

        

 

 

KAPALI KAYNAKLAR 

Radyoizotop 

Cinsi 

Kalibrasyon Tarihi Son Ölçüm 

Tarihi 

Son Ölçüm 

Aktivitesi 

 

Transmisyon Kaynakları 

    

    

 

Kalibrasyon Kaynakları 

    

    

Kalite Kontrol Amacıyla Kullanılan Kapalı 

Radyoaktif Kaynaklar 

    

    

 

 

AÇIK KAYNAKLAR 
Kullanılan ortalama miktar 

Ci/yıl veya MBq/yıl 

Tc-99m Jeneratör   

I-131(Sıvı)   

I-131(Kapsül)   

Tl-201   

In-111   

Ga-67   

F-18   

Diğer (Belirtiniz)   
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KAYNAK GÜVENLĠĞĠ 

 

Radyoaktif maddelerin temin edildiği firmalar 

 

 

Radyoaktif maddelerin teslimatını yapan firmalar 

 

ÇALIġMA TALĠMATLARI 

(Kaynak güvenliği ile ilgili kural ve talimatlar el kitabında 

açıklanmalıdır) 

 

Var 

 

Hazırlanıyor 

Radyoaktif maddelerin sipariĢ ve teslim alma talimatları 
  

Tesise giren ve kullanılan radyoaktif maddelerin kayıtları 

(Tarihi, aktivitesi, fiziksel/kimyasal formu) 

  

Siklotron varsa üretilen ve kullanılan radyoaktif maddelerin kayıtları 

(Tarihi, aktivitesi, fiziksel/kimyasal formu) 

  

SipariĢ edilen radyoaktif maddenin gelmemesi durumunda yapılan 

iĢlemlere iliĢkin talimatlar 

  

Radyoaktif madde içeren paketlerin güvenli biçimde açılmasına 

iliĢkin talimatlar 

  

Siklotron varsa üretilen radyoaktif maddelerin güvenliğine iliĢkin talimatlar   

Radyoaktif maddelerin tesis içi güvenli taĢınmasına yönelik talimatlar   

Kapalı kaynakların ve radyoizotop jeneratörlerinin sızıntı testlerine iliĢkin 

talimatlar 

  

Radyoaktif kaynakların muhafazasına iliĢkin talimatlar ve kayıtlar 

(Tarihi, aktivitesi, fiziksel/kimyasal formu) 

  

Radyoaktif atıkların geçici depolama ve bertaraf etme talimatları ve 

kayıtları 

(Tarihi, aktivitesi, fiziksel/kimyasal formu, doz hızı) 

  

Radyoaktif kaynakların çalınması, kaybolması veya yetkisiz kiĢilerin eline 

geçmesi durumuna karĢı alınan önlemlere iliĢkin talimatlar 
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MESLEKĠ IġINLANMALARINKONTROLÜ 

KĠġĠSEL DOZ ÖLÇÜMLERĠ VE DEĞERLENDĠRMELER 

(KiĢisel dozların kayıtları ve değerlendirmelerle ilgili talimatlar el kitabında açıklanmalıdır) 

 

KiĢisel Dozimetri Hizmetinin Alındığı KuruluĢ 

 

KiĢisel Doz Takibinden Sorumlu KiĢi 

(Unvanı, Mesleği, Adı) 

 

Kullanılan Dozimetre Sayısı 

Vücut Dozimetre 

(TLD veya OSL belirtiniz) 

 

Yüzük/Bilek Dozimetre 

 

Elektronik/Alarmlı Dozimetre 

   

Ölçüm Kayıtları ve Değerlendirmeler Evet Hayır Değerlendirme 

Kayıtlar uygun Ģekilde tutuluyor 
   

Doz değerlendirmesi yapılıyor 
   

Kayıtlar ilgililerin eriĢimine açık 
   

RADYASYON SEVĠYELERĠNĠN ÖLÇÜMLERĠ 

(Radyasyon seviyelerinin kayıtları ve değerlendirmelerle ilgili talimatlar el kitabında açıklanmalıdır) 

Radyasyon Seviyelerinin Ölçümünden Sorumlu KiĢi 

(Unvanı, Mesleği, Adı) 

 

Radyasyon Seviyelerinin Ölçümünde Kullanılan Cihazlar 

Marka/Model Kalibrasyon Faktörü Son Kalibrasyon Tarihi 

  
…/…/… 

  
…/…/… 

  
…/…/… 

Değerlendirmeler Evet Hayır Değerlendirme 

Ölçüm kayıtları uygun Ģekilde tutuluyor 
   

Doz değerlendirmesi yapılıyor 
   

Kayıtlar ilgililerin eriĢimine açık 
   

 

Kullanılır Durumdaki Koruyucu Donanım Sayısı 

(Koruyucu donanımın kullanılması ile ilgili talimatlar el 

kitabında açıklanmalıdır) 

KurĢun 

Paravan 

KurĢun 

Önlük 

KurĢun 

Eldiven 

Zırhlı 

Enjektör 
Diğer 
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ÇALIġMA TALĠMATLARI 

(Ġlgili talimatlar, kural ve talimatlar el kitabında açıklanmalıdır) 

 

Var 

 

Hazırlanıyor 

Denetimli alanlarda çalıĢma talimatları   

ÇalıĢma koĢulu A ve B‘de görev yapacak/yapan radyasyon görevlilerinin ı 

doz takiplerinin yapılmasına iliĢkin talimatlar 

  

KiĢisel dozimetrelerin kullanımına iliĢkin talimatlar   

Gözetimli alanlarda çalıĢma talimatları   

Uygulamaya özgü doz kısıtlamalarının belirlenmesi   

Radyasyon seviyesi ölçümlerinin yapılmasına iliĢkin talimatlar   

Açık kaynaklarla çalıĢma talimatları   

Radyoizotopların teĢhis amaçlı kullanımına iliĢkin talimatlar   

Radyoizotop tedavisine iliĢkin talimatlar   

Dekontaminasyon iĢlemlerine iliĢkin talimatlar   

Koruyucu donanımın kullanımına iliĢkin talimatlar   

Radyasyon görevlilerinin çalıĢmaya baĢlamadan önceki sağlık raporları   

Cihazların kullanma talimatları   

Radyasyon görevlilerinin düzenli sağlık takibine iliĢkin talimatlar   

Hamile çalıĢanlara iliĢkin çalıĢma talimatları   

Stajyerlere iliĢkin çalıĢma talimatları   

Harici görevlilere iliĢkin çalıĢma talimatları   

HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM 

(Radyasyon güvenliğine iliĢkin hizmet içi eğitim programı ile ilgili 

düzenlemeler program içeriği, kim tarafından hazırlandığı, eğitimin 

kim/kimler tarafından verildiği vb. detaylar el kitabında 

açıklanmalıdır.) 

 

Teorik/Pratik 

 

Sıklığı/Tarih 

Hekim   

Sağlık Fizikçisi   

Radyofarmasist   

Tekniker   

Teknisyen   

HemĢire   

Diğer   
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TIBBĠ IġINLANMALARIN KONTROLÜ 

(Hasta güvenliğine yönelik iĢlemler kural ve talimatlar el kitabında 

açıklanmalıdır) 

 

Var 

 

Hazırlanıyor 

Çekim öncesi ve sonrası hasta kayıtlarının tutulmasına iliĢkin 

talimatlar(Hasta kimliğinin doğruluğu, isim, yaĢ, cinsiyet, yapılan çekime 

iliĢkin teknik bilgi, tahmini doz) 

  

Her hasta için gerekçelendirme prosedürlerine iliĢkin talimatlar 

(Tetkiki isteyen ve onaylayan hekim ve buna iliĢkin talimatlar) 

  

Tanı amaçlı radyofarmasötik uygulamalara iliĢkin talimatlar 
  

Tedavi amaçlı radyofarmasötik uygulamalara iliĢkin talimatlar   

Çekim tekrarlarını önleyici tedbirlere iliĢkin talimatlar 
  

AraĢtırma amaçlı uygulamalara iliĢkin talimatlar 
  

Çocuk hastalara verilen dozların ayarlanmasına iliĢkin talimatlar   

Hamilelik potansiyeli olan hastalara yönelik talimatlar 
  

Tetkik ve tedavi öncesi hastanın ve/veya hasta yakınının 

bilgilendirilmesine iliĢkin talimatlar 

  

YanlıĢ radyofarmasötik, yanlıĢ hasta veya yanlıĢ doz uygulaması 

durumuna yönelik talimatlar ile kayıtlar ve alınan önlemlere (etiketleme 

vb.) iliĢkin talimatlar 

  

Radyoaktif kaynaklarla tedavi gören hastaların bakımına iliĢkin talimatlar   

Radyoaktif kaynaklarla tedavi gören hastaların taburcu edilme 

talimatları (Hastaların doz ölçümleri, hasta ve yakınlarına verilen yazılı ve 

sözlü talimatlar) 

  

Radyoaktif kaynaklarla tedavi gören hastaların tesis içi veya tesis dıĢına 

nakledilmesi durumunda yapılacak iĢlemlere iliĢkin talimatlar 

  

Radyoaktif kaynaklarla tedavi gören hastalara acil müdahale 

gerekmesi veya hastanın ölmesi durumunda yapılacak iĢlemlere 

iliĢkin talimatlar 
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BAKIM-ONARIM / KALĠTE KONTROL 

Nükleer tıp cihazlarının ve varsa siklotronun bakım- 

onarımlarını yapan firmalar 

(Adı, adresi) 

 

Nükleer tıp cihazlarının ve varsa siklotronun kalite 

kontrollerini yapan firmalar 

(Adı, adresi) 

 

Kalite kontrolden sorumlu sağlık fizikçisi/radyofarmosist  

Kalite kontrolde kullanılan ölçüm cihazları Kalibrasyon 

Faktörü 

Son Kalibrasyon 

Tarihi 

   

   

   

BAKIM-ONARIM / KALĠTE KONTROL 

TALĠMATLARI 

Var Hazırlanıyor 

Bakım-onarım/ kalite kontrol firmaları ile harici görevlilerin 

radyasyondan korunmasına iliĢkin yapılan sözleĢme 

  

Bakım-onarım firmaları, bakım sıklıkları ve teknik servis 

raporları 

  

Cihazların kalite kontrolü için bulunan cihaz, donanım ve kalibrasyon 

kaynaklarının kullanımına iliĢkin talimatlar 

  

Görüntüleme cihazlarının ve diğer nükleer tıp cihazlarının kabul 

testlerine iliĢkin talimatlar ve raporlar 

  

Nükleer tıp cihazlarının cihaz tipine göre kalite kontrol 

talimatları ve raporları 

  

Kullanılan cihazlar için kesintisiz güç kaynağı (UPS) bağlantısı 
  

Radyoizotop jeneratörlerinin kalite kontrol talimatları ve raporları   

Doz kalibratörünün kalite kontrol talimatları ve raporları 
  

Uptake cihazının kalite kontrol talimatları ve raporları 
  

Radyofarmasötiklerin kalite kontrol talimatları ve raporları 
  

Kaset/film ve karanlık oda kalite kontrol talimatları ve 

raporları 
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HALKIN RADYASYONDAN KORUNMASI 

(Ġlgili kural ve talimatlar el kitabında açıklanmalıdır) 

 

Var 

 

Hazırlanıyor 

Ziyaretçiler, farklı birimlerdeki görevliler ve stajyer öğrencilerin denetimli 

alanlara giriĢ kontrolüne iliĢkin talimatlar ve gerekli uyarı iĢaretleri 

  

Ziyaretçiler, farklı birimlerdeki görevliler ve stajyer öğrencilerin 

bilgilendirilmesine iliĢkin talimatlar 

  

Çekim sırasında alınan önlemlere iliĢkin talimatlar (hastaların çekim 

odasına teker teker alınması, ıĢıklı ve sesli ikaz sistemleri, vb.) 

  

Denetimli alanlara bitiĢik alanların radyasyon ölçümlerine iliĢkin talimatlar    

Radyoaktif madde verilmiĢ hastaların bekleme odaları, hasta 

tuvaletleri, vb. iliĢkin düzenlemelere dair talimatlar 

  

Taburcu edilen hasta ve yakınlarına verilen yazılı ve sözlü 

talimatlar 

  

Kanalizasyona verilen sıvı radyoaktif atıkların ölçüm ve kontrol 

talimatları 

  

 

POTANSĠYEL IġINLANMALAR VE TEHLĠKE DURUMU 

PLANI 

(Ġlgili kural ve talimatlar el kitabında açıklanmalıdır) 

 

Var 

 

Hazırlanıyor 

Potansiyel ıĢınlanma durumlarında uygulanacak talimatlar (belirlenen doz 

kısıtlamalarının üzerinde doz alınabileceği öngörülen durumlar) 

  

Ġnceleme düzeyi üzerinde doz alan çalıĢanların ve dozların sebeplerinin 

belirlenmesi; bu durumlarda uygulanacak talimatlar 

  

Referans seviyelerinin üzerinde doz alan hastaların ve dozların 

sebeplerinin belirlenmesi; bu durumlarda uygulanacak 

talimatlar 

  

Kazaen ıĢınlanma durumlarında kuruluĢ içi ve dıĢı haberleĢme 

sistemi;  uygulanacak talimatlar 

  

Kazaen ıĢınlanma durumlarının tekrarlanmaması için alınan önlemlere 

iliĢkin talimatlar 

  

Radyasyon alanlarında yangın, deprem, patlama gibi tehlike 

durumlarında yapılacak iĢlemlere iliĢkin talimatlar 

  

Tehlike durumlarında tutulacak kayıtlara iliĢkin talimatlar 
  

Az miktarda radyoaktif madde bulaĢması durumunda yapılacak iĢlemler   

Fazla miktarda radyoaktif madde bulaĢması durumunda yapılacak iĢlemler   

Radyoaktif maddenin çalınması veya kaybolması durumunda 

yapılacak iĢlemler 
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Ek-1.4. Radyoterapi Uygulamaları 

 

SORUMLULAR Unvanı Adı Soyadı Görevi 

Lisans Sahibi 
   

Radyasyondan Korunma 

Sorumlusu 

   

Radyoterapi Fizikçisi 
   

 

RADYASYON 

GÖREVLĠLERĠNĠN 

SAYISAL 

DAĞILIMI 

Hekim Radyoterapi 

Fizikçisi 

Tekniker Teknisyen HemĢire Diğer TOPLAM 

ÇalıĢma KoĢulu 

A‘da ÇalıĢan KiĢi 

Sayısı 

       

ÇalıĢma KoĢulu 

B‘de ÇalıĢan KiĢi 

Sayısı 

       

Harici Görevlilerin 

Sayısı 

       

 

CĠHAZLARIN 

SAYISAL 

DAĞILIMI 

LĠNAC Teleterapi Gama 

bıçağı 

Siber 

bıçağı 

Manuel 

Brakiterapi 

Intra- 

vasküler 

Brakiterapi 

DüĢük 

EnerjiliX-

IĢını 

Diğer 

        

 

CĠHAZDA KULLANILAN 

KAPALI RADYOAKTĠF 

KAYNAKLAR 

Radyoizotop 

Cinsi 
Adet Kalibrasyon 

Tarihi 

Güncel 

Aktivite 

Güncel Aktivite 

Tarihi 

Teleterapi Kaynakları 
     

     

 

 

 

Brakiterapi Kaynakları 

     

     

     

     

     

     

 

Kalibrasyon Kaynakları 

     

     

     

Ġmplant Kaynakları  Yıllık 

kullanma 

Kullanılan ortalama miktar 

Ci/yıl veya MBq/yıl 

 I-125    

 Pd-103    

 Ru-106    

Diğer (Belirtiniz)     
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KAYNAK GÜVENLĠĞĠ 

 

Radyoaktif maddelerin temin edildiği firmalar 

 

 

Radyoaktif maddelerin teslimatını yapan firmalar 

 

ÇALIġMA TALĠMATLARI 

(Kaynak güvenliği ile ilgili kural ve talimatlar el kitabında açıklanmalıdır.) 

Var Hazırlanıyor 

Radyoaktif maddenin sipariĢ ve teslim alma talimatları 
  

Tesise giren ve kullanılan radyoaktif maddelerin kayıtları 
  

SipariĢ edilen radyoaktif maddenin gelmemesi durumunda yapılan iĢlemlere iliĢkin 

talimat 

  

Radyoaktif madde içeren paketlerin güvenli biçimde açılmasına iliĢkin talimatlar    

Radyoaktif maddelerin tesis içi güvenli taĢınmasına yönelik talimatlar 
  

Kapalı kaynakların sızıntı testlerine iliĢkin talimatlar 
  

Radyoaktif kaynakların muhafazasına iliĢkin talimatlar ve kayıtlar 

(tarihi, aktivitesi, fiziksel/kimyasal formu) 

  

Radyoaktif atıkların geçici depolama ve bertaraf etme talimatları ve kayıtları (tarihi, 

aktivitesi, fiziksel/kimyasal formu, doz hızı) 

  

KullanılmıĢ kapalı kaynakların iade talimatları 
  

Radyoaktif kaynakların çalınması, kaybolması veya yetkisiz kiĢilerin eline geçmesi 

durumuna karĢı alınan önlemlere iliĢkin talimatlar 
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MESLEKĠ IġINLANMALARINKONTROLÜ 

KĠġĠSEL DOZ ÖLÇÜMLERĠ VE DEĞERLENDĠRMELER 

(KiĢisel dozların kayıtları ve değerlendirmelerle ilgili talimatlar el kitabında açıklanmalıdır) 

 

KiĢisel Dozimetri Hizmetinin Alındığı KuruluĢ 

 

KiĢisel Doz Takibinden Sorumlu KiĢi 

(Unvanı, Mesleği, Adı) 

 

Kullanılan Dozimetre Sayısı 

Vücut Dozimetre 

(TLD veya OSL belirtiniz) 

 

Yüzük/Bilek Dozimetre 

 

Elektronik/Alarmlı 

Dozimetre 

   

Ölçüm Kayıtları ve Değerlendirmeler Evet Hayır Değerlendirme 

Kayıtlar uygun Ģekilde tutuluyor 
   

Doz değerlendirmesi yapılıyor 
   

Kayıtlar ilgililerin eriĢimine açık 
   

RADYASYON SEVĠYELERĠNĠN ÖLÇÜMLERĠ 

(Radyasyon seviyelerinin kayıtları ve değerlendirmelerle ilgili talimatlar el kitabında açıklanmalıdır) 

Radyasyon Seviyelerinin Ölçümünden Sorumlu KiĢi 

(Unvanı, Mesleği, Adı) 

 

Radyasyon Seviyelerinin Ölçümünde Kullanılan Cihazlar 

Marka/Model Kalibrasyon Faktörü Son Kalibrasyon Tarihi 

  
…/…/… 

  
…/…/… 

  
…/…/… 

Değerlendirmeler Evet Hayır Değerlendirme 

Ölçüm kayıtları uygun Ģekilde tutuluyor 
   

Doz değerlendirmesi yapılıyor 
   

Kayıtlar ilgililerin eriĢimine açık 
   

Kullanılır Durumdaki Koruyucu Donanım Sayısı (Koruyucu 

donanımın kullanılması ile ilgili talimatlar el kitabında 

açıklanmalıdır) 

KurĢun 

Paravan 

KurĢun 

Önlük 

KurĢun 

Eldiven 
Diğer 
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ÇALIġMA TALĠMATLARI 

(Ġlgili talimatlar, kural ve talimatlar el kitabında açıklanmalıdır) 

 

Var 

 

Hazırlanıyor 

Denetimli alanlarda çalıĢma talimatları (Tedavi odaları, radyoaktif madde 

bekletme odaları, atık bekletme odaları) 

  

ÇalıĢma koĢulu A ve B‘de görev yapacak/yapan radyasyon görevlilerinin ı doz 

takiplerinin yapılmasına iliĢkin talimatlar 

  

KiĢisel dozimetrelerin kullanımına iliĢkin talimatlar   

Gözetimli alanlarda çalıĢma talimatları   

Uygulamaya özgü doz kısıtlamalarının belirlenmesi   

Radyoterapi cihazlarının kullanımına iliĢkin talimatlar   

Radyasyon seviyesi ölçümlerinin yapılmasına iliĢkin talimatlar   

Tedavi odaları için özel önlemlere iliĢkin talimatlar   

Koruyucu donanımın kullanımına iliĢkin talimatlar   

Radyasyon görevlilerinin çalıĢmaya baĢlamadan önceki sağlık raporları   

Radyasyon görevlilerinin düzenli sağlık takibine iliĢkin talimatlar   

Hamile çalıĢanlara iliĢkin çalıĢma talimatları   

Stajyerlere iliĢkin çalıĢma talimatları   

Harici görevlilere iliĢkin çalıĢma talimatları   

HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM 

(Radyasyon güvenliğine iliĢkin hizmet içi eğitim programı ile ilgili 

düzenlemeler program içeriği, kim tarafından hazırlandığı, eğitimin 

kim/kimler tarafından verildiği vb. detaylar el kitabında açıklanmalıdır.) 

 

Teorik/Pratik 

 

Sıklığı/Tarih 

Hekim   

Radyoterapi Fizikçisi   

Tekniker   

Teknisyen   

HemĢire   

Diğer   
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TIBBĠ IġINLANMALARIN KONTROLÜ 

(Hasta güvenliğine yönelik iĢlemler kural ve talimatlar el kitabında 

açıklanmalıdır) 

 

Var 

 

Hazırlanıyor 

Tedavi öncesi ve sonrası hasta kayıtlarının tutulmasına iliĢkin talimatlar 

(Hasta kimliğinin doğruluğu, isim, yaĢ, cinsiyet, yapılan tedaviye iliĢkin 

teknik bilgi, tahmini doz) 

  

Her hasta için gerekçelendirme prosedürlerine iliĢkin talimatlar   

Tedavi planlaması ve doğrulanmasına iliĢkin talimatlar 
  

AraĢtırma amaçlı uygulamalara iliĢkin talimatlar 
  

Çocuk hastalara verilen dozların ayarlanmasına iliĢkin talimatlar   

Hamilelik potansiyeli olan hastalara yönelik talimatlar 
  

Tedavi öncesi hastanın ve/veya hasta yakınının bilgilendirilmesine iliĢkin 

talimatlar 

  

YanlıĢ hasta veya yanlıĢ doz uygulaması durumuna yönelik talimatlar ile 

kayıtlar ve alınan önlemlere (etiketleme vb.) iliĢkin talimatlar 

  

Radyoaktif kaynaklarla tedavi gören hastaların bakımına iliĢkin talimatlar   

Radyoaktif kaynaklarla tedavi gören hastalar için talimatlar (Hastaların 

doz ölçümleri, hasta ve yakınlarına verilen yazılı ve sözlü talimatlar) 

  

Radyoaktif kaynaklarla tedavi gören hastaların tesis içi veya tesis dıĢına 

nakledilmesi durumunda yapılacak iĢlemlere iliĢkin talimatlar 

  

Radyoaktif kaynaklarla tedavi gören hastalara acil müdahale 

gerekmesi veya hastanın ölmesi durumunda yapılacak iĢlemlere 

iliĢkin talimatlar 
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BAKIM-ONARIM / KALĠTE KONTROL 

Radyoterapi cihazlarının bakım-onarımlarını yapan firmalar 

(Adı, adresi) 

 

Radyoterapi cihazlarının kalite kontrollerini yapan firmalar 

(Adı, adresi) 

 

 

Kalite kontrolden sorumlu radyoterapi fizikçisi 

 

Kalite kontrolde kullanılan ölçüm cihazları Kalibrasyon 

Faktörü 

Son Kalibrasyon 

Tarihi 

   

   

   

BAKIM-ONARIM / KALĠTE KONTROL 

TALĠMATLARI 

Var Hazırlanıyor 

Bakım-onarım/ kalite kontrol firmaları ile harici görevlilerin 

radyasyondan korunmasına iliĢkin yapılan sözleĢme 

  

Bakım-onarım firmaları, bakım sıklıkları ve teknik servis 

raporları 

  

Cihazların kalite kontrolü için bulunan cihaz, donanım ve kalibrasyon 

kaynaklarının kullanımına iliĢkin talimatlar 

  

Radyoterapi cihazlarının ve simülatörlerin kabul testlerine iliĢkin 

talimatlar ve raporlar 

  

Radyoterapi cihazlarının ve simülatörlerin kalite kontrol talimatları ve 

raporları 

  

Kullanılan cihazlar için kesintisiz güç kaynağı (UPS) bağlantısı 
  

Teleterapi cihazlarında kaynak değiĢimi sırasında 

uygulanacak/uygulanan talimatlar 
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HALKIN RADYASYONDAN KORUNMASI 

(Ġlgili kural ve talimatlar el kitabında açıklanmalıdır) 

Var Hazırlanıyor 

Ziyaretçiler, farklı birimlerdeki görevliler ve stajyer öğrencilerin denetimli 

alanlara giriĢ kontrolüne iliĢkin talimatlar ve gerekli uyarı iĢaretleri 

  

Ziyaretçiler, farklı birimlerdeki görevliler ve stajyer öğrencilerin 

bilgilendirilmesine iliĢkin talimatlar 

  

Radyoterapi uygulaması sırasında alınan önlemlere iliĢkin 

talimatlar(IĢıklı ve sesli ikaz sistemleri, interlokvb.) 

  

Denetimli alanlara bitiĢik alanların radyasyon ölçümlerine iliĢkin talimatlar    

Radyoaktif madde verilmiĢ hastaların bekleme odaları, hasta 

tuvaletleri, vb. iliĢkin düzenlemelere dair talimatlar 

  

POTANSĠYEL IġINLANMALAR VE TEHLĠKE DURUMU 

PLANI 

(Ġlgili kural ve talimatlar el kitabında açıklanmalıdır) 

Var Hazırlanıyor 

Potansiyel ıĢınlanma durumlarında uygulanacak talimatlar (belirlenen doz 

kısıtlamalarının üzerinde doz alınabileceği öngörülen durumlar) 

  

Ġnceleme düzeyi üzerinde doz alan çalıĢanların ve dozların sebeplerinin 

belirlenmesi; bu durumlarda uygulanacak talimatlar 

  

Referans seviyelerinin üzerinde doz alan hastaların ve dozların 

sebeplerinin belirlenmesi; bu durumlarda uygulanacak 

talimatlar 

  

Kazaen ıĢınlanma durumlarında kuruluĢ içi ve dıĢı haberleĢme 

sistemi;  uygulanacak talimatlar 

  

Kazaen ıĢınlanma durumlarının tekrarlanmaması için alınan önlemlere 

iliĢkin talimatlar 

  

Radyasyon alanlarında yangın, deprem, patlama gibi tehlike 

durumlarında yapılacak iĢlemlere iliĢkin talimatlar 

  

Tehlike durumlarında tutulacak kayıtlara iliĢkin talimatlar 
  

Az miktarda radyoaktif madde bulaĢması durumunda yapılacak iĢlemler   

Fazla miktarda radyoaktif madde bulaĢması durumunda yapılacak iĢlemler   

Radyoaktif maddenin çalınması veya kaybolması durumunda 

yapılacak iĢlemler 
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EK-2. RADYASYON ÇALIġANI DEĞERLENDĠRME FORMU (ĠġE BAġLARKEN) 

 

Tarih:// 

1. T.C. Kimlik No  2. Sicil No  

3.Adı– Soyadı  4. Telefon  

5. Adres  

6. Cinsiyet K () E  (  ) 7. Doğum tarihi ..... / .... / ............ 

8. KSÜ-SUAH‘de iĢe giriĢ tarihi ..... / .... / ............ 9. Birim/Bölüm/A.Dalı  

10. Bölümde çalıĢmaya baĢladığı tarih ..... / .... / ............ 11. ÇalıĢma alanı Denetimli (  )  Gözetimli ( ) 

12. Günlük çalıĢma süresi (saat)  13. Aylık çalıĢma süresi (gün)  

14. Daha önce radyasyonla (radyasyonla karĢılaĢtığınız) ilgili bir iĢte çalıĢtınız mı? Hayır() Evet  ( ) 

14. Sorunun yanıtı ―HAYIR‖ ise 17. soruya geçiniz. 

15. Radyasyonla karĢılaĢtığı iĢlerde geçen toplam süre nedir? ......  (YIL)  +  ...... (AY) 

16. Radyasyonla karĢılaĢtığı iĢlerde hangi görevlerde çalıĢtı? Açıklayınız. 

17.Ögrenim durumu Ġlkokul (  )   Ortaokul (  )   Lise (  )   Teknik Lise (  )   Y.okul-Üniversite() Diger.......................... 

18. Görevi Hekim ( ) HemĢire ( ) Teknik elaman{müh., tekniker, teknisyen} ( ) Ġdari personel ( ) Diger 

( ) Açıklayınız................................................................ 

19.ÇalıĢılan birimde radyasyon kaynağı ya 

da türünedir? 

Gamma ıĢını ile çalıĢan makine-sistemler (  )  

x ıĢını ile çalıĢan makine sistemle              () 

Diger ( ) Açıklayınız ............................................................... 

20. Radyasyon, zararları ve korunma yolları ile ilgili eğitim almıĢ mı? Hayır() Evet  ( ) 

20. Sorunun yanıtı ―HAYIR‖  ise 22. soruya geçiniz. 

21. Bu eğitimi nerede aldınız? Mezuniyet öncesi ( ) ĠĢe giriĢte ( ) Hizmet içi ( ) 

Diger (  ) Açıklayınız.............................. 

22. Tütün kullanıyor mu? Hiç kullanmamıĢ (  )   BırakmıĢ  (  )   Kullanıyor  ( ) 

23. Alkol kullanıyor mu? Hiç kullanmamıĢ (  )   Kullanıyor (  )  Açıklayınız.................................................. 

24. ÇalıĢma yaĢamı boyunca radyasyonla ilgili bir kaza geçirdi mi? Hayır() Evet  ( ) 

Yanıt ―EVET‖ ise açıklayınız 

25. ÇalıĢtıgı birimde radyasyonla ilgili olabilecek her hangi bir kaza ya da 

yaralanma (bulaşmış kesici-delici alet batması, radyoaktif madde içeren sıvıların 

sıçraması vb) geçirmiĢ mi? 

Hayır() Evet  ( ) 

Yanıt ―EVET‖ ise açıklayınız 

26. YaĢamı boyunca sağlık nedeniyle radyasyon almıĢ mı? Hayır() Evet  ( ) 

Yanıt ―EVET‖ ise açıklayınız 

27. Ek bir iĢte çalıĢıyor mu? Hayır() Evet  ( ) 

28. ÇalıĢtığınız ek iĢte radyasyonla karĢılaĢıyor musunuz? Hayır() Evet  ( ) 

Yanıt ―EVET‖ ise açıklayınız 

 

  



96 

EK-3 

  SAĞLIK BAKANLIĞI RADYASYON ÇALIġANI SAĞLIK RAPORU 

 

1. ÇALIġAN BĠLGĠLERĠ    

ÇALIġANIN ADI SOYADI 

 

 

T.C. KĠMLĠK NUMARASI KURUM SĠCĠL 
NUMARASI 

CĠNSĠYETĠ 

ERKEK        KADIN 

ÇALIġTIĞI/ÇALIġACAĞI KURUM 

ÇALIġTIĞI/ÇALIġACAĞI KURUMDAKĠ ÜNVAN VE GÖREVĠ 

RADYASYON KAYNAKLARI ĠLE AĞIRLIKLI TEMAS ġEKLĠ Birden fazla iĢaretlenebilir 

 Radyoaktif maddeler ile doğrudan el,cilt teması (örn.  radyofarmasötiklerle, brakiterapi kaynakları ile 

iĢlemler gibi) 

 X-ıĢınlarına dıĢarıdan maruziyet (Röntgen cihazları, Bilgisayarlı tomografi gibi  ile yürütülen iĢler) 

 Diğer (Açıklayınız); 

SON BĠR YIL ĠÇĠNDE KĠġĠSEL DOZĠMETRĠ ÖLÇÜMLERĠNDE LĠMĠT AġIMI BĠLDĠRĠLDĠ MĠ? 

 HAYIR           EVET (Açıklayınız) 

SON BĠR YIL ĠÇĠNDE RADYASYON KAZASI GEÇĠRDĠNĠZ MĠ? 

 HAYIR           EVET (Açıklayınız) 
SON BĠR YIL ĠÇĠNDE TIBBĠ TANI VE TEDAVĠ AMACIYLA RADYASYONA MARUZ KALDINIZ MI? 

 HAYIR           EVET (Açıklayınız) 
SAĞLIK DURUMUNUZLA ĠLGĠLĠ 

AġAĞIDAKĠ BELĠRTĠ VE BULGULAR VAR 

MI? 

 

HAYIR 

 

 EVET (Açıklayınız) 

Ciltte solukluk    
Genel yorgunluk hali    
Otururken ayağa kalktığınızda 

baĢdönmesi/göz kararması 
   

Sık ateĢli hastalıklara yakalanma    
Kolay iyileĢmeyen uzun süreli 

enfeksiyonlar (örn. ishal, mantar 

enfeksiyonları gibi) 

   

Beklenmedik veya uzun sürede duran 

kanamalar (büyük abdestte, idrarda gibi) 
   

Sık diĢeti kanaması    
Ciltte morluklar    
Özellikle el sırtı baĢta olmak üzere  

radyasyona maruz  

kalan vücut bölgelerde kıl dökülmesi 

   

El cildinde bozukluklar (ciltte kalınlaĢma, 

kılcal damarların izlenmesi, erken yaĢlılık 

belirtileri gibi) 

   

Görmede bulanıklık    
Vücudunuzdaki (boyun, çene altı, koltuk 

altı, kasık gibi) lenf bezlerinde büyüme 
   

 

Sağlığımla ilgili yukarıda beyan ettiğim bilgiler doğrudur.. 
 

ÇALIġANIN ĠMZASI TARĠH 
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2. TIBBĠ DEĞERLENDĠRME   Hekim tarafından doldurulacaktır.  
  

HAYIR 
 

EVET (Varsa açıklama) 
EL CĠLDĠ BULGULARI   [ Kronik radyasyon maruziyetine bağlı olarak geliĢebilecek] 

 

Telenjiektazi     
Hiperkeratoz     
Atrofi     
Kıl Dökülmesi     
Tırnak Bozukluğu     
KAN VE LENFATĠK SĠSTEM MALĠGNĠTE BULGUSU   [ Radyasyona bağlı olarak geç dönemde geliĢebilen 

maligniteler] 

 

Periferik lenfadenopati     
Hepatosplenomegali     

 
 

TAM KAN SAYIMI 

 

Lökosit Dağılımı 

 Lenfosit % 

Beyaz Küre Sayısı Nötrofil % 

Trombosit Sayısı Monosit % 

Hemoglobin Düzeyi Eozinofil % 

Kırmızı Küre Sayısı Bazofil % 

 Normal-dıĢı hücreler 

 

KATARAKT BULGUSU   [Lensin radyasyona maruziyetinden sonra 1 yıl içinde geliĢmesi beklenir] 

Bazal Oftalmoskopik Muayenesi Var mı? 

Hayır                                  Oftalmoskopik Muayene için Göz Hastalıkları Uzmanına Sevk Ediniz: 

Evet                        Son 1 yıl içinde yeni geliĢen görme bulanıklığı var ise 

Son 1 yıl içinde ek görme bulanıklığı yok ise yıllık rutin takibine devam ediniz. 

 

 

 

 

 

Bu formda adı geçen çalıĢanın tarafımdan sağlık değerlendirilmesi yapılmıĢtır. Radyasyon kaynakları ile 

çalıĢmasında sakınca bulunmamaktadır.   /   sakınca bulunmaktadır.  (Açıklayınız): 

 

Ġstirahat ve diğer hususlar: 

 

 

Dr. KaĢe/Ġmza/Tarih 

Göz Hastalıkları Uzmanı Değerlendirmesi: 

 

   

            KaĢe/Ġmza/Tarih 
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EK-4 

 

ETĠK KURUL BAġVURU FORMU 

Radyasyon Güvenliği Komitesi Bilimsel DanıĢma Kurulu (RGK-BDK) 

 

Bu form ne zaman ve hangi amaçla kullanılacak? 

 

1. Etik Kurul‘un Proje Değerlendirme Formlarında radyasyonla çalıĢma varlığı belirtilmesi 

durumunda bu form araĢtırmacı tarafından doldurularak RGK-BDK Sekreterliğine iletilir. 

2. Form projenin ―iyonize radyasyonla çalıĢma konusunda KSÜ-SUAH için tanımlanan 

kurallara‖ uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla geliĢtirilmiĢtir. 

3. Yukarıdaki aĢamada araĢtırmacı Etik Kurullar tarafından yönlendirilir. 

4. Form araĢtırmacı tarafından  RGK Sekreterine verilir-iletilir. RGK Genel Sekreteri formu 

ivedilikle değerlendirir ve BDK‘na iletilir. 

5. Değerlendirme en geç 7 gün içinde tamamlanır ve sonucu araĢtırıcıya iletilir. 

6. AĢağıdaki bilgiler dijital olarak doldurulmalı ( bir sayfayı geçebilir.) 

 

 

Projede kullanılacak iyonize radyasyonun:  

Türü  

a. Alfa ◻  b. Beta ◻  c. Gama ◻  d. x  ıĢını 

◻ 

Enerjisi:  

Hangi lisanslı bölüm-birim üzerinden alındığı:  

Saklanma koĢulları:  

ÇalıĢma kuralları: (kiĢisel koruma 

vb) 

 

ÇalıĢmanın adı:  

ÇalıĢma yöneticisi 

 ĠletiĢim Bilgileri: 

 

ÇalıĢmayı yürütecek kiĢi/ 

ĠletiĢim Bilgileri: 

 

ÇalıĢmanın amacı: 

(Beklenen sonuç, literatüre ve klinik uygulamaya 

katkısı belirtilmeli) 

 

Gereç ve Yöntemler: 

(Hasta sayısı, hasta kabul ve dıĢlanma kriterleri; 

gereç ve yöntemde radyasyon ile ilgili kullanılan 

cihaz özellikleri ve dozlar ayrıntılı bir Ģekilde 

yazılmalı. 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN 

 

KONTROL EDEN ONAYLAYAN 

 

 

 

 

 


