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RK, iyonize radyasyona maruziyetin zararlı 

etkilerine karşı insanları koruma faaliyetleridir.

IRPA’ya göre radyasyondan korunma, 

çalışanlar, hastalar ve toplum üyesi bireyler 

arasında sağlığın zarar görmesine veya 

yaralanmaya ya da çevreye zarara neden 

olabilecek radyasyon tehlikelerinin 

öngörülmesi, değerlendirilmesi ve kontrolü ile 

ilgilenen bilim alanıdır.

Radiation protection: The protection of people 
from harmful effects of exposure to ionizing 
radiation, and the means for achieving this.
[IAEA, 2016]

ICRP ve bazı kuruluşlar radyolojik 
korunma kavramını kullanır.

(A) “Radiation Protection” is that science and 
art devoted to the anticipation, recognition, 
evaluation, and control of radiation hazards 
that may cause impaired health and wellbeing, 
or injury among workers, patients, the public, 
or harm to the environment. 

RK, genellikle insanların korunması 
ile sınırlıdır.

• IRPA, RK alanında uzmanlaşmış uluslararası bir organizasyondur.
• Ulusal ve bölgesel üyeleri aracılığıyla, radyasyondan korunma 

pratiğinde mükemmelliyetçiliği teşvik eder.

Çevre ve diğer canlıların korunması için de kullanılması 
gerektiğine yönelik teklifler tartışılmaktadır.
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• Korunma ve güvenlik, ilişkili kavramlar gibi 

görünse de iki farklı yaklaşımı temsil eder.

Koruma ve güvenlik, 

– Normal durumlar ile,

– Reaktör koru, nükleer zincir reaksiyon, 

radyoaktif kaynak veya diğer radyasyon 

kaynakları üzerindeki kontrol kaybı gibi

durumlardaki radyasyon riskleri ile ilgilenir.

• Güvenlik, radyasyon kaynakları üzerinde kontrol 

sağlamak ile ilgilidir.

• Korunma, radyasyon maruziyeti ve etkileri üzerinde 

kontrolü hedefler.

Güvenlik, korunmaya katkı sağlar.
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RKU: Kişilerin etkin korunmasını sağlamak 

üzere radyasyondan korunma tavsiyesi 

vermeye gerekli bilgi, eğitim ve deneyime

sahip, ayrıca yetkinliği resmi bir kuruluş 

tarafından tanınmış kişi veya kişiler.

Nitelikli Uzman: Uygun kurum veya STK’ların 

verdiği sertifika, mesleki belge veya akademik 

nitelikler ve deneyime dayanarak ilgili bir 

alanda (medikal fizik, radyasyondan korunma, 

iş sağlığı, yangın güvenliği, kalite yönetimi vs.) 

uzmanlığa sahip olduğu tanınan kişi.

RKS, bir uygulamaya özel RK düzenlemelerini 

uygulayacak ve gerçekleştirecek teknik 

yetkinliğe sahip kişi.

Radiation protection expert means an individual 
or, if provided for in the national legislation, a 
group of individuals having the knowledge, 
training and experience needed to give radiation 
protection advice in order to ensure the effective 
protection of individuals, and whose competence 
in this respect is recognised by the competent 
authority. [EU, 2014]

Radiation protection officer means an individual who 
is technically competent in radiation protection 
matters relevant for a given type of practice to 
supervise or perform the implementation of the 
radiation protection arrangements. [EU, 2014]

Qualified expert: An individual who, by virtue of 
certification by appropriate boards or societies, 
professional licence or academic qualifications 
and experience, is duly recognized as having 
expertise in a relevant field of specialization, e.g. 
medical physics, radiation protection, 
occupational health, fire safety, quality 
management or any relevant engineering or 
safety specialty. [IAEA, 2014]

Radiation Protection Officer: A person technically 
competent in radiation protection matters relevant 
fora given type of practice who is designated by the 
registrant, licensee or employer to oversee the 
application of regulatory requirements.[IAEA, 2014]
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• RKU:

– RK, RG, biyoloji, kimya, mühendislik, fizik veya 

yakın bir fen/yaşam bilimleri alanlarından birinde

akredite bir okuldan yüksek lisans derecesi veya 

eşdeğerini almış, ve

– Özel çalışmalar, eğitim veya pratik deneyim 

sonucu RK’da yeterlik kazanmış kişidir.

– Söz konusu özel çalışmalar ve eğitim kişiye, 

• Radyasyonun madde ile etkileşimini öngörüp 

tanıyabilme ve radyasyonun insanlar, hayvanlar ve 

çevre üzerindeki etkilerini anlayabilme;

• Radyasyonun insan sağlığına vereceği zararı ve 

çevrede oluşturacağı hasarın düzeyini 

değerlendirebilme anlayışını, yeteneğini ve yeterliğini 

kazandırmalıdır.

– 2008’de IRPA, ILO’ya RKU’nun bir meslek olarak 

tanınmasını ve ISCO’da yer almasını önermiştir. 

• Çevresel ve İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri 

arasında kaydedilmiştir.

“RPE” is a person: 
having education and/or experience 
equivalent to a graduate or master’s 
degree from an accredited college or 
university in radiation protection, radiation 
safety, biology, chemistry, engineering, 
physics or a closely related physical or 
biological science; and 
who has acquired competence in radiation 
protection, by virtue of special studies, 
training and practical experience. Such 
special studies and training must have been 
sufficient in the above sciences to provide 
the understanding, ability and competency 
to: 
anticipate and recognize the interactions of 
radiation with matter and to understand 
the effects of radiation on people, animals 
and the environment; 
evaluate, on the basis of training and 
experience and with the aid of quantitative 
measurement techniques, the magnitude 
of radiological factors in terms of their 
ability to impair human health and well-
being and damage to the environment; -
develop and implement, on the basis of 
training and experience, methods to 
prevent, eliminate, control, or reduce 
radiation exposure to workers, patients, 
the public and the environment. 

http://irpa.net/
ISCO-8: 
Adviser, Consultant, Expert, Officer / radiation protection: 2263/3222
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• RKU’nun görevleri şu şekilde tanımlanmıştır.
a) Uygun doz sınırlarının konulması ve optimizasyonu,

b) Yeni tesislerin projeleri ve yeni ya da değiştirilmiş 

radyasyon kaynaklarının hizmete kabulünde 

mühendislik kontrolleri, tasarım özellikleri, güvenlik 

özellikleri ve uyarı cihazlarının radyasyondan korunma 

açısından önceden gözden geçirilmesi,

c) Denetimli ve gözetimli alanların sınıflandırılması, 

d) Çalışanların sınıflandırılması,

e) İşyeri ve kişi takip programları ve ilgili kişisel dozimetri,

f) Uygun radyasyon izleme enstrümanları,

g) Kalite güvence,

h) Çevresel izleme programları,

i) Radyoaktif atık yönetimi için düzenlemeler,

j) Kaza ve olayların önlenmesi için düzenlemeler,

k) Acil ışınlanma durumlarında hazırlık ve müdahale,

l) Radyasyon çalışanları için eğitim ve yenileme eğitimi,

m) Kaza ve olayların incelenmesi ve uygun önlem alınması,

n) Gebe ve emziren çalışanların istihdam koşulları,

o) Risk değerlendirme ve yazılı talimatlar gibi uygun 

dökümanların hazırlanması.

Article 82
a) optimisation and establishment of 
appropriate dose constraints; 
(b) plans for new installations and the 
acceptance into service of new or modified 
radiation sources in relation to any 
engineering controls, design features, safety 
features and warning devices relevant to 
radiation protection; 
(c) categorisation of controlled and supervised 
areas; 
(d) classification of workers; 
(e) workplace and individual monitoring 
programmes and related personal dosimetry; 
(f) appropriate radiation monitoring 
instrumentation; 
(g) quality assurance; 
(h) environmental monitoring programme; 
(i) arrangements for radioactive waste 
management; 
(j) arrangements for prevention of accidents 
and incidents; 
(k) preparedness and response in emergency 
exposure situations; 
(l) training and retraining programmes for 
exposed workers; 
(m) investigation and analysis of accidents and 
incidents and appropriate remedial actions; 
(n) employment conditions for pregnant and 
breastfeeding workers; 
(o) preparation of appropriate documentation 
such as prior risk assessments and written 
procedures. [EU, 2014]
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• RKU tanımında iki ana nokta vurgulanır:

– Bilgi, deneyim ve eğitim, 

– Yetkinlik ve tanınırlık.

• Bilgi, deneyim ve eğitim, uzmanın bilgi 

düzeyine vurgu yapar.

– Dolayısıyla teorik (education) ve uygulamalı 

(training) eğitim, NU/RKU’nun belli RK görevlerini 

gerçekleştirme yeteneği kazanması için esastır.

– Deneyim, en az 3 yıl (EUTERP)

• Yetkinlik ve tanınırlık, uzmanın resmi 

statüsüne vurgu yapar.

– Sadece teorik ve uyg. eğitim almak yetmez.

– Yetkili kurumlarca tanınmak / yetkilendirilmek de 

gerekir.

Radyasyondan Korunma Uzmanı: 

Kişilerin etkin korunmasını sağlamak 

üzere radyasyondan korunma tavsiyesi 

vermeye gerekli bilgi, eğitim ve deneyime 

sahip, ayrıca yetkinliği resmi kuruluş 

tarafından tanınmış kişi veya kişiler.



Radyasyondan Korunma Uzmanı Eğitimi Çalıştayı |   1 Şubat 2019, Ege Üniversitesi, İzmir   |   8/20

• IAEA, RGK alanında lisans sonrası eğitimi kursları için oluşturulan 

standart müfredatı 2002 yılında güncellemiştir [10].

– RK Eğitimcileri için bir model müfredattır; RKU eğitimine yönelik değildir.

– Hedef kitle: Fen, yaşam bilimleri ya da mühendislik alanlarının birinde lisans 

derecesine sahip kursiyerler (RKS).

– Konular: 

I. Temel konular 2

II. Nicelikler ve birimler 1.5

III. İyonizan radyasyonun biyolojik etkileri 1

IV. Radyasyondan korunmanın ilkeleri ve Uluslararası Çerçeve 0.5

V. Düzenleyici kontrol 1.5

VI. Dış ve iç radyasyon maruziyetinin değerlendirilmesi 2.5

VII. Mesleki maruziyete karşı korunma 3

VIII. Tıbbi maruziyet: DR, RT ve NM 2

IX. Uygulama kaynaklı toplum maruziyeti 1.5

X. Kronik ve acil maruziyet durumlarında müdahale 1.5

XI. Eğitimcilerin eğitimi 1

– Her konu için gerekli içerik, pratik alıştırmalar, takip edilecek kaynaklar da 

verilmektedir.
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• European Network on Education and Training in Radiological Protection

• 2005’de başlamış 6. ve 7. Çerçeve ile Euratom’da desteklenmiştir.

• ENETRAP Amaçları: 

– AB üye ülkelerin RK altyapılarında eğitim aktivitelerini daha iyi entegre etmek, 

azalan öğrenci sayısı ve program sayısı ile mücadele etmek,

– Avrupa’da RK eğitimi için  daha uyumlu yaklaşımlar geliştirmek,

– Ulusal kaynakları eğitime daha iyi entegre etmek,

– Endüstri, tıp ve araştırmada radyasyonun güvenli kullanımı için gerekli yeterlik 

ve uzmanlıkları sağlamak.

• ENETRAP II ve RK eğitim pasaportu ile karşılıklı tanınırlık kolaylaştı.

• ENETRAP III, eğitimcilerin eğitimi stratejisi geliştirmiş ve ECVET 

prensiplerini benimsemiştir.

– Tüm bilgileri içeren web-tabanlı bir uzman eğitim platformları sunmuştur.

http://enetrap3.sckcen.be/http://enetrap2.sckcen.be/http://enetrap.sckcen.be/
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• 7. ÇP’de RKU’nun tanınırlığı için yöntem ve koşullar tanımlanmıştır [7].

• RKU için bir eğitim programı oluşturulmasına yöneliktir.

• Program için üç ana tanımlayıcı kullanır:

– Bilgi, yetenek, yeterlilik.

• Eğitim programının yapısı 3 tip modüle/birime dayanır.

– Ortak temel modüller,

– Özelleştirilmiş modüller,

– Seçimlik modüller.
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Ortak modüller

• Ünite 1 (modül 1): Esaslar

– Ortak esasları konu edinir.

– İyonlaştırıcı rad. ilişkin fizik prensiplerle ilgilenir.

• Radyoaktivite, nükleer fizik, radyasyonun madde ile 

etkileşimi, dozimetri, radyasyonun biyolojik etkileri, 

dedeksiyon, uygulamalar.

• Ünite 2 (modül 2): Temeller

– RK’nın operasyonel yönlerini vurgular.

– Dış ve iç maruziyetler, doz takibi, düzenleyici 

hususlar, doğal kaynaklar, halkın ve çevrenin 

RK’sı, etki hususlar.

• Ünite 3 (modül 3): Mesleki

– RK’nın diğer hususları ile ilgilenir.

– Taşıma, kaza ve acil durumlar, ALARA prensibinin 

uygulanması, güvenlik kültürü, laboratuvar ve 

nükleer tesislerde tasarım hususları, işletmeden 

çıkarma ve atık yönetimi prensipleri. 



Radyasyondan Korunma Uzmanı Eğitimi Çalıştayı |   1 Şubat 2019, Ege Üniversitesi, İzmir   |   12/20

Opsiyonel modüller

• Unit 4 (module 4): NPPs and Research 

reactors

• Unit 5 (module 5): Waste management and 

decommissioning 

• Unit 6 (module 6): Non-nuclear

• Unit 7 (module 7): Medical 

Refresher modüller

• ALARA

• Dosimetri

• İlave modüller
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Model RKU Bilgi ve Yetenek Müfredatı

• Temel atomik ve nükleer fizik

– Atomik yapı, çekirdeğin bileşimi, kararlı ve kararsız izotoplar, aktivite, radyoaktif 

bozunum türleri, nükleer fisyon, yarı-ömür ve bozunum sabiti, radyoaktif denge, 

süre, mesafe ve zırhlamanın etkileri

• Temel biyoloji

– Temel radyasyon kimyası, radyasyonun hücre ve doku etkileri

• Radyasyonun madde ile etkileşimi

– Yüklü p., 𝛾 ve nötronlar, nükleer reaksiyon türleri, indüklenmiş radyoaktivite

• Radyasyonun biyolojik etkileri

– Deterministik ve stokastik etkiler, doze-cevap ilişkisi, tüm vücut ışınlamasının 

etkileri, kısmi vücut ışınlamasının etkileri

• Ölçüm ve algılama yöntemleri

– Algılama ve ölçüm teorisi ve prensipleri, cihaz tercihi, ölçümlerin yorumlanması.

• Birimler ve nicelikler

– Birimleri, doz kavramları, doz limitleri ve kısıtları, dozimetrik hesaplamalar

• RK standartlarının temelleri

– Stokastik etkilerin lineer hipotezi, deterministik etki eşiği, epidemiyolojik çal.
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Model RKU Bilgi ve Yetenek Müfredatı

• ICRP prensipleri

– Gerekçelendirme uygulaması, radyoaktif maddelerden korunmanın 

optimizasyonu, doz limitleri

• Resmi ve düzenleyici dayanak

– RK için uluslararası ve ulusal standartlar ve tavsiyeler, düzenleme ve mevzuat

• Operasyonel RK

– Kaynak türleri, hasar ve risk değerlendirme, riskin minimizasyonu, salınım 

kontrolü, takip: alan, kişiseli biyolojik, kritik doz kavramı, ergonomi, operasyon 

kuralları ve acil planlama, acil talimatlar, önleyici eylemler ve dekontaminasyon

• RK’nın organizasyonu

– Nitelikli uzmanın rolü, güvenlik kültürü, iletişim yetenekleri, kayıt tutma, çalışma 

izni ve diğer etkiler,

– Alan ve çalışan tanımı, kalite kontrol ve denetleme, taşeronlarla ilişkiler

• Atık yönetimi

– Yönetim prensipleri, bertaraf ilkeleri

• Taşıma

– Radyoaktif maddelerin taşınması, Atık ve RM paketlenmesi, RM taşınma 

emniyeti, nakil dökümantasyonu.
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• ENETRAP projesi kapsamında RKU alanında eğiticilerin eğitimine 

yönelik bir müfredat da geliştirilmiştir.

– ENETRAP I ve II’de yoktu.

– ECVET yaklaşımını benimsemektedir.

– Teorik, yöntemsel ve gerçek yaşam deneyimlerine dayanmaktadır.



Radyasyondan Korunma Uzmanı Eğitimi Çalıştayı |   1 Şubat 2019, Ege Üniversitesi, İzmir   |   16/20

• Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities

• 2007’de oluşturulmuştur.

• RK alanındaki ortak sorunları tanımlamayı ve prtatik çözümleri önermeyi 

amaçlayan Gönüllü bir kuruluştur.

• EURATOM’da öngörülen konularda çalışmaktadır.

• 2017’de RKU ve RKS eğitimi için bir rehber yayınlamıştır.

http://www.herca.org/



Radyasyondan Korunma Uzmanı Eğitimi Çalıştayı |   1 Şubat 2019, Ege Üniversitesi, İzmir   |   17/20

• 2002’de EC tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada RKU’nun statüsü 

gözden geçirilmiş ve RK alanında mesleki eğitim konusunda AB üye 

ülkeler arasında önemli yaklaşım farkları bulunduğu görülmüştür.

– Nitelikli uzmanın rolü ve yeterliliklerinde de farklılıklardan bahsetmiştir.

• 2006’da Education and Training of Radiation Protection Experts

(EUTERP) bir platform olarak kurulmuştur.

– AB içinde NU hareketliliğindeki engelleri ortadan kaldırmak, karşılıklı tanınma 

için gerekli kriter ve yeterlikleri uyumlu hale getirmek,

– Mesleki eğitime erişimi kolaylaştırmak,

– Eğitimi üye ve aday ülkelerin RK altyapılarına daha iyi entegre etmek.

• 2010’da proje resmi olarak sonlanmış ve RK’da farklı uzman 

fonksiyonları için ortak bir anlayış sağlanmıştır.

– EUTERP Vakfı (Helsinki) olarak devam edilmesine karar verilmiştir.

– Yukarıdaki amaçlara ek olarak,

– Eğitim aktiviteleri, standartlar, gelişmeler ve ilgili diğer bilgiler için merkezi bir 

paylaşım ortamı olarak işlev görmek

– Türkiye’den RADKOR 2013’den beri üye.

http://www.euterp.eu/
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• Yasal hususlar

– Farklı ülkelerde RKU tanımı. 

– IAEA (NU) ve EU (RKU) tanım farklılıkları.

• Düzey ve sınıflandırma hususları

– Farklı iş kollarındaki RKU gereklilikleri ve deneyim/uzmanlık düzeyleri.

• Eğitim hususları

– Uzmanın ana RK kurs düzeyi ne olmalı. 

– Yenileme (refresher) eğitimi sıklığı.

– RK kurslarının akreditasyonu.

• Tanınma ve kayıt hususları

– Uzmanların merkezi kaydı.

– Sertifikaların süre/geçerlilik koşulları

• Karşılıklı tanınma hususları

– Karşılıklı tanımanın yasal çerçevesi ve engeller.

• Tartışma ve paylaşım platformu hususları

– Tartışma platformu ihtiyacı.

– Katkı ihtiyacı. 
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RKU Eğitimi konusunda daha ayrıntılı bilgi için

• RADKOR: www.radkorder.org

– Çalıştay, kongre, ve diğer etkinlikler

• IAEA: www.iaea.org

– Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı

– BSS ve diğer dökümanlar

• IRPA: www.irpa.net

– Uluslararası Radyasyondan Korunma Derneği

– Kongre, etkinlik, doküman ve linkler

• EUTERP: www.euterp.eu

– Avrupa Radyasyondan Korunma Uzmanları Eğitim Vakfı

– Çalıştay, etkinlik, haberler, vs.

• ENETRAP III: http://enetrap3.sckcen.be/

– Avrupa Radyolojik Korunma Eğitim Ağı

• HERCA: http://www.herca.org/

– Avrupa Radyolojik Korunmada Yetkin Kuruluş Yöneticileri
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