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• TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

• SAĞLIK BAKANLIĞI

• AVRUPA BİRLİĞİ

• UYGULAMADAKİ DURUM….

SUNUM



TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

Ülkemizde radyasyon korunma uzmanı tanımı ve görev ve sorumlulukları ile ilgili tek 
mevzuatın TAEK’in Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği olduğu görülmektedir.

• ı) (Değişik:RG-3/6/2010-27600) Radyasyondan Korunma Danışmanı; mühendislik 
veya fen bilimleri alanında aldığı temel eğitim üzerine radyasyondan korunma 
alanında eğitim almış ve uygulamaya özgü olarak bu Yönetmeliğin 74 üncü 
maddesinde belirtilen faaliyetlerde en az dört yıllık deneyime sahip kişiyi,

• Radyasyondan korunma danışmanının görevleri

Madde 74 – (Değişik birinci cümle:RG-3/6/2010-27600) Radyasyondan korunma

danışmanının görevleri tanımlanmıştır



MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ

• Medikal Fizik Uzmanı

Radyasyon kaynaklarının tıpta uygulanmasında hastanın radyasyon güvenliğini
sağlayarak tanısal alanda en az doz ile en iyi sonucun elde edilmesi, tedavide sağlam
doku ve organları koruyarak hastanın en doğru ve güvenilir şekilde tedavi edilmesi
için gerekli hasta tedavi ve planlamaları, doz ölçüm ve hesaplamalarının yapılması,
uygulanması, çalışanların, halkın, çevrenin radyasyon güvenliğinin sağlanması, yeni
sistemlerin uygulanmaya konulması, yeni yöntemlerin geliştirilmesi için Fizik, Fizik
Mühendisliği ve Nükleer Enerji Mühendisliği alanında lisans eğitimi ardından medikal
fizik alanında yüksek lisans eğitimi görmüş kişidir.



Sağlık Bakanlığı,

«SAĞLIK HİZMETLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARI İLE 
ÇALIŞAN  PERSONELİN RADYASYON DOZ LİMİTLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI 

HAKKINDA YÖNETMELİK» 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sağlık kurum ve kuruluşlarında radyasyon
kaynağı ile teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı alanlarda çalışan tüm personelin
radyasyondan kaynaklanabilecek risklere karşı radyasyon dozu limitlerini ve doz
limitlerinin aşılmaması için alınması gereken tedbirler ile aşılması durumunda alınacak
tedbirler ve radyasyon kaynakları ile ilgili çalışma esaslarını belirleyerek ilgili personelin
korunmasını sağlamaktır.
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Sağlık Bakanlığı,

• ı)Radyasyon görevlisi: Radyasyon kaynağı ile yürütülen faaliyetlerden dolayı görevi 
gereği, 24/3/2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyasyon 
Güvenliği Yönetmeliğinde toplum üyesi kişiler için belirtilen doz sınırlarının üzerinde 
radyasyona maruz kalma olasılığı olan kişiyi,

• i) Radyasyon Güvenliği Komitesi: Sağlık kurum ve kuruluşlarında nükleer tıp, radyasyon 
onkolojisi, radyoterapi ve radyoloji birimlerinin her birinden en az bir radyasyon görevlisi 
ile, idare tarafından uygun görülen diğer personelin katılımıyla oluşan ve radyasyon 
güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları yürüten birimi,

• Radyasyon kaynakları ile çalışma esasları Madde-5:Tanısal amaçlı radyasyonla 
yapılacak işlemlerde, işlemin gerektirdiği en az ışınlamanın yapılması esastır. Tedavi 
amaçlı nükleer tıp ve radyoterapi işlemlerinde optimizasyonu sağlamak üzere işlemde 
görev alan sağlık fizikçisinin de değerlendirmesi alınır.



Sağlık Bakanlığı,
• Personel çalışma esasları ve tedbirler Madde -8: (6) Kişisel dozimetre ölçümlerinde yıllık 

doz limitlerinin aşıldığı 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 aşan 
personel ilgili işte çalıştırılmaz, hatalı radyasyon kaynağı kullanılmaz….

• (7) Kişisel dozimetre ölçümlerinde 7 nci maddede belirtilen inceleme düzeyi doz seviyelerinin 
aşılması durumunda Radyasyon Güvenliği Komitesi, sorunun kaynağını inceleyip 
değerlendirir, varsa eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesi için ilgili idare ile birlikte gerekli 
tedbirleri alır.

• (9)Radyasyon kaynağı ile çalışan personelin, beş yıllık etkin dozu toplamda 100 mSv’i
aşması durumunda, bu personel radyasyon görevlisi olarak çalıştırılamaz.



Sağlık Bakanlığı,



Sağlık Fizikçisi,



Sağlık Fizikçisi,
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(Non-legislative acts)

DIRECTIVES

COUNCIL  DIRECTIVE  2013/59/EURATOM 

of 5 December 2013
laying down basic safety standards for protection against the dangers arising from 

exposure to ionising radiation, and repealing Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom and 2003/122/Euratom



Article 82
Radiation protection expert

• Uygun doz sınırlamalarının oluşturulması ve optimizasyonu, 

• Herhangi bir mühendislik kontrolü ile ilişkili, tasarım özellikleri, radyasyonla ilgili 
güvenlik ikazları ve özellikleri, yeni veya değiştirilmiş radyasyon kaynağının kabulü 
ve yeni tesisleri planlar,

• Kontrollü ve denetimli alanların belirlenmesi,

• Çalışanların sınıflandırılması,

• İşyeri ve kişisel izlem programları ve ilişkili kişisel dozimetrelerin belirlenmesi,

• Uygun radyasyon izlem cihazları,

• Kalite güvencesi,

• Çevre izlem programı



Article 82
Radiation protection expert

• Radyoaktif atık yönetimi için düzenlemeler,

• Kaza ve olayların önlenmesi için düzenlemeler,

• Acil ışınlama durumlarına hazırlıklı olma ve müdahale,

• Radyasyona maruz kalan çalışanlar için eğitim ve yeniden eğitim programları 
planlamak ve gerçekleştirmek, 

• Kaza ve olayların ve uygun düzeltici faaliyetlerin analizi ve araştırılması,

• hamile ve emziren işçiler için çalışma koşulları,

• Risk değerlendirmeleri ve yazılı prosedürler gibi uygun belgelerin hazırlanması;

• Radyasyon koruma uzmanı, uygun olduğu yerlerde Tıbbi Fizik 
Uzmanı ile irtibat kuracaktır.



Article 83
Medical physics expert

Üye Devletler, tıbbi radyolojik uygulamaya bağlı olarak, tıbbi fizik uzmanının, hastaya ve tıbbi 
maruziyete maruz kalan diğer kişilere verilen dozu değerlendirmek için fiziksel ölçümler de 
dahil olmak üzere, dozimetri için sorumluluk almasını, tıbbi radyolojik ekipman konusunda 
tavsiyede bulunmasını ve katkıda bulunmalarını sağlayacaktır. 

• Tanısal referans seviyelerinin uygulanması ve kullanımı da dahil olmak üzere, tıbbi 
ışınlamaya maruz kalan hastaların ve diğer bireylerin radyasyon korumasının 
optimizasyonu yapmak,

• Tıbbi radyolojik ekipmanların kalite güvencesinin tanımlamak ve performansını sağlamak,

• Tıbbi radyolojik cihazların Kabul Testlerini yapmak,

• Tıbbi radyolojik ekipman ve tesisat tasarımı için teknik şartnameleri hazırlamak,



Article 83
Medical physics expert

• Tıbbi radyolojik tesislerin gözetimi

• Kaza veya istenmeyen tıbbi maruziyetleri içeren potansiyel olayların analizi,

• Radyasyondan korunma ölçümleri için gerekli ekipmanın seçimini yapmak,

• Radyasyondan korunma ile ilgili konularda hekimlerin ve diğer personelin eğitimi,

Tıbbi Fizik Uzmanı, uygun olduğunda, Radyasyondan Korunma 
Uzmanıyla irtibat halindedir.



Article 84
Radiation protection officer

• Radyasyonla çalışmanın, belirtilen prosedürlerin veya yerel kuralların gerekliliklerine göre yapılmasını sağlamak,

• İşyerinin izlenmesi için gerekli programın uygulanmak ve denetlemek,

• Tüm radyasyon kaynaklarının kayıtlarını tutmak,

• İlgili güvenlik ve uyarı sistemlerinin durumu hakkında periyodik olarak değerlendirme yapmak,

• Kişisel izleme programının uygulanmasını denetlemek,

• Sağlık izlem programının uygulanmasını denetlemek,

• Yerel kurallara ve prosedürlere uygun bir girişle yeni işçiler sağlamak,

• İş planları hakkında tavsiye ve yorumlar vermek,

• iş planları oluşturmak,

• yerel yönetime raporlar sunmak,

• Acil eylem planlarında rol almak,

• Radyasyondan Korunma Uzmanıyla irtibat halinde olmak.
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Ülkemizde tıp alanındaki durum



TAEK Radyasyon Kaynakları 2017 Raporu, Ülkemizde 
Radyoloji Birimlerinin Cihaz Durumu
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• Sağlık Bakanlığı ve TAEK, medikal ışınlamalarda sorumluluk paylaşımına gitmiştir, ancak 
radyasyon uygulamalarına yönelik yönetmeliklerin birbirleriyle uyumlu olmadığı 
görülmektedir.

• Yönetmeliklerde, ortak nokta Radyasyon Güvenliği Komiteleri olduğu görülmektedir. 

SB- i)Radyasyon Güvenliği Komitesi: Sağlık kurum ve kuruluşlarında nükleer tıp, radyasyon 
onkolojisi, radyoterapi ve radyoloji birimlerinin her birinden en az bir radyasyon görevlisi ile, 
idare tarafından uygun görülen diğer personelin katılımıyla oluşan ve radyasyon güvenliğinin 
sağlanmasına yönelik çalışmaları yürüten birimi,

TAEK- (2) Komite; a) Bu usul ve esasların 1 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen 
kuruluşlarda lisans sahibi/sahipleri, radyasyondan korunma sorumlusu/sorumluları, medikal 
fizikçiler, hemşire temsilcisi, kuruluş yönetimi temsilcisinin (başhekim, başhekim yardımcısı, 
baş müdür, müdür gibi) katılımı ile en az 4 kişiden oluşturulur. Radyasyon kaynağı kullanan 
herbir birimin (radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, genel radyoloji, kardiyoloji, oral diagnoz vb.) 
radyasyondan korunma sorumlusu bu komitede yer alır.



• Avrupa Birliği EURUTOM kararlarında görüldüğü üzere Medikal Fizik Uzmanı, 
Radyasyondan Korunma Uzmanı ve Radyasyon Korunma Sorumlusu farklı tanım 
ve görev, sorumluluklara sahiptir. Ve hatta Radyasyon Çalışanı….

• Hastanelerde, özellikle Radyoloji departmanlarında Medikal Fizik Uzmanı fazla 
bulunmamakla birlikte var olanlara da daha fazla «Radyasyondan Korunma 
Sorumlusu» ya da  «Radyasyondan Korunma Uzmanı»nın görev ve sorumlulukları 
veriliyor. 



Sonuç
• « Tıbbi (Medikal) Fizik Uzmanı» ve «Radyasyondan Korunma Uzmanı» mesleki

tanımları ve sorumluluk paylaşımı yapılmalıdır.

• Yönetmeliklerdeki tanımlar ve görev, yetki ve sorumluklar yeniden gözden
geçirilmeli ve tüm kurumlardaki uygulamaların paralelliği sağlanmalıdır.

• Her geçen gün tanı ve tedavide artan radyasyon uygulamaları göz önünde
bulundurularak büyük hastanelerde ‘Radyasyondan Korunma Uzmanı’ ve
Radyoloji bölümlerinde ‘Tıbbi Fizik Uzmanı’ bulunduracak düzenlemeler
yapılmalıdır.


