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Radyasyonun Uygulama Alanları



Medikal Işınlamalar
Tanısal Girişimsel Radyoloji Nükleer Tıp Radyoterapi

3.6 milyar tetkik/yıl 33.5 milyon tetkik/yıl 5.1 milyon tetkik/yıl
Dünya genelinde medikal amaçlı ışınlanan insan sayısı  10 milyon kişi/gün 



Amaç
Deterministik etkilerin önlenmesi

(ölüm, cilt yanıkları, katarakt, kısırlık)

Stokastik etkilerin meydana gelme              

olasılığının en aza indirilmesidir.
(kanser, genetik etkiler)

Yılda 100 mSv altındaki dozlarda, stokastik etkilerin  görülme sıklığındaki artış, 
düşük bir olasılık olarak  varsayılmaktadır. (LNT) modeli olarak adlandırılan bu 
varsayım, radyasyon riskini yönetmek  için kabul görmüş, ihtiyatlı bir yaklaşım 
olarak değerlendirilmektedir. 

Radyasyondan korunma

Radyasyonla çalışan kişilerin, hastanın, toplumun ve çevrenin                         
“radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasıdır.”



Radyasyonun etkileri

Kanser gelişimi ile ilgili invivo bulgular, 
hücresel mekanizmanın doza bağlılığı ile ilgili bilgiler      
ortaya çıkıncaya kadar kanser riski ile ilgili  belirsizlikler 

devam edecektir.

Işınlanan kişilerin gelecek kuşaklarında kalıtsal hastalıklarla ilgili doğrudan bir kanıt yoktur. 
Hayvan deneylerinin sonuçları kalıtsal etki riskini dikkate almayı gerektirmektedir. Komisyon 
korunma sistemi içerisinde kalıtsal etki riskini dikkatli şekilde izlemeye devam etmektedir.

Işınlanan
topluluk

Kanser                            Genetik Etki                                   Toplam

ICRP 103    ICRP 60             ICRP 103    ICRP 60                ICRP 103    ICRP 60        

Tüm 5.5            6.0                      0.2          1.3                               5.7              7.3        

Yetişkin 4.1           4.8                        0.1         0.8                               4.2              5.6

Düşük doz hızında ışınlamalar sonrasında stokastik etkiler için hasar nominal  
risk katsayısı10-2 Sv-1



Embrio ve fetus

• 10 mSv in birkaç katında öldürücü etki pek olası değildir.   

• Maksimum duyarlılık organogenesis dönemindedir. 

• Malformasyon için eşik değer 100 mGy civarındadır.

• Zeka geriliği için en hassas dönem 8-15 haftalardır. 

• Zeka geriliği için eşik değer en düşük 300 mGy civarındadır.

• 1 Gy başına 25  IQ kaybı bulgularla doğrulanmış değildir.

• Doğum öncesi ışınlamalardan dolayı yaşam boyu kanser riski 
çocukluk çağı ışınlanmaları ile aynı kabul edilmektedir.



Radyasyondan Korunmada 

Uluslararası Kriterlerin Oluşturulmasında
Yetkin Kuruluşlar

1928 1955 1957



Temel 

Prensipler

(Siyasiler ve 

düzenleme 
Kuruluşları
için

Temel 

Gereklilikler

(Yasal 

zorunluluklar)



Planlanan Işınlamalar
Normal ışınlamalar  ve potansiyel ışınlamalar  durumlarıdır.

Acil Durum Işınlamaları 
İstenmeyen sonuçları azaltmak veya önlemek üzere ortaya çıkan 

durumlarıdır.

Mevcut Işınlamalar
Kontrol altına alınması gereken durumlardır. 

Planlanan, acil durum ve mevcut ışınlama durumları olabilir. 

IŞINLANMA DURUMLARI
ICRP 103 (2007)

Medikal ışınlamalar
“planlanan ışınlama”   

durumudur.



Radyasyondan Korunma Sistemi  

Radyasyon korunmasının etkinliği, radyasyon dozuna neden olan kaynağa veya 
bütün kaynaklardan bir kişi tarafından alınan doza bağlı olarak ifade edilir.

Main site of protection

Environment

A.                                                                  B.

 

A. Kişi İlişkin Sistem
B.   Kaynak İlişkin Sistem

Radyasyondan Korunma Sistemi

Mesleki ışınlanmalar        Halk Işınlamaları                                          
Işınlamalar

Tıbbi ışınlanmalar 



Tıbbi Işınlamalar

Tanı veya tedavinin bir parçası olarak kişilerin ışınlandığı 
uygulamalardır.

Hastalar
Biyomedikalar araştırmalar 
İçin gönüllüler

Hasta ziyaretçi ve
bakıcıları

Helsinki Deklerasyonuna 

uygun olmak zorundadırr.
Etik kurul onayı gerektirir.



Hastalar

Tanı ve tedaviden hastanın net fayda sağlaması esastır. 

Işınlama gerektiren tıbbi uygulamanın justifikasyonu 
yapılmalı,mümkün olan en düşük doz ile en doğru tanı ve 
tedavi gerçekleştirilmelidir.

Doz sınırları ve doz kısıtlamaları kullanılmaz,referans  seviyeler 
kullanılır.



Mesleki Işınlamalar

Yapılan iş nedeniyle çalışanların tüm ışınlanmalarının ifadesidir.

Halk Işınlamaları

Tüm uygulamalar nedeniyle halkın ışınlanmasının ifadesidir.
Hamilelikte embriyo ve fetusun ışınlanması halk ışınlanması olarak 
değerlendirilir.

Çalışan, tam gün, yarı zamanlı veya geçici olarak çalışan kişidir.



Hamileliğin açıklanmasından sonra geri kalan süresinde 
embriyo/fetusun alacağı  toplam dozun 1 mSv’i 
Geçmeyeceği koşullar sağlanmalıdır. 

Hamile kadının  alandan uzaklaştırılması gerekmez. 

Gerekirse hamilelik süresince çalışma koşulları değiştirilmelidir. 

Kaza dozuna maruz kalma ve radyonüklit alma olasılığı
çok düşük seviyelerde   olmalıdır.( ICRP 84 ve 88 )

Hamileler

Süt veren anneler
Süt veren annelerin bebek dozu  ICRP 95 raporunda 
verilmektedir.Hamileliğin açıklanmasından sonra ve 
bebek bakılırken kesinlikle  yüksek doz radyasyondan 
kaçınılmalıdır.



Radyasyondan Korunma Sistemi

Stokastik etkilerin olasılıklı doğası ve LNT modelinin özellikleri, nedeniyle 
radyasyondan korunmada “güvenli “ve “tehlikeli” 

arasında net bir ayırım yapılması mümkün değildir.

Bu nedenle radyasyon risklerin kontrolünde güçlükler  yaşanmaktadır.
LNT modeline dayandırılarak kurulmuş olan 

Radyasyondan Korunma Sisteminin

3 Temel İlkesi
Gerekçelendirme        Korunma ve Güvenliğin             Doz Sınırlarının 

Optimizasyonu                         uygulanması 



Gerekçelendirme -Justifikasyon

Radyoloji cihazı sayısı:
16864

Bilgisayarlı tomografi sayısı  
1703

Anjio cihazı sayısı                                      :    
684

. Radyasyon ışınlamasının veya potansiyel riskin arttığı veya azaldığı durumlarda; 
Kişilere veya topluluklara, net bir yarar sağlayan radyasyon uygulamalarına 
izin verilmesidir Kaynak ilişkin bir prensiptir.
Fayda/Zarar analizinde  radyasyon dışındaki riskler ve fayda zarar analizlerinin de                                    
yapılmasını gerektir

Radyoterapi cihazı sayısı  :   
370

Nükleer tıp cihazı sayısı  
:              591



Yiyecek, içecek, kozmetik, oyuncak, mücevher veya güzellik 
müstahzarları 

Mesleki, sağlık sigortası veya yasal amaçlı ışınlamalar 
(klinik bulgu olmaksızın) 
(Kriminal araştırmalar, kişiye yarar sağlayacak uygulamalar dışında)

Belirgin bir durum olmaksızın radyasyon içeren toplum ışınlamaları 
(kişilere beklenen bir avantajı olmadıkça ekonomik ve sosyal yönden 
dengelenmedikçe)

Yeni uygulama türlerinin sisteme konulması yararları netleştirilmeden

Gerekçelendirilemeyen (Justifiye Edilmeyen) 
Işınlanmalar

gerekçelendirilemez.



Korunmanın optimizasyonu

Optimizasyon,  kaynak-ilişkin bir prensip olarak, gerekçelendirilmiş durumlar için; 
ışınlama olasılığı, kişisel doz ve risk sınırlanması , ışınlanan kişi sayısı,
ekonomik ve sosyal faktörler  dikkate alınarak, mümkün olan en düşük dozun 
alınmasının başarılmasıdır (ALARA) .                                

Optimizasyon gelecekteki ışınlamaları 
önlemek veya azaltmak 
için ileriyi görebilmektedir. 

Cihazlarınn  tasarımı, IEC,ISO veya eşdeğer standartlara uygunluğu,  kabul testleri,
Peryodik kontrolleri, kalite kontrolleri, personel eğitimleri optimizasyonun temel                     
gerekleridir.

Medikal ışınlamalarda optimizasyon  istenen görüntünün en az doz ile elde edilmesi, 
radyoterapide hedef hacıme tedavi için gerekli dozun verilmesi, hedef hacım dışındaki 
sağlam doku ve organlara mümkün olan en düşük dozun verilmesinin sağlanması dır..



Mesleki ışınlanmalar için; kişisel dozun kaynak ilişkin olarak sınırlandırılmasıdır. 
Medikal Işınlanmalar için; rehber düzeyler doz kısıtlama değeri olarak 
değerlendirilmelidir.

Doz kısıtlaması sınır değildir.
Korunmanın optimizasyonu için kullanılması gerekli değerlerdir.                                              

Ulusal ve yerel otoritelerce belirlenmelidir.

Doz Kısıtlamaları

Hasta Ziyaretçileri ve Gönüllüler İçin 
(Tanı ve tedavi süresince 5 mSv

Biyomedikal araştırma gönüllüleri için 
5 mSv, onay alınarak 20 mSv 



Doz sınırı Mesleki Halk

Etkin doza 20 mSv

5 yılın ortalaması
1 mSv f

Yıllık eşdeğer doz

Göz merceğib 20 mSv

5 yılın ortalaması
15 mSv

Cilt c,d 500 mSv 50 mSv

El-ayak 500 mSv -

a  Belirli bir zaman peryodunda dış ışınlamalardan etkin dozlarla aynı peryotta vucuda alınan     
radyonüklitlerden yüklenen etkin dozun (Vücuda alımdan sonra yetişkinler için 50 yıl,     çocuklar   
için 70 yaşa kadar olan süre alınır.) toplamıdır. 

b ICRP tarafından gözden geçirilmiş limitler 2011
c Stokastik etkiler için yeterli korunmanın sağlanacağı etkin doz sınırı 
d Işınlanan alana bakılmaksızın 1 cm2 alan için ortalama değer 
e Yıllık doz tek bir yıl için 50 mSv değerini aşmamalıdır.
f  Özel durumlarda tek bir yıl için 5 yılın ortalaması 1 mSv değerini geçmemek 

üzere daha yüksek değere izin verilebilir.  

Birincil Doz sınırları

Planlanan ışınlama durumları içina



Stajyerler ve Öğrenciler

16 yaşından küçükler mesleki ışınlanmalara  maruz kalınacak işlerde 
çalıştırılamaz.

16-18 yaş arası stajyerler ve 
radyasyon kaynağı ile çalışması zorunlu öğrenciler için

Doz sınırları
Etkin doz                             6 mSv/yıl
El, ayak, deri için             150 mSv/yıl, 
Göz merceği için               20 mSv/yıl 

değeri aşılamaz.



Acil Durumlarda Görev Alan Çalışanlar İçin Referans 
Seviyeler

• Müdahale durumunda (acil durum ışınlanmaları-BSS-2014) 

ışınlanacak personelin yetkili otorite tarafından belirlenen                                                     
tek yıllık dozun aşılmasına (50 mSv) izin verilmez. 

Ancak; 

•    Hayat kurtarma ve ciddi yaralanmaların önlenmesi, 
•    Toplam dozun azaltılması, 
•    Ciddi hasarların önlenmesi durumları 

bu koşulun dışında değerlendirilir.
• Gerek görülen durumlarda, 100-mSv-500 mSv e kadar planlamalar 

yapılır.
Acil durum müdahale personelinde  deterministik etkilerin 
önlenmesi ne yönelik değerlendirmelerin yapılması esastır..  



Doz kısıtlamaları ve Referans seviyeleri

Işınlama Durumu         Mesleki Işınlama              Toplum ışınlaması          Tıbbi Işınlama 

Planlanmış ışınlama     Doz sınırı                          Doz sınırı                 Tanısal ref.seviyesid

Doz kısıtlama                   Doz kısıtlama              (Doz kısıtlamae)

Acil Durum                   Referans seviyesia Referans seviyesi                 N.A.b

Mevcut ışınlamalar             N.Ab Referans seviyesi                N.A.b

a Uzun süren iyileştirme operasyonlarında çalışanlar planlanmış ışınlamanın parçası olarak  
değerlendirilir.

b Uygulanmaz

c Uzun süren iyileştirme operasyonları veya etkilenmiş alanlar uzayan çalışmalar 
mevcut ışınlama olsa bile mesleki ışınlama olarak değerlendirilir.

d Hastalar

e Yardımcılar, bakıcılar ve araştırma için gönüllü olanlar



AB COUNCİL Directive
2013/59/EURATOM

İyonlaştırıcı Radyasyon 
Işınlanmalarından doğan     

tehlikelere karşı korunma için 
temel güvenlik standartları

96/29 Radyasyondan Korunma

97/43 Medikal Işınlamalar
ve 

radyasyondan korunma ile ilgili 

diğer tüm direktifler kaldırılmıştır.



AB Councıl Dırectıve 
2013/59/EURATOM

Article 14, Radyasyondan korunma uzmanı  ve medikal fizik uzmanı eğitim altyapısını 
kurmak,  RKU ve MFU tanımak zorundadır.
Article 18. Hekimler ve ilgili  çalışanlarının uyguladıkları prosedürler ve radyasyondan 
korunma konusunda eğitimini sağlamak zorundadır.
Article 32 . Radyasyonla çalışanların güvenliğini sağlamak için uygulamanın  kontrolü, 
iş yeri ölçümleri, eğitim vb sağlamak  zorundadır.
Article 34. Radyasyondan korunma uzmanı danışmanlığı alınmasını sağlayacaktır.
Article 45. Çalışanların sağlıklarının yaptıkları işe uygunluğu ve sürekliliği konusunda 
gerekli sağlık testlerinin yapılmasını sağlayacaktır.
Article 49. Gerek görülmesi halinde mesleki sağlık birimlerince özel sağlık tetkiklerinin  
yapılması sağlanacaktır..

ÜLKELER;



AB Councıl Dırectıve 
2013/59/EURATOM

Article 55:Justifikasyon, Hastalıkların tanı ve tedavisinde justifikasyon prensibinin 
uygulanmasını sağlayacaktır..

Article 56 : Optimizasyon, tanısal, girişimsel, tedavi ve radyasyonla görüntüleme 
eşliğinde gerçekleştirilen tüm uygulamalarda, optimizasyon kriterlerinin uygulanmasını 
sağlayacaktır. Tanısal referans seviyelerinin oluşturulmasını sağlayacak ve uygulamasını 
kontrol edecektir.

Article 57 : Sorumluluklar, hastanın ışınlanması hekimin sorumluluğu altında 
gerçekleştirilecektir. Işınlanmada hekim, medikal fizik uzmanı ve teknolojistlerin 
sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayacaktır..
Article  58. Prosedürler, Radyoterapide ve nükleer tıpta, girişimsel radyolojide 
medikal fizik uzmanlarının yer almasını, tanısal radyolojide MFU danışmanlığı alınmasını 
sağlayacaktır..

Medikal Işınlamalar
ÜLKELER;



Article 60:  Cihazlar: Kullanılan tüm tıbbi radyolojik ekipmanın  radyasyondan 
korunma konusunda sıkı gözetim altında tutulduğundan emin olacaktır.
Kabul testleri, rutin kalite kontrollerin yapılmasını sağlayacak, otomatik doz kontrol 
sistemi olmayan floroskopi cihazlarını kullanımdan kaldıracak, nominal demet enerjisi 
1Mev üzerindeki radyoterapi cihazlarında, temel tedavi paramatrelerini doğrulayacak 
düzeneklerin bulunduğundan emin olacaktır.

Article 61   Özel Uygulamalar Çocuklar, halk taramaları, özel ışınlama 
gerektiren durumlarında, uygun medikal cihaz kullanıldığından,   pratik tekniklerin 
uygulandığından ve yardımcı ekipmanların kullanıldığından emin olacaktır. Kalite 
kontrol ve doz verifikasyonuna özel dikkat sarfedilmesini sağlayacaktır.
. 

AB Councıl Dırectıve 
2013/59/EURATOM

ÜLKELER 

Article 59: Eğitim ve Tanınma: RKU, MFU, İSU ve RKS eğitim ve 
tanınırlığını sağlanacaktır.. Tıp ve Diş hekimliği müfredatlarında konu ile ilgili 
derslerin yer  almasını sağlayacaktır.

Medikal Işınlamalar



Article 79: Servis ve Uzmanların tanınırlığı  mesleki sağlık servisi, 
dozimetri servisi,radyasyondan korunma uzmanı,medikal fizik uzmanı ve 
radyasyondan korunma sorumlusunun tanınırlığının sağlanacağı düzenlemelerin 
yapıldığından emin olacaktır.
Article 82: Radyasyondan Korunma Uzmanı : Çalışanların ve halkın 
radyasyondan korunmasına ilişkin konularda radyasyondan korunma uzmanının  
danışmanlığının alındığın emin olacaktır.,
Article  83: Medikal Fizik Uzmanı Dozimetri,  hasta tedavisi veya diğer 
uygulamaların, kabul testleri ve kalite kontrollerin, medikal fizik uzmanının 
sorumluluğunda yapıldığından emin olacaktır.
Article 84:  Radyasyondan Korunma Sorumlusu Radyasyondan 

korunma programının uygulanmasında hangi görevler için radyasyondan korunma 
görevlisi görevlendirileceğini belirleyecektir. Görevleri için gerekli gerekli 
ekipmanları temin edecektir.

AB Councıl Dırectıve 
2013/59/EURATOM

ÜLKELER;



İNGİLTERE
Radyasyondan Korunma Mevzuatı IRR99

Her işveren mevzuatın uygulamasını garanti altına almak için
“Radiation Protection Adviser” danışmanlığı almak zorundadır.

600 sertifikalı Radyasyondan Korunma Uzmanı
Büyük bir Hastanede

1 Rad.Kor.Uzmanı 
Tıbbi Fizik ekibi, 

+ Her bölüm için 1 RKS



Bonn Konferansı Eylem Planı
1. Justifikasyonunun uygulamasının güçlendirilmesi
2. Korunma ve Güvenlik optimizasyonunun uygulanmasının

güçlendirilmesi
3. Üreticilerin radyasyon güvenliği konusundakii                                              

işbirliklerinin artırılması
4. Sağlık çalışanlarının RP eğitim ve öğrenimlerinin güçlendirilmesi
5. Tıpta RP için stratejik araştırma çalışmalarının şekillendirilmesi ve teşvik edilmesi 
6. Hasta ve çalışanların radyasyon ışınlanmalarına ilişkin veri toplama işlemlerinin 

iyileştirilmesi
7. Yanlışlık ve olayların önlenmesi için iyileştirilmelere öncelik verilmesi
8. Sağlık alanında güvenlik kültürünün güçlendirilmesi
9. Risk/Yarar diyaloğunun iyileştirilmesi
10.IAEA BSS uygulamalarının dünya genelinde uygulanmasının güçlendirilmesi



International Conferance on 
Radiation Protection in Medicine

İyonlaştırıcı radyasyonun tıpta kullanılması,bireysel hastalara ve                                            
bu teknolojiye erişebilecek kadar şanslı olan toplumların genel                                                    
sağlığına büyük ölçüde fayda  sağlamaktadır.

Bu uygulamalarda hastaların ve sağlık profesyonellerinin, özellikle açık kaynaklarla 
yapılan çalışmalarda halkın radyasyonun zararlı etkilerinden korunmaları esastır. 

Bu konuda halen pek çok çalışmaların yürütülmesine ihtiyaç vardır ve paydaşlar 
arasında kullanıcıların ve ilgili STK ların yer alması gerekmektedir.

Sağlık alanında radyasyon güvenliği kültürü güçlendirilmelidir..   
Bu konuda araştırma ve geliştirme çalışmalarına  ağırlık verilmelidir. 



Ülkemizde Durum
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Sayısı : 4 Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi - Sayısı : 15/7/2018 - 30479 

45 inci BÖLÜM
Madde 640   Türkiye Atom EnerjisiKurumu TAEK

Madde 663   Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı TÜSEB

Kanun Hükmünde Kararname

Tarihi : 2/7/2018 No : 702  Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi : 9/7/2018 No : 
30473 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 60 

Nükleer Düzenleme Kurulu      NDK

Madde 5-(3) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki 
faaliyetlerden tanı, tedavi, görüntüleme, tıbbi araştırma veya 
prosedür gereği kullanılan radyasyon kaynaklarının ve 
donanımlarının taşıması gereken asgari gereklilikler, kalite, 
piyasa gözetimi ve denetimi ile hasta ve refakatçilerinin 
radyasyondan korunmasına ilişkin hususlar Kurumun uygun 
görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenir. 



Medikal Işınlamalarda hasta v e yardımcıları ile ilgili  yetki ve sorumluluk                                 
Sağlık Bakanlığına verilmiştir.

Bu yapı Sağlık Bakanlığı bünyesinde, medikal fizik ve radyasyondan korunma uzmanlarının 
yer alacağı bir birimin kurulmasını, ilgili mevzuatın  ivedilikle hazırlanmasını gerektirecektir. 

Temel Sorun 

Uluslar arası Radyasyondan Korunma 
Standartlarının yer aldığı Ulusal Mevzuatın 

Uygulanmasındaki Güçlüktür. 

Bu yapının sağlıklı bir şekilde 
oluşturulması ve uygulanabilmesi                                                            
Nükleer Düzenleme Kurulu
Sağlık Bakanlığı
Uzman STK lar

Üniversiteler
Üretici Firmalar 
Son Kullanıcıların bir araya gelmesi ile mümkündür.
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Ülkemizde Son Gelişmeler

Nükleer Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği

NDK mevzuatlardaki görevleri yerine getirmek , yetkileri bağımsız   
olarak kullanmak üzere kurulmuş, idari ve mali özerkliğe sahip kamu 
tüzel kişiliğine  sahip bir kurumdur.

Görev ve yetki alanına giren konularda denetimleri yapmak veya  
yaptırmak…

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu  
ile iletişim kurmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak
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gonul.buyan@radkor.org

gonulbuyan@gmail.com 

mailto:gonul.buyan@radkor.org




AB 

Sağlık Çalışanlarının 
Radyasyondan Korunma 

Eğitim Rehberi No: 175



Düşük doz                  < 0.2 Gy(Sv)    (UNSCEAR1994)

Orta Doz                        0.2 – 1 Gy (UNSCEAR 1994)

Yüksek doz               >  1 Gy (UNSCEAR 1994)

Düşük doz hızı           <  0.1 Gy / saat (ICRP)

<  0.1 Gy /gün  (NCRP)
Yüksek doz hızı              0,1 mGy / min (UNSCEAR 1994)

Düşük ve yüksek doz/doz hızları


