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TAEK, Nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve radyoloji uygulamalarının en az 

ikisinin yürütüldüğü bölümleri içeren sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde ve 

bu şartın sağlanamadığı illerde il sağlık müdürlüğü bünyesinde Radyasyon 

Güvenliği Komitesi oluşturulmasını istemiştir. Komitenin sorumluluklarını ve 

yapısını Radyasyon Güvenliği Komiteleri Çalışma Usul ve Esaslarında 

tanımlamıştır.

RGK ‘dan beklenen  RKP ‘nın doğru şekilde işletilerek  kuruluşların iç denetimin 

sağlanmasıdır. RGK’nın başarısı RKP lerin teorik ve pratikleri arasındaki farkla 

ölçülebilir.



RADYASYONDAN KORUNMA SİSTEMİNİN İLKELERİ

• RKP amaç ; Gerekli görülen radyasyon uygulamalarında, gereksiz sınırlamalara gidilmeksizin, insan ve 
çevrenin radyasyonun hasarlarından korunması için korunma eylem ve düzeylerinin oluşturulmasıdır.

• Radyasyon Hasarı : 1)Doz değerlerinin eşik değerin altında tutulmasıyla deterministik (ışınlama dozunun 
vücudun herhangi bir doku veya organında fonksiyon kaybına neden olacak sayıda hücrenin ölümü ve 
üremesinin durması sonucunda ortaya çıkan etki ) etkilerin önlenmesi,

2) Düşük dozlarda düşük sıklıkta görülmekteyse de stokastik (hücrede meydana gelen sabit değişikliklerin 
hücre bölünmesiyle yeni hücrelere geçmesi sonucunda kişinin kendisinde veya bu olayın üreme hücrelerinde 
meydana gelmesi halinde gelecek kuşaklarda ortaya çıkması olası etki ) etkilerin meydana geliş olasılığının 
kabul edilebilir düzeyde tutulmasının sağlanmasıdır.

1) GEREKÇELENDİRME : Uygulama ve müdahalenin gerekliliğine karar verme. Işınlanan kişilere 
veya toplumlara radyasyondan kaynaklanacak hasarları dengeleyecek net bir yarar sağlamayan hiçbir 
uygulamaya izin verilmemelidir. 

2) OPTİMİZASYON : Radyasyona maruz kalmaya sebep olan uygulamalarda, olası tüm ışınlanmalar 
için bireysel dozların büyüklüğü, ışınlanacak kişilerin sayısı,ekonomik ve sosyal faktörler göz önünde 
bulundurularak mümkün olan en düşük dozun alınması(ALARA) sağlanır. Dozda yapılacak azalmanın 
makul bir şekilde başarılıp başarılamayacağını saptamak için doz azalışının yarattığı yarar artışının ve 
bunun gerçekleşmesi için gerekli maliyet artışının göz önüne alınması gerekir . 

3) DOZ  SINIRLARI : Tıbbi ışınlamalar hariç, izin verilen tüm ışınlamaların neden olduğu ilgili organ 
veya dokudaki eşdeğer doz ve etkin doz için kullanılan sınırlardır.Bu doz sınırlarına tıbbi ışınlanma ve 
doğal radyasyondan kaynaklanan ışınlanmalar nedeniyle alınan dozlar dâhil edilmez. 



RADYASYONDAN KORUNMA SİSTEMİNİN YAPISI

1) Mesleki Işınlanmalar     - Çalışan Güvenliği

2) Medikal Işınlanmalar    - Hasta Güvenliği

3) Toplum Işınlanmaları    - Halk Güvenliği

4) Potansiyel Işınlanmalar - Kaza Durumu,İstenmeyen olay

• Kaynak ile ilgili değerlendirmeler

• Kişi ile ilgili değerlendirmeler

Mesleki Işınlanmalar- Kaynakta; karakteristiklerin sabitleştirilmesi ve zırhlama

Çevrede; havalandırma ve ilave zırhlama

Kişide; çalışma pratiği,koruyucu giysi ve cihazların kullanılması

Medikal ışınlamalarda da bu sıra aynen uygulanmakla birlikte teşhis ve tedavinin medikal    
fonksiyonu koruyucu sistemden daha ön planda tutulmaktadır.

Toplum ışınlanmasında kontrol öncelikle kaynağa uygulanır bunun etkin olmadığı durumda  
çevre ve kişi kontrolü düşünülebilir.



RKP NİN BAŞARILI OLMASI İÇİN

Aşağıdaki hususların yerine getirilmesi büyük önem taşımaktadır:

a)  Güvenlik kültürünün sağlanması, 

b)  Hastane yönetiminin desteği, 

c) Sorumlulukların net biçimde tanımlanması,

ç)  Çalışma talimatlarının hazırlanması ve yazılı olarak görevlilere dağıtılması, 

d)  Kalite temini programları, 

e)  Yetkilendirilmiş hizmetlerin kullanımı, 

f)  Hizmet içi eğitimin sürekliliği, 

g)  Radyasyon alanlarının ve kişisel doz ölçümlerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, 

h) Görevlilerin eğitimi,

ı)   Kayıtların ve raporların düzenli şekilde tutulması,

i)   Kaza ve Tehlike Durumunun planlanması,

j)   Sağlık gözetimi ve izlenmesi,

k)   İzleme ve odit,



RKP İÇERİK
Kuruluş adres,iletişim bilgileri,Kuruluş yetkilisinin ve lisans sahibinin unvan ve iletişim 

bilgileri,Radyasyondan korunma sorumlusunun  ve Radyasyon görevlilerinin bilgileri, Cihazlara 

ilişkin bilgiler (Radyasyon ölçüm cihazları,Aktif  dozimetre) Yataklı tedavi ünitesine ilişkin bilgiler 

ve yataklı tedavi ünitesinde kullanılan radyonüklitler (cinsi , max aktivitesi , fiziksel şekli), 

Koruyucu donanımlar (Kurşun önlük, gonad koruyucu, zırhlı taşıma kabı)

Lisans sahibi, radyasyon tesisini işletmek, radyasyon uygulaması ve radyasyon faaliyetini yürütmek 

üzere; Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş, TAEK’e karşı yükümlü 

gerçek veya tüzel kişidir. 

Kuruluş yetkilisi ,Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde lisans sahibine verilen yükümlülükleri 

yerine getirmekle sorumludur. Kuruluş adına resmi yazışma ve lisans başvurularına imza atma 

yetkisine sahip bulunan rektör, başhekim, hastane yöneticisi, mesul müdür

RKS, radyasyondan korunmada temel ilkelerin ve radyasyondan korunma programının uygulanması 

için, TAEK tarafından belirlenmiş nitelikleri taşıyan, Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği kapsamında 

sorumluluk almak üzere lisans sahibi tarafından görevlendirilen ve TAEK tarafından uygun 

görülen kişidir. 



ÇALIŞMA VE GÜVENLİK TALİMATLARI

Talimatlar; yazılı ve sözlü olarak ilgili kişilere bildirilmeli, çalışma alanlarında kolay 

görülebilecek şekilde asılmalı , ihtiyaç doğrultusunda güncellenerek radyasyondan korunma 

programına yansıtılmalıdır. 

1) Cihazların güvenli kullanımına ilişkin talimatlar 

• Yetkili ve eğitimli radyasyon görevlileri dışında kimse cihazları kullanmamalıdır. 

• Örneğin ;demet sınırlayıcı cihazlar ya da kolimasyon ile ışınlama sahası sınırlandırılması, 

görüntülenmesi amaçlanan bölgeye özgü, hastanın yaşı, cinsiyeti ve ağırlığı göz önüne alınarak, 

kVp ve mAs değerleri ile hasta cilt uzaklıklarının ayarlanması, tekrar çekimlerden kaçınılması

2) Radyasyon görevlilerinin radyasyondan korunmasına ilişkin talimatlar

• Radyasyon görevlileri için yıllık doz sınırlarının altında kalmak koşuluyla, ALARA ya uygun 

olarak optimize edilerek her bir uygulamaya özgü olarak kısıtlanması amacıyla, doz kısıtı 

uygulanması (Örneğin; tüm radyoloji uygulamalarında alınacak maksimum dozun yıllık 5 

mSv’in üzerine çıkmaması gibi)

• Uygulamaya özgü koruyucu ekipman kullanılması , hamileliği belirlenmiş kadın çalışanın 

çalışma koşullarının belirlenmesi



3) Hastaların radyasyondan korunmasına ilişkin talimatlar 

• Hekim tarafından gerekli ve uygun görülmedikçe ve hekimin yazılı kararı olmadan hiçbir 

ışınlama yapılmaması

• Radyasyon içeren tıbbi ve biyomedikal araştırmalarda, kişinin bilgilendirilmesi 

yapıldıktan sonra bilinçli olarak gönüllü olması koşuluyla, radyasyon güvenliği komitesi, etik 

komite ve diğer ilgili kuruluşlardan onay alınması

• Doğru hastaya doğru uygulama, tekrar çekimlerin önlenmesi, mümkünse alternatif görüntüleme 

yöntemlerinin (US, MRG) kullanılması,başta çocuklar olmak üzere, uygulamada hastaların gonad 

bölgesi birincil ışına maruz kalacak ise çekilecek bölgeyi kapatmayacak şekilde gonad

koruyucuyla hastanın korunması sağlanması gibi



4) Radyasyon alanlarının belirlenmesi ve bu alanlara giriş-çıkışların kontrol altında 

tutulmasına ilişkin talimatlar 

• Radyasyon görevlileri; çalışma süresi, cihazın türü, radyasyon kaynağına olan mesafe , 

kullanılan koruyucu giysiler ,radyasyon doz hızı ölçümleri ve potansiyel ışınlamalar gibi 

faktörler dikkate alınarak bu kişilerin bir yılda ne kadar doz alabileceklerinin değerlendirilmesine 

göre Çalışma Koşulu A veya Çalışma Koşulu B olarak sınıflandırılmalıdır. 

• Çalışma koşulu A :Yılda 6 mSv’den fazla etkin doz veya göz merceği için 15 mSv, cilt, el ve ayak 

için 150 mSv’den fazla eşdeğer doz alma olasılığı olan kişilerin çalışma koşulları - Denetimli 

alanlar- kişisel dozimetre (TLD ve OSL gibi pasif dozimetreler) kullanımı zorunlu 

• Çalışma Koşulu B:Potansiyel ışınlanma durumları dâhil olmak üzere yılda 6 mSv’in üzerinde etkin 

doz alma olasılığı olmayan ancak halk için verilen yıllık 1 mSv’in üzerinde doz alma olasılığı olan 

kişilerin çalışma koşulları – Gözetimli alan-doz takibinde çalışma alanlarında yapılan radyasyon 

ölçümleri esastır

• Örneğin;Uygun radyasyon uyarı işaret levhaları ve talimatlar yerleştirilmesi,cihaz çalışırken cihaz 

odasının kapısının kapalı tutulması, RKS den izin almış ziyaretçilerin giriş ve çıkış saatlerinin 

kayıtlarının tutulması,aktif (anlık okuma yapabilen) bir dozimetre temin edilmesi 



5) Koruyucu donanımların kullanımına ilişkin talimatlar 

• Kurşun önlük, gonad , tiroid koruyucu, kurşun eldiven vb donanımların kullanım süresince belli 

periyotlarda  kontrol edilmesi

• Yoğun bakım, yeni doğan vb birden fazla hastanın bulunduğu ünitelerde kullanılan mobil 

röntgen cihazları ile çekim yapılırken diğer hastaların korunmasının sağlanması amacıyla 

yeterli sayıda hareketli paravan temin edilmesi ve kullanılmasının sağlanması

• TEKNİK ŞARTNAME

• Kullanıcı dostu ekipman

• Taek Kurşun eşdeğer ölçümü

• Tek bir şartnameyle alım yapılması



6) Radyasyon ölçüm programlarına ilişkin talimatlar 

• Yapılan ölçümlerin zamanı, ölçümün amacı, ölçümde kullanılan cihaz, ölçüm alınan yerler ve 

yapılan değerlendirmeyi belirten bir çizelge oluşturulmalı ve yapılan ölçümler kayıt altına 

alınmalıdır. 

• Seçim ; Radyasyon ölçüm cihazı; kullanılan cihazın enerjisine cevap verebilecek enerji 

aralığına sahip olmalıdır, 

• Cihaz; kullanılan düşük doz hızı ölçümleri yapmaya uygun olmalıdır (alt doz hızı gösterge 

seviyesi 0.5 μSv/saat veya daha aşağıda olmalıdır), 

• Cihaz, manyetik alanlardan ve dış etkenlerden etkilenmeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır, 

• Cihazda alarm seviyesi ayarlama ve sesli uyarı özelliği bulunmalıdır. 



• Radyasyon ölçümü ile zırhlama yeterliliğinin kontrol edilmesi 

• Lisanslama öncesi zırh malzemesinin uygunluğu radyasyon ölçümleriyle kontrol edilmelidir. 

Radyasyon seviyesinin ölçülmesi ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesiyle gerekirse ilave 

zırhlama yapılması sağlanmalıdır. Lisans sonrası ölçümlerle lisans şartlarının QA i

• Ölçüm sıklığı,ölçüm alınacak yerler 

• Zırh malzemesinde dökülme, bozulma, sarkma vb deformasyon olduğundan şüphe edilmesi 

durumunda ilgili alanlarda ölçüm alınmalı, bozulan zırh malzemelerinin tamir edilmesi 

sağlanmalıdır. 

• Cihaza kalibrasyon, bakım onarım, tüp değişimi gibi işlemler uygulanmışsa çevre alanlarda 

ölçüm alınarak lisans koşullarına uygunluğun devam edip etmediği kontrol edilmelidir. 



• Radyasyon ölçümü ile zırhlama yeterliliğinin kontrol edilmesi: 

• Zırhlama hesabında aşağıdaki parametrelerden yararlanılır; 

• Birincil ve İkincil engel 

• İşyükü (W) 

• Tasarım dozu (P) 

• Kullanım faktörü (U) 

• Meşguliyet faktörü (T) 

• Mesafe (d) 

• Yarı kalınlık değeri (HVL) 

• Onda bir kalınlık değeri (TVL) 

• Radyasyon ölçümü ile radyasyon görevlilerinin çalışma koşullarının değerlendirilmesi :

• Bu alanlarda çalışan kişilerin alabileceği radyasyon dozunun azaltılması için kuralların oluşturulduğu 

ve önlemlerin alındığı dikkate alındığında, radyasyon alanlarının belirlenmesi ve 

sınıflandırılmasında, kişiler tarafından alınan radyasyon dozlarının değil de, bu dozların alınma 

olasılığının esas alındığı dikkatten kaçmamalıdır. Bu nedenle sınıflandırma yapılırken, potansiyel 

ışınlanma durumları da dikkate alınmalıdır. 



7) Dozimetri işlemlerine ilişkin talimatlar 

Direkt radyasyona maruz bırakılmaması ,eve ya da başka bir yere götürülmemesi

Dozimetrenin hatalı kullanıldığı veya kasıtlı ışınlandığı belirlenirse, kullanıcının ve RKS nin 

imzasının bulunduğu  Araştırma Formu doldurularak dozimetre hizmeti veren kuruluşa 

gönderilmeli ve kayıt altına alınmalıdır. 

Kişisel dozimetri hizmeti, TAEK ve TAEK’ten uygunluk belgesi almış dozimetri servisleri 

tarafından verilmektedir. Dozimetrik değerlendirme sonuçları dozimetri servisleri tarafından 

TAEK bünyesinde bulunan Merkezi Doz Kayıt Sistemine işlenmektedir.



8) Radyasyon görevlilerinin tıbbi gözetim programlarına ilişkin talimatlar 

• İşe başlamadan önce genel tıbbi muayeneleri yapılmalıdır. Tıbbi muayene sonucunda uygun 

bulunmayan kişiler çalışma koşulu A olarak çalıştırılmaması

• Çalışma koşulu A olarak görev yapan radyasyon görevlilerinin çalıştıkları süre boyunca yılda 

en az bir defa tıbbi muayeneden geçmelerinin sağlanması ,doz sınırlarının aşılması 

durumlarında radyasyon görevlilerinin ileri tıbbi tetkiklerin yapılmasına ilişkin gerekli idari 

düzenlemelerin önceden ayarlanması, bir potansiyel veya kaza durumu ışınlanması sonrasında 

radyasyon görevlilerinin aşırı doza maruz kaldığı düşünülüyorsa acil tıbbi müdahalenin 

sağlanması 

• Radyasyon görevlilerinin rutin tıbbi muayenelerinin, doz sınırlarının aşılması durumlarında iş 

yeri hekimi tarafından gerekli görülen ileri tetkiklerin veya acil tıbbi müdahalelerin yapılması 

sağlanmalıdır. Bu doğrultuda radyasyon görevlilerinin sağlık tetkikleri,Sağlık Hizmetlerinde 

İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma 

Esasları Hakkında Yönetmelik ekinde bulunan “Sağlık Bakanlığı Radyasyon Çalışanı Sağlık 

Raporu” çerçevesinde periyodik olarak yaptırılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. 



9) Cihazların kalite teminine (kabul testleri, kalite kontrol, kalibrasyon, bakım-onarım) 

ilişkin talimatlar 

• Kalite temini programı; Cihazın kurulumu aşamasında yapılan kabul testlerindeki teknik 

özellikleri kurulumdan sonra da  sağlayıp sağlamadığının kontrolüdür.

• Bakım-onarım firmaları dışında (TAEK’ten imalat, bakım ve onarım lisansı almış kuruluşlara ) 

hiçbir şekilde bakım onarım ve benzeri amaçlarla söz konusu cihazlara müdahale edilmesine 

izin verilmemeli, gerektiğinde arızanın giderilmesi için cihaz veya donanımlar üretici firmasına 

gönderilmelidir. 

• Bakım-onarım işlemleri başlamadan önce ve bittikten sonra cihaz etrafında gerekli radyasyon 

ölçümleri ve sızıntı testleri yapılmalı, beklenen doz hızı değerlerin aşılıp aşılmadığı kontrol 

edilmelidir.Cihazın sızıntı testlerine ilişkin işlemlerin tarihlerinin, ilgili kişilerin bilgilerinin, 

ölçülen doz hızı değerlerinin ve radyasyon ölçüm cihazı bilgilerinin kayıtları tutulmalıdır.



10) Potansiyel ve kaza durumu ışınlanmalarına ilişkin talimatlar 

• Potansiyel ve kaza durumu ışınlanmalarında uygulanmak üzere; olay öncesinde doz sınırları 

veya doz kısıtlamalarının aşılmasına neden olabilecek olayların veya kazaların  

belirlenerek tedbirlerin alınması, herhangi bir olay veya kaza sonrasında alınan dozların 

belirlenmesi, değerlendirilmesi ve benzer olayların tekrarlanmasının önlenmesi için çalışanlara 

radyasyondan korunma ve lisans koşulları konularında yeniden hizmet içi eğitim verilmesi 

sağlanmalıdır.

• Hastanın planlanandan farklı radyasyon dozu alması durumunda, hastanın durumu 

değerlendirilerek düzeltici tedavinin uygulanması sağlanmalıdır. Duruma ilişkin kayıtlar 

tutulmalı ve benzer durumların tekrarlanmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. 

• Yangın, deprem gibi olağanüstü durumlarda cihaz kapatılmalı, elektrikle bağlantısı kesilmeli 

ve bulunduğu oda boşaltılmalıdır. 

• Cihazın çalınması, kaybolması veya yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasının engellenmesi 

için gerekli önlemler alınmalıdır. 

• Kaza tutanağı



11) Radyoaktif maddenin bölüme kabul işlemlerine ilişkin prosedür 

12) Radyonüklit tedavi görmüş hastalara acil müdahale gerekmesi, ölmesi durumu veya 

otopsi işlemleri

13) Radyoaktif maddelerin ünite içinde veya hastane içinde taşınması 

14) Tedavi dozu verilmiş hastaların, acil durumlarda hastane içinde taşınmasına ilişkin 

prosedür 

15) Radyoaktif atıkların yönetimi için uygulanacak prosedür 

16) Radyonüklit tedavisi gören hastaların taburcu edilme koşulları ve hastalara verilecek 

talimatlar 

17) Nükleer tıp ünitesinin işletmeden çıkarma planı 



• 18) Radyasyon görevlilerinin hizmet içi eğitimine ilişkin talimatlar 

• Hizmet içi eğitimlerin yapıldığı tarih, eğitimin kim tarafından hazırlandığı, eğitimciler, 

katılımcılar ve eğitimin içeriği 

• İşe yeni başlayan personelin, çalışmaya başlamadan önce radyasyondan korunma konusunda 

hizmet içi eğitimi alması sağlanmalıdır. 

• Çalışanların radyasyondan korunmaya ilişkin hizmet içi eğitimlere katılmaları ve bilgilerini 

güncel tutmaları sağlanmalıdır. 

• Eğitimler değişen ve ortaya çıkan yeni koşullara (görevler, düzenlemeler, lisans koşulları, 

kullanılan radyoloji cihazı türü vb konularda) uygun olarak güncellenip düzenli aralıklarla 

tekrar edilmelidir. 

• Potansiyel ve kaza durumunda ışınlanma durumlarının tekrarlanmaması için hizmet içi 

eğitimler yenilenmelidir. 



Eğitim konuları 

1) İyonlaştırıcı radyasyon ve uygulamaları 

• İyonlaştırıcı radyasyon çeşitleri ve kullanım yerleri, madde ile etkileşimi, Uygulamada kullanılan 
cihazlar ve çalışma prensipleri, 

2) İyonlaştırıcı radyasyonun biyolojik etkileri 

• İyonlaştırıcı radyasyona maruz kalınması sonucunda oluşabilecek biyolojik etkiler (deterministik ve 
stokastik etkiler), risk değerlendirmeleri. 

3) Radyasyondan korunma 

• Radyasyondan korunmanın temel prensipleri (zaman, mesafe, zırhlama), 

• Doz hızı, eşdeğer ve etkin dozların anlamları ve birimleri, 

• Kişisel dozimetrelerin ve aktif dozimetrelerin kullanımına ilişkin talimatlar, doz sonuçlarının 
yorumlanması, 

• Radyasyon ölçüm cihazlarının özellikleri, radyasyon ölçüm programları, cihaz üzerinde okunan doz 
hızı değerlerinin nasıl yorumlanacağı, doz hesaplamalarında nasıl kullanıldıkları, 

• Koruyucu donanım/malzeme/sistemlerin tanıtılması ve doğru kullanımı, 

• Cihaz odalarının tasarımı ve zırhlanması, 

• Cihazların güvenli kullanımı, 

• Hastaların radyasyondan korunması, 

• Radyasyon görevlilerinin radyasyondan korunması. 



4) Radyasyon güvenliği mevzuatı 

• Doz sınırlama sisteminin temel ilkeleri (gerekçelendirme, optimizasyon, doz limitleri), 

• Lisans sahibinin yükümlülükleri, Radyasyondan korunma sorumlusunun görevleri, Radyasyon 
görevlilerinin sorumlulukları, 

• Radyasyon alanlarının denetimli ve gözetimli alanlar olarak belirlenme kriterleri, bu alanlara giriş 
çıkışlarda uygulanacak prosedürler, 

• Çalışma koşullarının (A ve B) belirlenmesi, çalışma koşulu A ve B’ye giren radyasyon görevlilerinin 
bilgilendirilmesi, 

• Tıbbi gözetim,  

• Tutulacak kayıtlar, 

• Lisanslama prosedürleri. 

5) Kalite temini 

• Cihazların kabulüne, Kalite kontrollerine , Bakım-onarıma ilişkin prosedürler, 

6) Potansiyel ve kaza durumu ışınlanmaları 

• Potansiyel ışınlamalar, Kaza önlemeye ilişkin çalışmalar, Kaza durumu ışınlamalarında uygulanacak 
prosedür, kaza durumu ışınlamaları, Kaza sonrası düzeltici çalışmalar.

• RADYASYON GÜVENLİĞİ EL KİTABI (radyasyondan korunmaya ilişkin kuralların ve 
talimatların da eklenmesiyle)



Yönetim ve lisans sahibinin  sorumlulukları :

• Radyasyondan korunma programının hazırlanmasını, uygulanmasını ve gerektiğinde 

güncellenmesini sağlamak, bununla ilgili gerekli idari ve mali tedbirleri almak, 

• Radyasyondan korunma sorumlusunun, Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde verilen görevleri 

etkili bir şekilde yerine getirmesi için yeterli zaman ve yetki vermek, 

• Radyasyondan korunma sorumlusunun iş yükünü, bu kılavuzda verilen hususların yerine 

getirilmesini ve gerekli iç denetimlerin yapılmasını aksatmayacak şekilde düzenlemek, 

• Mesleki eğitimleri radyoloji uygulamalarına uygun kişileri çalıştırmak, 

• Radyasyon görevlilerinin istifa, emeklilik ve sağlık gibi nedenlerle görevlerinden ayrılmaları 

halinde, muayene sonucunda hekim tarafından gerekli görüldüğü takdirde radyasyon etkisi ile 

ortaya çıkabilecek durumların takibi veya tedavisine devam edilmesini sağlamak, 

• Kullanılan radyasyon kaynaklarının sayısı ve cinsine bağlı olarak, uygun nitelik ve yeterli 

sayıda radyasyon görevlisi ile radyasyondan korunma sorumlusu ve gerektiğinde 

radyasyondan korunma danışmanı çalıştırmak, 

• Kurum tarafından yayımlanmış olan radyasyon güvenliğine ilişkin tüzük, yönetmelik, usul ve esaslar 

ile kılavuzları tesiste bulundurmak ve güncel mevzuatın takip edilmesini sağlamak, 

• Radyasyondan korunma sorumlusu tarafından hazırlanan radyasyondan korunma programının 

uygulanmasına ilişkin durum değerlendirme raporu doğrultusunda tespit edilen uygunsuzlukların 

giderilmesini ve gerekirse cihazı ile yapılan çalışmanın durdurulmasını sağlamak, 



• Cihazların kullanımına başlanmadan önce bakım-onarım sözleşmeleri yapmak

• Yapılacak bakım, onarım, kalite kontrolü gibi işlemlerde lisans sahibi ile alt işveren aralarında 

yaptıkları yazılı bir anlaşma ile aşağıdaki hususların yerine getirilmesini sağlamak; 

• Alt işveren tarafından harici görevlilerin genel sağlık durumlarının yapacağı göreve uygunluğunun 

tespiti, 

• Harici görevlilerin çalıştıkları denetimli alan ve uygulamaya özgü olarak radyasyondan korunma ile 

ilgili eğitim/bilgilendirmenin sağlanması, 

• Harici görevlilerin kişisel dozlarının izlenmesi ve gerekiyorsa ilave dozimetrik izlemelerin 

yapılmasının sağlanması, 

• Kullanım dışı bırakılan cihazların TAEK’e bilgi vermek koşuluyla uygun bir depoya kaldırılmasını, 

satış/devir yapılmasını veya hurdaya ayrılmasını sağlamak, tekrar kullanılması söz konusu 

olduğunda bu cihazlar için lisans almak üzere TAEK’e başvuruda bulunulmasını sağlamak, 

• Vizesi geçen ve TAEK tarafından geçici olarak faaliyeti durdurulan cihazların faaliyet 

göstermesini engellemek ve ivedilikle eksiklikleri tamamlayarak cihazın lisanslanması için gerekli 

başvuruları yapmak, 



Radyasyondan korunma sorumlusunun görevleri ; 

• Radyasyondan korunma programının uygulanmasını sağlamak, 

• Radyasyon ölçümleri için uygun cihazların seçilmesini, çalışma talimatları doğrultusunda 
kullanılmasını, kalibrasyonlarının düzenli olarak yaptırılmasını sağlamak, çalışma alanları için ölçüm 
programlarını gerçekleştirmek, ölçüm sonuçlarını kaydetmek ve değerlendirmek, 

• Yeni bir cihaz alındığında veya mevcut bir radyoloji cihazı ile ilgili değişiklik yapıldığında, tasarım 
ve güvenlik özelliklerine göre değerlendirme yaparak gerekirse radyasyon alanlarını yeniden 
planlamak, zırhlama özelliklerini ve radyasyondan korunmaya ilişkin diğer düzenlemeleri gözden 
geçirmek ve lisans almak üzere TAEK’e bildirmek, 

• Lisans sahibine yılda en az bir kere radyasyondan korunma programının uygulanmasına ilişkin 
durum değerlendirme raporu vermek, tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak, 
gerekirse radyasyon kaynağı ile yapılan çalışmanın durdurulmasını sağlamak üzere lisans 
sahibini uyarmak, Radyasyondan korunma sorumlusu, radyasyon güvenliğini etkileyebilecek 
durumlarda güvensiz çalışmaları durdurması ve kuruluş genelinde etkin bir faaliyet yürütmesi için 
özellikle lisans sahibi tarafından desteklenmelidir. 

• Lisans belgelerine, radyasyon cihazlarına, radyasyon ölçüm cihazlarına, yapılan ölçümlere, 
radyasyon görevlilerine ait tıbbi gözetim, kişisel doz ve radyasyondan korunma eğitimlerine, kaza 
durumlarına ilişkin kayıtları tutmak, 

• Vizesi geçen ve TAEK tarafından geçici olarak faaliyeti durdurulan cihazların faaliyet göstermesini 
engellemek ve ivedilikle eksiklikleri tamamlayarak cihazın lisanslanması için gerekli başvuruları 
yapmak, 



Radyasyon görevlisine verilebilecek sorumluluklar ; 

• Lisansla ilişkili bilgi, belge, yazışma kayıtlarının tutulması vb, 

• Cihazların alım/heke ayrılma işlemlerinin takibi/envanterin tutulması vb, 

• Radyoloji cihazlarının kabul testi/kalite kontrol/kalibrasyon/bakım onarım vb 

yapılması/takibi/kayıtların tutulması vb, 

• Radyasyon ölçümlerinin yapılması/kayıtlarının tutulması vb, 

• Radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyonlarının takibi/rutin bakımlarının yapılması vb, 

• Kişisel dozimetrelerin (TLD ve OSL gibi pasif dozimetreler) ve aktif dozimetrelerin (elektronik 

dozimetreler) dağıtılması/toplanması/sonuçların duyurulması/kayıtların saklanması/doz aşımı 

durumlarının takibi vb, 

• Tıbbi gözetimlerin takibi/kayıtların tutulması vb, 

• Koruyucu donanımların takibi/hasarlı olanlarının tamirinin sağlanması/kayıtlarının tutulması 

vb, 

• Hizmet içi eğitimlerin hazırlanması/verilmesi/kayıtlarının tutulması vb, 

• Radyasyondan korunmaya yönelik çalışanlara/hastalara/hasta yakınlarına verilecek talimatların 

takibi vb. 



• Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde kuruluş bünyesindeki radyasyondan korunma sorumlusu 

sayısı ile ilgili bir sınırlama bulunmamakla birlikte uygulamalarının tek elden kontrolünün 

sağlanması amacıyla her bir cihaz için ayrı radyasyondan korunma sorumlusu bildirilmesi 

yerine, tüm uygulamalar için aynı radyasyondan korunma sorumlusunun 

görevlendirilmesi tavsiye edilmektedir. Nükleer tıp uygulamalarında radyasyon korunma 

sorumlusu yalnızca tek adreste görev alabilir. Nükleer tıp ünitelerinde iki radyasyondan 

korunma sorumlusu görevlendirebilir. 

• Lisans sahibi ve RKS kimlerden seçilmeli ? 
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