
Türkiye’de Radyasyon Güvenliği

Komiteleri

1. ULUSAL RADYASYONDAN KORUNMA KONGRESİ

19-21 KASIM 2015, ANKARA

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül YURT

Dokuz Eylül Üniversitesi



2690 Sayılı “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), kanunu“ 4-d
maddesi gereğince, iyonlaştırıcı radyasyon cihazları, radyoaktif
maddeler ve benzeri radyasyon kaynakları kullanılarak yapılan
çalışmalarda iyonlaştırıcı radyasyonların zararlarına karşı korunmayı
sağlayıcı ilkelerin, önlemlerin ve hukuki sorumluluk sınırlarını
saptamanın kurumların görevleri arasında olduğunu belirtmiştir.

Radyasyon Güvenliği Komiteleri (RGK) 

RADYASYONDAN KORUNMA KOMİTE



1SAĞLIK HİZMETLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARI İLE ÇALIŞAN  
PERSONELİN RADYASYON DOZ LİMİTLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Radyasyon Güvenliği Komitesi

 MADDE 6 – (1) Nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve radyoloji uygulamalarının en az
ikisinin yürütüldüğü bölümleri içeren sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde Radyasyon
Güvenliği Komitesi kurulur. Bu şartın sağlanamadığı illerde bu komite il sağlık müdürlüğü
bünyesinde oluşturulur.

 (2) Radyasyon Güvenliği Komitesinin etkin çalışmasından, radyasyon güvenliği
hususlarının komiteye bildirilmesinden ve komite tarafından alınan kararların
uygulanmasından idare sorumludur. Bu komitenin görevlerini yürütebilmesi için gerekli
olan fiziki ve idari her türlü imkân idare tarafından sağlanır. Komite başkanı, komitenin
asil üyeleri arasından iki yıllığına seçimle belirlenir. Gerektiğinde Komite görevini etkin ve
eksiksiz yerine getirmek üzere yılda en az iki kez toplanır. Komite, alınan kararları en
geç beş iş günü içerisinde idareye bildirir.

 (3) Radyasyon Güvenliği Komitesi, TAEK tarafından belirlenen çalışma usul ve esaslarına
göre; idari açıdan sağlık kurum ve kuruluşlarında baştabibe, il sağlık müdürlüklerinde
müdüre bağlı olarak çalışır.

1Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28344



Amaç

 İyonlaştırıcı radyasyon uygulamalarının yapıldığı tüm hastanelerde 
hastaların, çalışanların ve toplumun güvenliğini sağlayacak politika, 
yöntem ve iç düzenlemeleri oluşturmak ve uygulamaktır

 Hastanelerde RGK teşhis, tedavi ve araştırmaya yönelik iyonize 
radyasyonun kullanımı üzerine yetkiye sahiptir.



Ulusal  RGK yapılanması

 EU direktifi 96/29/Euratom (13 Mayıs 1996), iyonize radyasyonun artan 
tehlikelerine karşı halk ve çalışanların sağlığını korumak için temel güvenlik 
standartlarını belirlemektir.

 97/43/Euratom kararları (30 haziran 1997), tıbbi ışılamayla ilgili iyonize 
radyasyonun tehlikelerine karşı bireylerin sağlık korunması üzerinedir.

 Radyasyon Güvenliği Komiteleri de bu direktifler ve TAEK Radyasyon 
Güvenliği Yönetmeliğine bağlı kendi iç politikalarını oluşturur ve uygular. 



Radyasyon Güvenliği Komitesinin Yapısı
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Radyasyon korunma 
sorumluları

Medikal Fizikçiler

Hemşire Temsilcileri 

Kuruluş Yönetim Temsilcisi 
(Başhekim, başhekim Yrd., Baş Md., Müdür vb.)

En az 4 kişiden oluşur.



Radyasyon Güvenligi
Kurulu

Radyodiagnostik AD

Radyasyon Onkolojisi
AD

Nükleer Tıp AD

Halk Sağlığı AD 

Kardiyoloji

BASHEKIMLIK

Hastane Müdürlüğü

Teknik Hizmet. 
Müdürlüğü

ISLEV  VE  
YÜKÜMLÜLÜKLER

ARAÇ ve YÖNTEMLERI

Lisans Süreçlerinin
İzlenmesi

İç Düzenlemeler
Oluşturma

Çalışanların Sağlık
İzlemleri

Çalışma Ortamının
Denetimi

Hizmet İçi Eğitim

Radyasyon ya da 
Radyoaktif Maddelerle
Çalışmanın Kontrolü

Endokrin Lab.

Hemsirelik Hizmetleri 
Md.

Ulusal Düzenlemelere
Uyum

Ortam ve Çalışanların
İzlenmesi

DEÜH Radyasyon 
Güvenliği Yönergesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Radyasyon Güvenliği Kurulu (RGK) Yapısı ve İşlevleri

Çalışanın sağlığı Birimi



RGK Görev Yetki ve Sorumlulukları

 Lisanslı faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini ve sürekliliğini
sağlamak için gerekli insan gücü ile teknik ve finansal altyapının temin
edilmesini sağlar.

 Kuruluşta bulunan tüm radyasyon kaynaklarının envanterini gözden geçirir,
lisanslama ile ilgili süreçler takip edilir.

 Toplantıda radyasyondan korunma sorumlusu/sorumluları tarafından tutulan
kayıtlar ve hazırladıkları raporlar inceler ve değerlendirilir.

 Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu ve diğer ilgili kuruluşların yayımlamış olduğu radyasyondan korunmaya
ilişkin mevzuatları takip edip inceleyerek yerine getirmekle yükümlü olduğu tüm
hususları yürürlüğe koymayı planlar.



 Lisanslı uygulamalar için temin edilen kapalı ve açık radyoaktif kaynakların teslim
alınması, ilgili bölüme transfer edilmesi, kullanılması ve bulundurulması sırasında
kaynak güvenliği ve emniyetine ilişkin tedbirleri değerlendirir, gerekli kayıtların güncel
olarak tutulmasını sağlar.

 Kuruluş içinde bulunan radyasyon alanlarında; radyasyon kaynağının özellikleri,
çalışma koşulları ve zırhlama koşullarını göz önünde bulundurarak denetimli ve
gözetimli alanları belirler ve görev tanımlarına göre ‘Çalışma Koşulu’ A ve B’de çalışan
kişileri ve harici görevlileri sınıflar.

 Denetimli ve gözetimli alanlara giriş/çıkışların kontrollü yapılması için planlamayı
yapar; görsel/sesli radyasyon uyarı işaretlerinin uygun şekilde yerleştirilmesini ve
çalışır durumda olmasını sağlar.



 Radyasyon çalışanlarının aldığı kişisel dozları, doz sınırlarına göre değerlendirip
iyileştirmek gereken durumlarda tavsiyelerde bulunmaktır.

 Radyasyon uygulamalarının yapıldığı bölümlerde çalışanların, toplumun ve
hastaların radyasyon güvenliğini sağlamak ve kişisel veya kollektif dozların
mümkün olan en düşük seviyede tutulabilmesi için radyasyonla çalışılan tüm
bölümlerde çalışma koşullarını belirler.

 Radyasyon kaynakları ve uygulama alanlarına göre radyasyondan korunmaya
ilişkin çalışma talimatlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.



 Tehlike durumunda yapılacak işlemleri ve alınacak önlemleri de içerecek şekilde 
radyasyondan korunma ve radyasyon kaynaklarının güvenliğine ilişkin kuralların ve 
talimatların yer aldığı ayrıntılı bir "Radyasyon Güvenliği El Kitabı" hazırlanmasını 
sağlar, onaylar, tüm radyasyon görevlilerinin ulaşabileceği şekilde ilgili bölümlere 
dağıtır, gerekli görüldüğünde günceller. 

 Yapılan idari ve teknik düzenlemelerin yerine getirilip getirilmediğini düzenli aralıklarla 
denetler. 

 Çalışanların dozimetre sonuçlarının takibinin yapılmasını sağlar, sonuçları çalışanlarla 
paylaşır ve sorun olması halinde tehlike durum planlarını devreye sokar. 

 Yapılan toplantı tutanakları düzenlenir ve komite üyeleri ile paylaşır. 

 Etik kurul ile işbirliği yaparak araştırmalarda radyasyonun güvenli kullanımını sağlar.



RGK Görevleri

Doz takibi

Radyoaktif atıklar

Bilgilendirme ve eğitim

Olağan dışı durumlar

Araştırma ile ilgili faaliyetler



Uluslararası Radyasyon Güvenliği Komitelerinin 
hazırladığı el kitaplarına örnekler





RGK Sorunlar

 Lisans sahibi Başhekimlik adına çalışan komite, yönetimlerin değişmesi ile sıklıkla 
komite üyelerinin de değişebilmesi

 Hastanede alan ve hasta doz ölçümleri için dedeksiyon sistemlerinin alınmasında 
bütçe/ araştırma fonundan kaynak aranması 

 Hastalarla ilgili kazaların RGK’ya gelmesi için bir iş akış şemasının oluşturulamaması

 Hastanede radyasyon çalışanı olmayıp işi gereği radyasyon kullanan kişilerin özlük 
hakları için sıklıkla RGK’ya başvurusu

 Kurşun önlük gibi koruyucuların kalite kontrolü, yenilerin alınmasında planlama ihale  
şartlarının (KİK)  oluşturulmasındaki güçlükler 

 RGK içinde yer alan kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarının sınırlarının iyi 
çizilememesi

 Sekretaryanın iyi çalışmaması durumu…(toplantı tutanakları, iş takibi vb.)



Çalışanın Sağlığı Birimi (ÇSB)

AMAÇ

 ÇSB, hastanede çalışan herkesin, çalışma yaşamından kaynaklanan
sağlık sorunlarının çözülmesi, sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi
amacıyla kurulmuştur.

 Yüksek risk grubundan başlayarak risk analizi yapılmakta olup bunun
yanı sıra bağışıklama (şu an için hepatit-B, hepatit-A, kızamık-
kızamıkçık-kabakulak, mevsimsel influenza) ve işe giriş muayeneleri de
bu birim tarafından gerçekleştirilmektedir.



ÇSB ve RGK arasındaki ince çizgi!!!!

 ÇSB’ler hastanede riskli tanımlanan bulaşıcı hastalıklar dışında Radyasyon 
çalışanlarının sağlık taramaları RGK’nın bir üyesi olan ÇSB’ler tarafından 
yürütülmektedir.  

 Radyasyon çalışanları, sağlık taramaları nedeniyle sıklıkla karşı karşı kaldığı 
ÇSB’nin yaptığı çalışmaları çok önemsediği için en ufak bir radyasyon kazasını bu 
birimle çözülmek isteniyor.

 Tehlike durum vaziyetinde Radyasyondan Korunma Sorumlusu RGK ile iletişime 
geçip durumu değerlendirmesi gerekirken ÇSB’e haber vererek  onların gereken 
tedbirlerin alınmasını bekleyebiliyor.
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