


2690 Sayılı
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU

(13 Temmuz 1982)

Amacı:

 Barışçıl amaçlarla Türkiye’de atom enerjisinin kalkınma planlarına

uygun olarak ülke yararına kullanılmasını sağlamak, 

 Temel ilke ve politikaları belirleyip önermek, 

 Bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapmak, düzenlemek, 

desteklemek, koordine etmek ve denetlemek üzere 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun kuruluşu, işleyişi, görev, yetki ve 

sorumluluklarını saptamaktır.

Bu Kanun, atom enerjisi ile ilgili faaliyette bulunan ve bunların ilgi

sahasına giren kamu kurumları ile gerçek ve tüzel kişileri kapsar.



İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarını bulunduran,

kullanan, imal, ithal ve ihraç eden, alan, satan, taşıyan

ve depolayan, resmi, özel kurum ve kuruluşlar ve

gerçek kişilerce uyulması gereken kurallar bu

Tüzükte gösterilmiştir.

RADYASYON GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
07.09.1985/ 18861 



Yönetmel kler

 Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği   
(24/3/2000-23999-3/6/2010-27600)

 Radyasyon Güvenliği Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliği 
(31/7/2010-27658)

 Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama 
Yönetmeliği (17/2/2009-27144)

 Tıpta Tedavi Amacıyla Kullanılan İyonlaştırıcı Radyasyon 
Kaynaklarını İçeren Tesislere Lisans Verme Yönetmeliği  
(21/07/1994 – 21997)

 Gamma ve Elektron Demeti Işınlama Tesislerinin Güvenliği ve 
Lisanslanması Yönetmeliği (18/6/1994-21964)



 Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin 
Yönetmelik (2/9/2004-25571)

 Kontrollü Alanlarda Çalışan Harici Görevlilerin İyonlaştırıcı 
Radyasyondan Kaynaklanabilecek Risklere Karşı Korunmasına 
Dair Yönetmelik 
(18/6/2011-27968)

 Yüksek Aktiviteli Kapalı Radyoaktif Kaynakların ve Sahipsiz 
Kaynakların Kontrolü Yönetmeliği (21/3/2009-27176)

 Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği 
(8/7/2005-25869)

 Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği (9/3/2013-28582)

Yönetmel kler (devam)



Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP) tarafından
2007 yılında radyasyondan korunmada temel güvenlik standartlarının
yenilenerek yayımlanmasını takiben Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
(IAEA) ve Avrupa Birliği Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM)
tarafından radyasyondan korunmada temel güvenlik standartlarının
güncelleştirilmesi çalışmaları yapılmıştır.

Taslak yönetmelik; uluslararası kuruluşların (ICRP, IAEA,
EURATOM) güncel yayınlarından faydalanılarak; radyasyon
tesislerinin işletilmesinde, radyasyon uygulamalarının ve radyasyon
faaliyetlerinin yürütülmesinde, radyasyon güvenliğini sağlamak üzere,
görev ve sorumluluklar ile yetkilendirme esaslarını belirlemek
amacıyla hazırlanmıştır. Radyasyonla çalışanların, halkın ve çevrenin
radyasyondan korunmasına, radyasyon kaynaklarının güvenliğine ve
radyoaktif kaynakların emniyetine ilişkin hususları kapsar.

TASLAK YÖNETMELİĞİN FELSEFESİ
VE KAPSAMI



Resmi bir yaptırım gücü olmamakla beraber, Avrupa Birliği ile
pek çok ülke mevzuatının hazırlanmasında ve yenilenmesinde
ICRP yayınlarını temel almaktadır.
 ICRP Publication 2 (1959): Permissible dose for internal radiation
 ICRP, 1977. Recommendations of the ICRP. ICRP Publication 26.
 ICRP, 1991. 1990 Recommendations of the International 

Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 60.
 ICRP, 2007. 2007 Recommendations of the International 

Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 103.

ICRP
International Commission on Radiation Protection



1957 yılında kurulmuş, bağımsız, hükümetler arası bilimsel
ve teknolojik işbirliklerine dayalı bir organizasyondur.
Nükleer işbirliği alanında global bir yer teşkil etmektedir.

IAEA
International Atomic Energy 

Agency

• IAEA Safety Series No. 
115, International Basic 
Safety Standards, 1996

• General Safety 
Requirements Part 3: 
“Radiation Protection and 
Safety of Radiation 
Sources: International 
Basic Safety Standards” 
Temmuz 2014



EURATOM’un kuruluş amaçlarından biri iyonlaştırıcı 
radyasyondan doğan zararlı etkilere karşı çalışanların, 
hastaların ve halkın korunmasını sağlamak üzere tüm 
üye ülkelerin uygulayacağı temel güvenlik standartlarını 
belirlemektir. 

Üye ülkeler temel güvenlik standartlarına uymak için 
gerekli idari önlemleri almak, mevzuatı çıkarmak ve  
uygulamak, nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma 
ile ilgili eğitimleri sağlamakla yükümlüdür.

EURATOM 
European Atomic Energy Comminity



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;                                 (06.02.2018)

Basic Safety Standards, Directive 96/29/Euratom: Council Directive of 13 May 
1996 laying down basic safety standards for the health protection of the general 
public and workers against the dangers of ionizing radiation.

Medical Exposures, Directive 97/43/Euratom : Council Directive of 30 June 1997 
on health protection of individuals against the dangers of ionizing radiation in 
relation to medical exposure, and repealing. 

Outside Workers, Directive 90/641/Euratom : Council Directive of 4 December
1990 on the operational protection of outside workers exposed to the risk of ionizing
radiation during their activities in controlled areas.

High Activity Sources, Directive 03/122/Euratom : Council Directive of 22 
December 2003 on the control of high-activity sealed radioactive sources and orphan
sources.

Public Information, Directive 89/618/Euratom : Council Directive of 27 November
1989 on informing the general public about health protection measures to be applied
and steps to be taken in the event of a radiological emergency.



 MESLEKİ IŞINLANMALAR
 TIBBİ IŞINLANMALAR
 HALKIN IŞINLANMASI
 KAYNAK GÜVENLİĞİ VE 

EMNİYETİ
 TEHLİKE DURUMU

 PLANLANMIŞ IŞINLAMALAR 
(Planned Exposure Situations) 

 ACİL DURUM IŞINLAMALARI
(Emergency Exposure
Situations)

 MEVCUT DURUM 
IŞINLAMALARI
(Existing Exposure Situations)

Temel Güvenl k
Standartlarinin Kapsami

İyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmaktan kaynaklanan risklere 
karşı korunmayı ve radyasyon kaynaklarının güvenliğini sağlamak 
için gerekli temel önlemleri oluşturmak, radyasyondan korunma 
ve güvenlik standartlarını geliştirmek



• Doz sınırlama sistemi (gerekçelendirme,
optimizasyon, doz sınırları) korunmuştur.

• Doku ağırlık faktörleri ve radyasyon ağırlık
faktörlerinde yapılan ayarlamalar sonucunda;
birim doz değerine (1 Sv) karşılık kanser ve diğer
hasarların oluşumuna dair yapılan tahminlerde
risklerde %25’lik bir azalma olmasına karşılık; doz
sınırları, aynı kalmıştır.

• Göz merceği için doz sınırı ise halk için 15 mSv
olarak korunmuş ancak, radyasyonla çalışanlar için
150 mSv’den 20 mSv’e indirilmiştir.

TEMEL FARKLAR



ICRP 26 
(1977)

ICRP 60
(1991)

ICRP 103
(2007)

Doz Sınırları

Mesleki
Etkin Doz

(ICRP 2: 5(N-18))

50 mSv /yıl Ardışık 5 yıl içinde bir 
yılda 50 mSv, 5 yılda 
toplam 100 mSv, 
Ortalama 20 mSv/yıl, 

Ardışık 5 yıl içinde bir 
yılda 50 mSv, 5 yılda 
toplam 100 mSv, 
Ortalama 20 mSv/yıl

Halk
Etkin Doz

5 mSv /yr 1 mSv /yr 1 mSv /yr

Fetus
Eşdeğer Doz

15 mSv 2 mSv
Gebeliğin kalan sürecinde 
karın bölgesi dozu

1 mSv /fetus

Mesleki
Eşdeğer Doz

500 mSv
300 mSv Göz 
merceği

Göz merceği 150 mSv (15 
rem),

Cilt (1 cm2de max.) 500 
mSv (50 rem), 

El & ayak 500 mSv (50 
rem).

Göz merceği 20 mSv
(ardışık 5 yılın 
ortalaması bir yılda 
50 mSv),  

Cilt (1 cm2de max.) 
500 mSv,  

El & ayak 500 mSv. 

Halk
Eşdeğer Doz

50 mSv Göz merceği 15 mSv, 

Cilt (1 cm2de max.) 50 
mSv. 

Göz merceği 15 mSv, 

Cilt (1 cm2de max.) 50 
mSv.



ICRP 26 ICRP 60 ICRP 103

Doku Ağırlık Faktörleri, wT

Gonadlar 0.25 0.20 0.08

Meme 0.15 0.05 0.12

Kırmızı kemik iliği 0.12 0.12 0.12

Akciğer 0.12 0.12 0.12

Troit 0.03 0.05 0.04

Kemik yüzeyi 0.03 0.01 0.01

Kolon - 0.12 0.12

Mide - 0.12 0.12

Böbrek - 0.05 0.04

Nefes borusu - 0.05 0.04

Karaciğer - 0.05 0.04

Beyin - - 0.01

Tükürük bezleri - - 0.01

Cilt - - 0.01

Diğerleri 0.306 0.057 0.128



ICRP 26 ICRP 60 ICRP 103

Radyasyon Ağırlık Faktörleri, wR

Fotonlar, tüm 
enerjilerde 

1 1 1

Electronlar ve 
müonlar, tüm 
energiler 

1 1 1

Nötronlar 
(tüm bilinmeyen 
enerjiler)

10 Step fonksiyonu Sürekli fonksiyon

< 10 keV 5 2.5

10 - 100 keV 10 2.5 to 10

100 - 2 MeV 20 10 to 20

2 to 20 MeV 10 7 to 17.5

> 20 MeV 5 5 to 7 

Protons, energy > 2 
MeV

10 5 2

Alfa parçacıkları, 
fisyon ürünleri, ağır 
çekirdekler

20 20 20



Radyasyon güvenliği: Radyasyon tesislerinde, radyasyon
uygulamalarında ve radyasyon faaliyetlerinde; radyasyonla
çalışanların, halkın ve çevrenin radyasyondan korunmasını teminen,
radyasyon kaynaklarının güvenliğinin, radyoaktif kaynakların
emniyetinin ve radyoaktif atık yönetiminin sağlanması amacıyla
oluşturulmuş sistem olarak tanımlanmıştır

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Muafiyetler
(Md. 1-5)

• Yönetmeliğin amacı; radyasyon tesislerinin işletilmesinde,
radyasyon uygulamalarının ve radyasyon faaliyetlerinin
yürütülmesinde, radyasyon güvenliğini sağlamak üzere, görev ve
sorumluluklar ile yetkilendirme esaslarını belirlemektir.

• Dozimetrik terimler, nicelikler ve formüller Direktife göre
düzenlenerek ayrı bir kılavuz olarak hazırlanmıştır.

• Muafiyetler Direktife göre yeniden düzenlenmiştir.

TASLAK YÖNETMELİK



İKİNCİ BÖLÜM
Radyasyondan korunmada temel ilkeler, Gerekçelendirme, Doz
kısıtlamaları, Doz sınırları (Md. 6-11)

Radyasyondan korunmada temel ilkeler ve doz kısıtlamaları, içerik
korunarak Direktife göre yeniden düzenlenmiştir. Göz merceğinin
yıllık eşdeğer doz sınırı halk için 15 mSv, radyasyonla çalışanlar
için ardışık beş yılın ortalaması yılda 20 mSv, tek bir yıl için 50
mSv olarak belirtilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bildirime, yetkilendirmeye, radyasyon güvenliğine ve iş
güvenliğine ilişkin yükümlülükler (Md. 12-15)

Bildirim ve yetkilendirmeye ilişkin yükümlülükler belirtilmiş,
radyasyon güvenliğine ilişkin temel yükümlülükler verilmiştir. İş

güvenliğine ilişkin hususlarda ÇSGB’nin düzenlemelerine tabi
olduğu ifade edilmiştir.



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Radyasyondan Korunma Programı (Md. 16)

Radyasyonla çalışanların ve halkın radyasyondan korunmasını
sağlamak amacıyla, radyasyon kaynağının özellikleri ve çalışma
koşullarına özgü olarak sorumluluk ve görev dağılımlarını da içeren bir
radyasyondan korunma programı hazırlanması gereği belirtilerek
içeriği verilmiştir. Kılavuz dokümanlar hazırlanmaktadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Lisanslar, Onaylar ve İzinler (Md. 17-20)

Radyasyon tesisleri ile radyasyon uygulamaları ve faaliyetleri; risk ve
lisanslama prosedürleri açısından sınıflandırılmıştır (Ek-3).

Lisanslamanın radyasyon kaynağı esas alınarak yapılması yerine,
radyasyon kaynağının özellikleri ve çalışma koşullarına göre uygulama
veya faaliyetler esas alınarak yapılması sağlanacaktır.



BEŞİNCİ BÖLÜM  (Devam)
Başvuru, Lisanslar, Onaylar ve İzinler (Md. 17-20)

Radyasyon kaynağının özellikleri ve çalışma koşullarına göre
yetkilendirmeye ilişkin usul ve esaslar ayrıca
hazırlanmaktadır. Aşağıda verilen yürürlükten kaldırılacak
yönetmeliklerin kapsamı bu çerçevede ele alınmıştır.

Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama 
Yönetmeliği, 

Gamma ve Elektron Demeti Işınlama Tesislerinin Güvenliği ve 
Lisanslanması Yönetmeliği, 

Tıpta Tedavi Amacıyla Kullanılan İyonlaştırıcı Radyasyon 
Kaynaklarını İçeren Tesislere Lisans Verme Yönetmeliği. 



ALTINCI BÖLÜM
Yükümlülükler, Görevler ve Sorumluluklar  (Md. 21-24)

 Bölümde, lisans sahibinin yükümlülükleri ile radyasyondan
korunma sorumlusunun görevleri yeniden değerlendirilerek
düzenlenmiş ve radyasyonla çalışanlar ile harici çalışanların
sorumlulukları eklenmiştir.

 Radyasyondan korunma danışmanlığı hizmeti
 Radyasyon güvenliği komiteleri

Yürürlükten kaldırılacak olan Kontrollü Alanlarda Çalışan Harici
Görevlilerin İyonlaştırıcı Radyasyondan Kaynaklanabilecek
Risklere Karşı Korunmasına Dair Yönetmelik’in içeriği, lisans
sahibinin harici çalışanlara ilişkin yükümlülükleri (Md. 21-2) ve
harici çalışanların sorumlulukları (Md. 24) kapsamında yer
almıştır.



YEDİNCİ BÖLÜM
Radyasyon Alanları ve Radyasyonla Çalışanlar ile İlgili Hükümler 
(Md. 25-31)

 Bölümde, radyasyon alanlarının sınıflandırılması, alınacak önlemler,
radyasyon alanlarının izlenmesi Direktife göre yeniden değerlendirilerek
düzenlenmiş, radyasyonla çalışanların sınıflandırılmasında A-sınıfı çalışan ve
B-sınıfı çalışan ifadelerine yer verilmiştir.

 Kişisel izleme maddesinde (Md. 29-2,3) dozimetri hizmetinin Kurum veya
dozimetri servisleri tarafından verileceği ve dozimetrik değerlendirme
sonuçlarının merkezi doz kayıt sistemine aktarılması gereği yer almıştır.
Dozimetri servislerinin uygunluk ölçütleri ile merkezi doz kayıt sistemine
veri aktarımına ilişkin usul ve esaslar yürürlüktedir.

 Radyasyonla çalışanların tıbbi gözetimlerinin iş yeri hekimlerince yapılması
ön görülmüştür.

 Çalışanların eğitimi maddesinde (Md. 31) radyasyondan korunma programının
uygulanması ve güvenlik kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi
hususlarında radyasyonla çalışanların eğitilmelerinin sağlanmasından lisans
sahibi sorumlu tutulmuştur.



SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Tıbbi Işınlanmalarda Radyasyondan Korunma (Md. 32-33)

Bu bölümde, tıbbi ışınlanmalarda kullanılan radyasyon kaynaklarının ve
donanımlarının taşıması gereken temel gereklilikler, kalite temini, piyasa

gözetimi ve denetimi gibi hususların Sağlık Bakanlığının ilgili
düzenlemelerine tabi olduğu belirtilerek hastanın radyasyondan
korunmasına ilişkin ilkeler verilmiştir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Radyoaktif Kaynaklar, Radyoaktif Atıklar ve Deşarj (Md. 34-39)

Madde 34-36’da yürürlükten kaldırılacak Yüksek Aktiviteli Kapalı
Radyoaktif Kaynakların ve Sahipsiz Kaynakların Kontrolü Yönetmeliği’nin
içeriği yer almaktadır. Radyoaktif kaynakların yönetimi, Radyoaktif
kaynaklara yetkisiz erişim, çalınma veya kaybolma, Sahipsiz kaynaklar
maddeleri Direktife göre yeniden değerlendirilerek düzenlenmiştir.



DOKUZUNCU BÖLÜM
Radyoaktif Kaynaklar, Radyoaktif Atıklar ve Deşarj (Devam)

 Radyoaktif atıklar maddesi Direktife göre yeniden değerlendirilerek
düzenlenmiş, Serbestleştirme ve Deşarj’a ilişkin genel sınır ve
şartlar yerleştirilmiştir.

 Yürürlükten kaldırılacak Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan
Atıklara İlişkin Yönetmelik’in içeriği, genel anlamda bu bölümde
(Madde 38-39) düzenlenmiştir. Serbestleştirme ve Deşarj’a ilişkin
sınır ve şartların hazırlanacak usul ve esaslar çerçevesinde
belirleneceği belirtilmiştir.



ONUNCU BÖLÜM
Kaza veya Tehlike Durumları (Md. 40-42)

Bölümde kaza veya tehlike durumlarına müdahaleye ilişkin
yükümlülükler ile kaza veya tehlike durumlarındaki doz
kısıtlamaları verilmiştir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Kayıtlar ve Lisans Sonrası İşlemler (Md. 43-46)

Bölümde lisans sahibi tarafından tutulması ve saklanması
gereken belge ve kayıtlar listelenmiş, lisans belgesinde ve
lisans kapsamında değişiklik, lisansın vize edilmesi, lisansın
istek üzerine iptali hususlarında maddelere yer verilmiştir.



ONİKİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Yaptırım (Md. 49-51)

 Yürürlükten kaldırılan Radyasyon Güvenliği Denetimleri
ve Yaptırımları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri yeniden
düzenlenerek taslağa ilave edilmiştir. Denetimin içeriği,
sıklığı, raporlanması ve değerlendirme ölçütleri ile
denetim görevlisinin görevlendirilmesine ilişkin usul ve
esaslar yürürlüktedir.

 Denetlenenin yükümlülükleri, denetim görevlisinin
yetkileri, çalışmanın durdurulması veya lisansın iptali
maddelerine yer verilmiştir.

 Ayrıca yaptırım maddesi ayrıntılı bir şekilde yeniden
düzenlenerek bu bölümde yer almıştır.



ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler (Md. 52-54)

Geçici madde ile Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarihten önce verilmiş olan lisanslara uygulanacak
prosedüre ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Ayrıca
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle yürürlükten
kaldırılacak yönetmeliklerin listesi ile standart
yönetmelik maddeleri olan yürürlük ve yürütme
maddelerine yer verilmiştir.



İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemelerin radyasyon alanları ve 
radyasyonla çalışanlar açısından irdelenerek ilgili kurumlar arasında 
gerekli işbirliklerinin sağlanması

RKD, RKS ve diğer radyasyon alanlarında çalışanların mesleki 
eğitimlerinin sağlanması, sınav sonucu sertifikalandırılmaları ve 
tanınmalarınına ilişkin sistemin geliştirilmesi

Radyasyon alanlarında çalışanların düzenli mesleki sağlık takibini 
yapacak ve yüksek radyasyon dozu alan kişilerin tedavilerini ve 
takiplerini üstlenebilecek şekilde sağlık hizmetini verecek sağlık 
personeli ve kuruluşların belirlenmesi

Çali ilmasi Gereken Alanlar



Yeterli sayı ve nitelikte tıbbi fizik uzmanlarının (sağlık fizikçilerinin) temin edilmesi 

Tıbbi ışınlanmalara ilişkin olarak radyasyondan korunmayı teminen radyasyon 
kaynaklarıyla çalışan hekimler (radyasyon onkologları, radyologlar, nükleer tıp 
uzmanları ve diğer hekimler), teknikerler, teknisyenler, hemşireler ve laboratuvar 
çalışanları gibi değişik meslek kollarında da AB tavsiyelerine uygun standart ve 
düzenli eğitim programlarının hazırlanması ve yürürlüğe konması

Özellikle tıpta tanı ve tedavinin doğruluk ve güvenilirliğini sağlamak üzere; iç 
denetim sistemlerinin kurulması ve radyasyon kaynaklarının kabul testlerinden 
itibaren düzenli kalite kontrollerinin ve güvenli kullanımına ilişkin QA/QC 
protokollerinin uygulanması ve denetlenmesi





Radyasyon tesisi: Radyasyon kaynaklarının kullanılması, imal edilmesi,
bakımı, onarımı, radyoaktif atıkların zararsız hale getirilmesi gibi
amaçlarla kurulacak özel olarak tasarlanmış mekânlar

Radyasyon uygulaması: Radyasyon kaynaklarının tanı, tedavi,
görüntüleme, güvenlik, ölçüm, analiz, eğitim ve araştırma gibi
amaçlarla kullanıldığı ve bulundurulduğu uygulamalar

Radyasyon faaliyeti: Radyoaktif kaynakların ithalatı, ihracatı,
taşınması gibi faaliyetler



Doğal radyoaktif elementlerin varlığı nedeniyle maruz kalınabilecek doğal 
radyasyonun göz ardı edilemeyecek seviyede artışına sebep olabilecek 
madenler, kaplıca ve mağaralar gibi yer altı ve yer üstü işyerlerinde yürütülen 
faaliyetlerin düzenlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin hususlar 

İçme ve kullanma suyundaki radyoaktif maddelerden kaynaklanan radyasyon 
maruziyetinin kısıtlanması ve kontrolü hakkındaki hususlar

Kaplıcalar, içmece ve iklim kür merkezlerinde sağlık amaçlı tesislerin 
niteliklerinin belirlenerek yetkilendirilmesine ilişkin hususlar

DoĞal radyasyona İlİ kİn düzenlemeler



Uçuş faaliyetlerinde havayolu işleticisi, uçuş personelinin doz seviyelerinin 
takip ve kayıt edilmesi, çalışma çizelgelerinin personelin maruz kaldığı 
radyasyonu mümkün ve makul olan en düşük seviyede tutmak üzere 
düzenlenmesi, personelin olası dozlar hakkında bilgilendirilmesi ve kadın 
personel için özel hükümlerin uygulanmasına ilişkin hususlar

Kapalı ortam Radon seviyeleri için izin verilen yıllık ortalama konsantrasyon 
değerini (300 Bq/m3) aşan yerlerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin 
alınmasına ilişkin hususlar ile yapı malzemeleri nedeniyle maruz kalınabilecek 
ilave radyasyon dozlarının halk için verilen yıllık doz sınırlarını aşmaması için 
bu tür malzemelerin kontrolüne ilişkin hususlar 

DoĞal radyasyona İlİ kİn düzenlemeler



 İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları

 Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma

 Acil durum planları

 Sağlık gözetimi

 Çalışanların bilgilendirilmesi

 Çalışanların eğitimi

 Çalışanların yükümlülükleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
(20/6/2012)

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları 
Tebliği (18.04. 2014/ 28976)
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde 
Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 
(13.07.2013/28706 )



Lisans sahibi, radyasyondan korunma sorumlusu ve radyasyonla çalışanların radyasyondan 
korunma, radyoaktif kaynakların güvenliği, emniyeti ve radyoaktif atıkların yönetimi ile 
ilgili sorumluluk ve görev paylaşımlarına ilişkin bilgiler,

Radyasyon kaynaklarının bulunduğu adrese, radyasyon kaynaklarına ilişkin bilgilere, bina 
veya tesisin konumuna, kaynakların bulunduğu alana bitişik alanların kullanım amaçlarına 
ilişkin bilgiler,

Radyasyon tesisleri veya radyasyon uygulamaları için normal çalışma koşullarında ve tehlike 
durumlarında salınması öngörülen toplam aktivite, aktivite konsantrasyonları ve yol açacağı 
halk dozlarına ilişkin bilgiler,

Radyasyon alanlarının denetimli ve gözetimli alanlar olarak sınıflandırılmasına ilişkin bilgiler 
ve bu alanlara erişim kontrolüne ilişkin talimatlar,

Kullanılacak radyasyon ölçüm cihazlarına ve kalibrasyonlarına ilişkin bilgiler ve radyasyon 
ölçüm programları, 

Radyasyonla çalışanların A ve B sınıfı olarak sınıflandırılmasına ilişkin bilgiler, kişisel 
dozların izlenmesine ilişkin prosedürlere, tıbbi gözetim programlarına ve bunların 
uygulanmasına ilişkin talimatlar,

Radyasyondan korunma programı:



Radyasyonla çalışanlar için gerekli koruyucu donanıma ilişkin bilgiler 
ve bunların kullanılmasına ilişkin talimatlar,

Radyoaktif kaynakların emniyetini ve güvenliğini sağlayıcı önlemler ve 
bunların uygulanmasına ilişkin talimatlar,

Radyasyon kaynaklarının kabul testlerine ve kalite teminine ilişkin 
bilgiler ve bunların uygulanmasına ilişkin talimatlar,

Radyoaktif kaynakların teslim alınmasına, teslim edilmesine, sızıntı 
testlerinin yapılmasına ve güvenli taşınmasına ilişkin prosedürler ve 
bunların uygulanmasına ilişkin talimatlar,

Radyoaktif atık yönetimi ve deşarja ilişkin prosedürler ve bunların 
uygulanmasına ilişkin talimatlar,

Radyoaktif bulaşmaya karşı alınan önlemler ve bunların uygulanmasına 
ilişkin talimatlar,

Kayıtların güncel tutulmasının sağlanmasına ilişkin düzenlemeler ve 
bunların uygulanmasına ilişkin talimatlar,



Olası kaza veya tehlike durumu senaryoları üzerinden; kazanın 
oluşmaması ve oluştuğu takdirde radyasyonla çalışanların, halkın ve 
çevrenin radyasyon ve radyoaktif bulaşmadan etkilenmesini en aza 
indirmek amacıyla alınması gerekli önlemler, kullanılacak donanım, 
sorumlu kişilerle haberleşme prosedürü, uygulanacak radyasyon 
ölçüm programları ve bunların uygulanmasına ilişkin talimatların yer 
alacağı tehlike durumu planı,

Radyasyon ölçümü veya kişisel doz izleme sonucunda tespit edilen 
değerlerin beklenilmeyen değerler olması durumunda veya olağandışı 
durum sonrasında; radyasyondan korunmanın sağlanmasına ve benzer 
olayların tekrarlanmaması için alınacak düzeltici önlemler, radyasyona 
maruz kalma şüphesi olan kişiler için yapılması gereken işlemler ve 
bunların uygulanmasına yönelik talimatlar,

Radyasyonla çalışanlar için hazırlanan radyasyondan korunma eğitimi 
programlarının içeriğine ve sıklığına ilişkin bilgiler



1 inci grup radyasyon tesisleri ve radyasyon uygulamaları 

Hızlandırıcı tesisleri, radyoizotop üretim veya radyofarmasötik hazırlama tesisleri, 
Radyoaktif atık tesisleri, 

Işınlama tesisleri,

Radyoaktif kaynak içeren cihazların kaynak değişimi, imalat, bakım ve onarım tesisleri,

Standart kalibrasyon uygulamaları,

Radyoterapi uygulamaları,

Nükleer tıp uygulamaları.

2 nci grup radyasyon tesisleri ve radyasyon uygulamaları 

Tıbbi ve veterinerlik radyoloji uygulamaları (diş radyoloji uygulamaları hariç),

Endüstriyel radyografi ve radyoskopi uygulamaları,

Nükleer ölçüm cihazları ile yapılan uygulamalar, 

Araç tarama cihazları ile yapılan uygulamalar, 

Işınlama cihazları ile yapılan uygulamalar,

Radyasyon üreten cihazların imalat, bakım ve onarım tesisleri.

3 üncü grup radyasyon uygulamaları

Analiz cihazları ile yapılan uygulamalar,

Düşük aktiviteli radyoaktif kaynaklarla yapılan laboratuvar uygulamaları,

Diş radyoloji uygulamaları, 
Güvenlik amaçlı paket kontrol ve patlayıcı ve kaçak madde tespiti cihazları ile yapılan 
uygulamalar. 

RADYASYON TESİSLERİNİN VE RADYASYON 
UYGULAMALARININ SINIFLANDIRILMASI



Grafi/Skopi
Bilgisayarlı 
Tomografi Mamografi

Kemik 
Yoğunluğu 
Ölçümü

Mikrofilm
Diş 
Radyografi TOPLAM

9531 1540 1362 988 106 6399 19926

Kobalt-60 
Teleterapi

Lineer 
Hızlandırıcı

Brakiterapi
Siber 
Bıçak

Gama 
Bıçağı

Tomoterapi TOPLAM

16 179 39 10 9 9 262

SPECT SPECT-CT PET PET-CT TOPLAM FDG Üretimi

340 17 3 108 468 15

Endüstriyel 
Radyografi

Sabit Nük. 
Ölç.

Taşınabilir 
Nük. Ölç.

Işınlama 
tesisi 

Paket kontrol 
cihazı   

Araç tarama

679 3405 211 4 3139 26

RADYASYON  UYGULAMALARI



İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma

Acil durum planları

Sağlık gözetimi

Çalışanların bilgilendirilmesi

Çalışanların eğitimi

Çalışanların yükümlülükleri

6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KANUNU (20.06.2012)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE 
SINIFLARI TEBLİĞİ (18.04. 2014/ 28976)



28103 Sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (02.11.2011)

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun görev, yetki ve sorumlulukları 
şunlardır:
 Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlere ilişkin klinik 

araştırmalarla ilgili düzenlemeleri yapmak, izin vermek ve denetlemek.
 Hayati önemi haiz ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli 

bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak.
 Tıbbî cihazlar için onaylanmış kuruluşları belirlemek, lisans, ruhsat veya 

izin vermek, denetim yapmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamak.
 Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini 

kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
 Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasa gözetimi ve 

denetimini yapmak, gerektiğinde toplatmak, imha etmek veya ettirmek, 
piyasadaki ürünler için güvenlilik bildirim yöntemlerini belirlemek, gerekli 
bildirimleri yapmak, laboratuvar analizlerini yapmak veya yaptırmak.



Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz  Kurumu tarafından Tıbbi 
Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında 
Yönetmelik (25.06.2015/ 29397)  

MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı tıbbi cihazların kullanımları süresince
hastaların, kullanıcıların ve üçüncü şahısların sağlık ve güvenliği açısından
ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı korunmalarını sağlamak için tıbbi
cihazlarda yapılması gereken test, kontrol ve kalibrasyon hizmeti ile
ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
MADDE 2 – (2) Üreticilerin, ithalatçıların, teknik servislerin ve
kullanıcıların tıbbi cihazlar üzerinde yapmış oldukları test, kontrol,
kalibrasyon, doğrulama ve ayarlama faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamı
dışındadır.
(3) Radyoterapi grubu cihazlar için yapılan test, kontrol, kalibrasyon ve
kalite kontrol faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
(4) Ek-2’de yer alan nükleer tıp ve radyolojik görüntüleme sistemleri
içinde yer alan cihazlar için yapılan yıllık kalite kontroller haricinde
düzenli aralıklarla yapılan diğer kalite kontroller bu Yönetmelik kapsamı
dışındadır.



3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer
Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun (28.04.1937)

Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında
Nizamname (6.5.1939/4201)

6225 SAYILI TORBA YASA (22.09.2011) 

Sağlık fizikçisi; fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji
mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji
fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans
mezunu; ilgili uzmanının gözetiminde ve tedavi için yönlendirmesine
bağlı olarak; radyasyon ile yapılan teşhis, görüntüleme ve tedavi
sırasında ve sonrasında, gerektiğinde radyo izotop maddeleri ve
iyonize ışın kaynaklarının kullanımından, uygulanmasından,
korunmasından ve arıtılmasından sorumlu sağlık meslek
mensubudur.



Radyasyon kaynakları ile çalışma esasları belirlenmiştir. Radyasyon
güvenliği kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarının yükümlülüklerine
vurgu yapılmış olup bu yükümlülüklerin sağlık kurum ve kuruluşları
idarelerince hassasiyetle yerine getirilmesi istenmiştir.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında Radyasyon Güvenliği Komitesi
oluşturulması öngörülmüştür. Buna göre, Komitenin oluşturulması,
etkin çalışması, radyasyon güvenliği hususlarının komiteye bildirilmesi
ve komite tarafından alınan kararların uygulanmasından sağlık kurum
ve kuruluşu idaresi sorumlu tutulmuş olup, komitenin görevlerini
yürütebilmesi için gerekli olan fiziki ve idari her türlü imkân idare
tarafından sağlanması öngörülmüştür.

Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan 
Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkında 
Yönetmelik (05.07.2012/ 28344)

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 
Radyasyon Kaynaklarıyla Çalışan Personel Konulu Genelge 
(06.08.2012)



Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde 
Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev 
Tanımlarına Dair Yönetmelik (22.05.2014/29007)

 Tıbbi Görüntüleme teknikeri/teknisyeni

 Radyoterapi teknikeri

 Sağlık Fizikçisi


