
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADYASYON GÜVENLĠĞĠ VE 

RADYASYONDAN KORUNMA 
 

 

 

 

 

 

 

Samsun Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dal Hastanesi 

 

 



RADYASYONUN 

UYGULAMA ALANLARI 



 

RADYASYON NEDĠR? 
 

 

 

 

 

Radyasyonun yapısını ifade etmektedir 
 

 

Enerjinin parçacık ya da elektromanyetik dalga 

yoluyla yayılmasıdır. 
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ĠÇ IġINLAMALAR 

Radyoaktif kaynağın deriye bulaĢması (kontaminasyon) , vÜCUDA 
girmesi 
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DIġ IġINLAMALAR 
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RADYASYONUN BĠYOLOJĠK ETKĠLERĠ 
 

 

 

• DNA ve hücre yapısı bozulur 

• DNA ve RNA iplikleri kırılır 

• Bu hasarlara bağlı olarak kromatid 

ve kromozom hasarları 

(anormallikler) meydana gelebilir. 

• DNA replikasyonunda yetersizlik 
 



RADYASYONUN BĠYOLOJĠK ETKĠLERĠ 
 

• Deterministik Etkiler 

o VÜCUdun tamir 
yeteneğinin çok 
ÜZErinde akut hasar 
sonucu ortaya çıkar. 

 
o Radyasyon dozu eĢik 

değerini aĢtığında etki 
gözlenmeye baĢlar. EĢik 
değerinin ÜZErine çıkıldıkça 
hasarın Ģiddeti artar. 

 
o Örn: eritem, katarakt, tÜM 

vÜCUt ıĢınlamasına bağlı 
ölÜM. 

• Stokastik Etkiler 

o DNA hasarı sonucu oluĢur, 
YanlıĢ veya eksik tamir olur, 
fakat HÜCRE fonksiyonunu 
korur ve BÖLÜnmeye devam 
eder. HÜCRE bölÜNDÜKÇE 
hasar da prolifere olur. 

 
o EĢik değeri yoktur, doz 

arttıkça “RĠSK” artar. 
 

o Örn: Kanser, herediter 
bozukluklar. 

 

 

Radyasyondan korunmanın iki temel amacı 
vardır: 

• Deterministik etkileri önlemek 

• Stokastik etki olasılığını azaltmak 



RADYASYONUN BĠYOLOJĠK ETKĠLERĠ 

DETERMĠNĠSTĠK 
 

 



Kansere  yol  açtığı  bilinen  bir  eĢik  radyasyon dozu  
yoktur.  Bu  nedenle  en  DÜġÜk  dozda radyasyonun     
bile     zarar     verebileceğini DÜġÜNEREK 
davranmak gerekmektedir. 

 
 

NASIL KORUNMALI? 

• ĠyonlaĢtırıcı Radyasyona maruz kalmanın taĢıdığı riskten 
tamamen kaçınılabilir mi? 

 



DIġ IġINLAMADAN KORUNMA 
 

 

 

Zırhlama Mesafe Zaman 
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  Beton kalınlığı  Radyoaktif kaynaktan uzaklık  Harcanan zaman 
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ZAMAN 
 

Radyoaktif kaynağın yakınında ne kadar 
az zaman geçirilirse o kadar az doza 
maruz kalınır. 

 
ÖLÇÜm cihazının; 
50 mSv/saat’lik radyasyon dozunu 

gösterdiği bir bölgede 

1 saatte 50 mSv, 

2 saatte 100 mSv, 

3 saatte 150 mSv doza maruz kalınır. 
 

 

 

 

Doz = (Doz hızı) x (Zaman) 



MESAFE 
 

 

 

 

 

 

 

• Radyasyon kaynağından 
uzaklaĢarak, maruz 
kalınabilecek doz miktarı 
azaltılabilir. 

 

• Radyasyon, radyoaktif 
kaynaktan uzaklaĢtıkça 
mesafenin karesi ile ters 
orantılı olarak Ģiddetini 
kaybeder. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 m 
9 mSv/h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 m 
1 mSv/h 

 

 

Dr= D0 (r0/r)2 



ZIRHLAMA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Radyasyon kaynağı  ile 
kiĢi arasına  uygun bir 
engel konulmasıdır. YÜKSek
  yoğunluklu 
maddelerden  yapılmıĢ 
malzemeler özellikle X ve 
gama ıĢınlarına karĢı etkili bir 
korunma sağlarlar. 



ZIRHLAMA MATERYALĠNĠN SEÇĠMĠ? 
 

 

Radyasyonun tipi ve radyasyonun enerjisine göre belirlenir. 

 
• Alfa IĢınları 

o Ġnce kağıt tabakası 

• Beta IĢınları 
o Bir kaç cm 

kalınlığında tahta 
parçası veya 
alÜMinyum 

 

• X ve Gama IĢınları 

o KurĢun 

o Beton 



RADYASYON ALANLARI 

 
• TÜRKĠye’de radyasyon GÜVENLiğinin sağlanmasında sorumlu kurum 

TÜRKĠYE ATOM ENERJĠ KURUMU’ dur. 
 

• Radyasyon alanların lisanslama iĢlemlerini TAEK yapmaktadır. 

 
• Maruz kalınacak yıllık dozun 1mSv değerini geçme olasılığı bulunan alanlar 

radyasyon alanı olarak nitelendirilir ve radyasyon alanları radyasyon 
DÜZEYlerine göre sınıflandırılır. 

 
• Radyasyon DÜZEYine göre gözetimli alanlar ve denetimli alanlar olmak ÜZERe 

ikiye ayrılır. 



RADYASYON ALANLARININ 

SINIFLANDIRILMASI 
 
 

 

Gözetimli alanlar 

• Yıllık doz sınırlarının 1/20’sinin 
(1mSv/yıl) aĢılma olasılığı olup, 
3/10’unun (6mSv/yıl) aĢılması 
beklenmeyen, kiĢisel doz ölÇÜMÜnÜ 
gerektirmeyen fakat çevresel 
radyasyonun izlenmesini gerektiren 
alanlardır. 

Denetimli alanlar 

• ArdıĢık beĢ yılın ortalama yıllık 
doz sınırlarının (20 mSv) 
3/10’undan (6 mSv/yıl) fazla 
radyasyon dozuna maruz 
kalabilecekleri alanlardır. 



 

Radyasyon Uyarı Yazı ve Simgesi 

Ġyonize radyasyon içeren her 

alanda radyasyonun varlığını 

gösteren yazı ve özel simge kullanılarak halk 
ve radyasyonla çalıĢanlar uyarılmalıdır. 

 

 

 



HASTANELERDE ĠYONLAġTIRICI 

RADYASYONUN KULLANIM ALANLARI 
 

 

Radyoloji Nükleer Tıp Radyoterapi 



ÇALIġAN AÇISINDAN 

RADYASYONDAN KORUNMA 
 

 

 

 

• ALARA prensibi 

• Korunma prensiplerinin uygulanması 

• Çalışma pratiği 

• Koruyucu giysi 

• Kişisel dozimetri 

• Doz takibi ve kayıt 

• Hizmet içi eğitim 

• Sağlık izlemi 



RADYASYONDAN KORUNMA 

 

 
 

ALARA prensibi 

As Low As Reasonably Achievable 
 

Radyasyondan korunmada, BÜTÜN faktörlerin değerlendirilerek MÜMKÜN 
olan en dÜġÜK dozun alınmasının sağlanması prensibidir. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2663649/


ALARA 
prensibi 

RADYASYONDAN KORUNMA 

GEREKÇELENDİRME 

KiĢilere veya topluluklara, radyasyon hasarlarına kaĢı net bir yarar sağlamayan 
radyasyon uygulamalarına izin verilmemelidir. 

 
 

OPTİMİZASYON 

Uygulamalarda net yararı maksimize etmek ÜZEre ıĢınlanan kiĢilerin sayısı, bireysel 
dozun BÜYÜKLüğü Ve ekonomik ve sosyal faktörler dikkate alınarak, MÜmkÜn olan 

en dÜġÜK dozun alınmasının baĢarılmasıdır. 
 

 

DOZ SINIRLARI 

Radyasyon görevlilerinin veya toplum bireylerinin alabileceği yıllık 

doz sınırlarıdır. 



DOZ SINIRLARI 
 Radyasyon 

Çalışanları 

Toplum üyesi 

kişiler 

 

Etkin Doz 

Sınırı 

Ardışık 5 yılın 

ortalaması 
20 mSv 1 mSv 

Herhangi bir yılda 50 mSv 5 mSv 

Yıllık 

Eşdeğer 

Organ Dozu 

Sınırı 

Göz Merceği 150 mSv 15 mSv 

Deri (cm2) 500 mSv 50 mSv 

Eller ve ayaklar 500 mSv 50 mSv 

Hamile bir radyasyon çalışanının 

abdomen Eşdeğer dozu 

Hamileliğin bildirilmesinden sonra 

1 mSv 

• EĢdeğer doz; radyasyonun tÜRÜNe ve enerjisine bağlı olarak doku ve organda 
soğrulmuĢ dozun ,radyasyon ağırlığı faktöRÜ ile çarpılmıĢ halidir ve birim (Sv) sieverttir. 

 

• Etkin doz, insan VÜCUDUNda ıĢınlanan bÜTÜN doku ve organlar için hesaplanmıĢ eĢdeğer dozun, her 
doku ve organın doku ağırlık faktörleri ile çarpılması sonucunda elde edilen dozların toplamıdır. 
Birim sievert olup etkin doz hesaplarında daha çok milisievert (mSv)kullanılır. (1sievert 
=100milisievert) 



KĠġĠSEL KORUYUCU EKĠPMAN 

• KurĢun ÖnlÜK 

• Eldiven 

• Tiroid Kalkanı 

• GÖZLÜk 

• KurĢun Paravan 

• Gonad Koruyucu 
 

 

 



KĠġĠSEL KORUYUCU EKĠPMAN 
 

 
 

• Bu amaçla; kurĢun önlÜK, eldiven, gözlÜK, boyunluk, paravanlar, 

gonad koruyucular ve kurĢun camlar yaygın olarak 
kullanılmaktadır. 

• Koruyucu aygıtların kalınlıkları 0,25-0,5-1 mm gibi kurĢun 
eĢdeğeri olarak belirlenmiĢtir. 

• KurĢun önlÜK olarak pratikte en çok 0,50 mm kurĢun eĢdeğeri 
koruyucu önlÜKLer kullanılır. 1 mm önlÜKLer daha iyi korudukları 
halde oldukça ağırdırlar. 

• KurĢun koruyucuların içerisindeki kurĢun tabakalarının çatlama

riski nedeniyle kurĢun önlÜKLer katlanmamalı, saklanırken 
askıya asılmalıdır. 



KĠġĠSEL DOZĠMETRELER 
 

 



 

DOZĠMETRE KULLANIMI 

 
• Dozimetre gömlek cebine takılmalı 

• Dozimetre nem ve sıcağa maruz bırakılmama 

• ĠĢ çıkıĢı dozimetreler radyasyon alanı dıĢındaki alanda muhafaza 

edilmelidir. 

• Dozimetre sonuçları 2 aylık ve yıllık olarak kayıt altına alınarak 

yasal sınırlar ile karĢılaĢtırılır. 



KĠġĠSEL DOZĠMETRE HĠZMETĠNĠN 

AMAÇLARI 

 

•  Personelin maruz kaldığı kiĢisel radyasyon dozlarının maksimum mÜSAADe 
edilen seviyenin altında tutulabilmesi için, alınan dozları ölçmek ve kayıtlarını 
tutmak, 

 
•  Personele, radyasyon bakımından sağlığının korunduğu GÜVencesini vermek 

 

• KuruluĢ ve personel arasındaki fazla doz alma 

anlaĢmazlıklarında kanuni koruma olanağı sağlamak. 



 

SAĞLIK TARAMALARI 

Radyasyon alanında çalıĢanlar; 
 

• 6 ayda bir kez periferik yayma 
 

• 6 ayda bir kez hemogram 
 

• Yılda 1 kez Tiroid USG, Dermatoloji ve Göz muayenesi 

yaptırmalıdır. 



HAVALANDIRMA ve TEMĠZLĠK 

 

• Radyasyon yayan cihazların bulunduğu odaların hem radyasyon 
GÜVenliği hem de hijyen açısından mutlaka havalandırma 
sistemine sahip olması gerekir. 

• DÜZENLi olarak temizlik yapılmalı, radyoaktif atıklar için 

kurĢun tenekeler olmalıdır. 



RADYOLOJĠ 
 

 
 

 



RADYOLOJĠ 
 

 

 
 



RADYOLOJĠ 

 
Kumanda Ünitesi YerleĢimi: 

 
Tercihen oda dıĢında olmalı. Oda 
içinde ise Paravan: 

 

- Hasta masasından en az 2m uzaklıkta 

- KurĢun eĢdeğerli cam pencereli 

- 1.8m YÜKseklik ve 1m eninde olmalı 



RADYOLOJĠ 
 

 

 

 

 

• Radyolog, radyoloji tekniker/teknisyen, hemşire gibi X-ışını 

uygulamaları yapan radyasyon görevlileri bazı durumlarda 

hastanın, dolayısıyla da X-ışını demetinin yakınında 

bulunabilirler. 

 
• Bazı özel uygulamalar dışında, personel vücutlarının herhangi 

bir bölümünü ASLA doğrudan X-ışını demetine maruz 

bırakmamalıdır. 

 
• Cihazlarda bulunan zaman uyarıcıları, toplam skopi süresini 

belirler ve beş dakikalık toplam skopi süresinde sesli sinyal 

verir. Floroskopi cihazları, masa üzerindeki x-ışını intensitesi 

10 R/dk’yı geçmeyecek şekilde ayarlanmıştır. 



HAMĠLELĠK ve IġINLAMA 

• Hamilelik ġÜphesi taĢıyan personel, durumu amirine yazılı olarak 
bildirmeli ve hamile personelin yıllık doz limitleri toplum doz 
limitlerini aĢmamalıdır. Ayrıca bilfiil denetimli alanlarda 
çalıĢtırılmayacaktır. 

 
 

• Yumurtanın döllenip rahime inmeden önceki 
10-12 gÜNLÜK periyotta, KÜÇÜK dozların 
dahi fetÜSÜ baĢarısız kıldığı kabul 
edilmektedir. 

 

• Hamilelikte radyasyona karĢı en hassas 
dönemin 18. ve 48. GÜnler arasıdır. 



HAMĠLELĠK ve IġINLAMA 
• Hamileler, hamileliklerinin sonuna kadar ertelenmesinde bir sakınca yoksa, karın 

bölgesinde tanısal X-ıĢını tetkiklerini yaptırmaktan kaçınmalıdırlar. 

• Üreme çağındaki TÜM kadınların pelvik bölge tanısal tetkikleri, hamilelik 
olasılığının daha az olduğu, adet döneminin ilk GÜnlerinde yaptırmaları önerilir. 

• Radyolojik Çekim Sırasında Hamileliğin Bilinmediği Durumlarda 

hastanın almıĢ olabileceği dozun tayin edilebilmesi ÇOK ÖNEMLĠDĠR. 

-Yapılan tetkikin tÜRÜ 

-Çekilen film veya floroskopi sayısı 

-X-ıĢınının yarı değer kalınlığı 

-kV ve mAs değerleri 
 

• Fetal dozun 150 mGy’in ÜZErinde olduğu tahmin ediliyorsa, dozdan doğan risk ile 
diğer riskleri karĢılaĢtırılarak hamileliğin sonlandırması söz konusu olabilir. 



MEVZUAT 
Hamile radyasyon görevlileri için doz sınırları Madde 12 - (Başlığı ile birlikte değişik:RG-29/9/2004- 

25598) Hamileliği belirlenmiş kadın çalışan, çalışma şartlarının yeniden düzenlenebilmesi amacıyla 

yönetimi haberdar eder. Hamileliğin bildirilmesi kadın çalışanın çalışmasına engel teşkil etmez, 

gerekiyorsa çalışma koşulları yeniden düzenlenir. Bu nedenle, doğacak çocuğun alacağı dozun mümkün 

olduğu kadar düşük düzeyde tutulması sağlanır ve toplum için belirlenen doz sınırlarına uyulur.Emzirme 

dönemindeki kadın çalışanlar, radyoaktif kontaminasyon riski taşıyan işlerde çalıştırılmaz. 

 

 
657 sayılı devlet memurları kanunu Madde 103 – Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, 

toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik 

cümle: 6/7/1995 – KHK-562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin 

hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar.Bunlara, hastalık ve diğer 

mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan 

personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir. 

 
 

MADDE 9- 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer 

Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanuna EK MADDE 1 – Radyasyonla çalışanların haftalık çalışma 

süresi en fazla 35 saattir. 20.06.2012 gün ve 6331 sayılı kanunun 30. maddesine dayanılarak hazırlanan 

16.07.2013 gün ve 28709 Sayılı Resmi Gazete’de günlük çalışma süresinin azami 7,5 saat veya daha az 

olarak düzenlenmesi ve başka bir işte çalıştırılmaması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu çalışma 

süreleri azami çalışma süresi olup bu sürenin üzerine çıkarak fazla çalışma yaptırılması açıkça yasaya 

aykırıdır. 



RADYASYON DOZUNU AZALTMA 

YÖNTEMLERĠ 
 

 

 

• Radyasyon yayan cihazların kalibrasyonu ve kalite testleri periyodik 
yapılmalıdır. Doğru kalibre edilmiĢ cihaz çalıĢanın ve hastanın fazla
doza maruz kalmasını engeller. 

 
• KurĢun önlÜK içinde katlanamayacak kurĢun plakalar olduğundan 

katlanamayacak Ģekilde DÜZGÜN bir askıda muhafaza edilmelidir. 
 

• KurĢun önLÜKLer 6 ayda bir periyodik kontrol edilmelidir. 

Kontrolde kurĢun önlÜĞÜN geniĢ yÜZEYinin filmi çekilir. 


