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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT057 

ALAN  Radyoloji 

DAL/MESLEK Radyoloji Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Radyasyondan Korunma 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül, genel kuralları uygulayarak hastaları 
radyasyondan korumak, Özel durumlarda hastaları 
radyasyondan korumak ve toplum üyelerini radyasyondan 
koruyucu önlemleri almakla ilgili bilgilerin verildiği 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Hasta ve Toplum Üyelerini Radyasyondan Korumak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Öğrenci, radyasyon güvenliği mevzuatına uygun olarak 
hasta ve toplum üyelerini radyasyondan koruma önlemlerini 
alabilecektir. 
 

Amaçlar  

1. Kendinize yönelik radyasyondan korunma önlemlerini 
alabileceksiniz. 

2. Hasta ve toplum üyelerini radyasyondan koruyucu 
önlemleri alabileceksiniz. 

3. Hasta ve toplum üyelerini radyasyondan korumaya dair 
mevzutı öğrenerek hasta ve toplumu koruyucu önlemleri 
alabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Donanım:  
 

Ortam: Derslik, radyoloji laboratuvarı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 

ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 
kendinizi değerlendireceksiniz. 
 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı (test, çoktan 
seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendireceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 
Bu modül sonunda, hastaları ve toplum üyelerini radyasyondan koruma ile ilgili bilgi 

ve becerileri öğreneceksiniz. Bu bilgi ve becerileri öğrenirken radyasyondan korunma 
önlemlerini alacak ve tekniğine uygun koruma iĢlemi gerçekleĢtireceksiniz. 

 
Daha sonraki aĢamalarda alacağınız modüllerle bu modülden edindiğiniz yeterlilikler, 

sağlık alanında çalıĢan radyoloji teknisyenlerinin çekeceği radyografilerde daha güvenilir 
tanı konulması, tedavi uygulanması ve hasta memnuniyetinin sağlanmasına çok önemli 
katkılar sağlayacaktır. 

 
 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 
 
 
 

Bu faaliyet sonunda radyasyon alanlarında çalıĢanların korunması ile ilgili 
edineceğiniz bilgi ve becerilerle genel kuralları uygulayarak radyasyondan 
korunabileceksiniz. 

 
 

 

 
Radyasyondan korunma ile ilgili uluslararası kuruluĢları araĢtırınız. 

 

1. RADYASYON ÇALIġANLARININ 

KORUNMASI 
 
Radyasyon ve radyoaktif maddeler ile çalıĢanlar doğal radyasyonlara maruz 

kalmaktadır. Buna, mesleki ıĢınlama denir. Mesleki ıĢınlamaların en büyük grubunu tıpta 
radyasyon alanlarında çalıĢanlar ve radyoaktif maddeler kullanarak teĢhis ve tedavi yapanlar 
oluĢturur. 

 
Görevi gereği nükleer veya radyolojik departmanlarda radyasyon veya radyoaktif 

maddelerle çalıĢan personelin, radyasyon dozu ölçen cihazlarla dikkatli ve sürekli bir Ģekilde 
kontrol edilmeleri gerekir.Personelin radyasyon kaynakları yanında gereğinden fazla 

kalmaması ve kendisi ile radyasyon kaynağı arasına gerekli zırh malzemesi konarak 
radyasyon tehlikelerinden korunmalar sağlanır. ÇalıĢanın maruz kaldığı radyasyon dozları 
film veya diğer tıp dozimetrelerle ölçülerek 5 yılın ortalaması olarak yılda müsaade edilen 20 
mSv’lik doz sınırını aĢanlar ikaz edilmelidir. 

 
Türkiye’nin TAEK aracılığıyla üye olduğu uluslararası radyasyondan korunma 

komisyonu (ICRP), uluslararası atom enerjisi ajansı (IAEA) ile bu kurumların belirlediği 
standartlara uygun düzenlemeler olan AB direktiflerinde:  

 
 Uygulanabilir, yeterli ve güvenli bir denetleme sistemi ile bu sistemin kontrol 

dıĢı kalması durumunda yerine geçecek bir mekanizmanın kurulması,  

 KiĢisel dozimetre ve çevresel izleme iĢlevlerinin yerine getirilmesi ve 
radyasyon izleme cihazlarının standart dozimetre laboratuarlarına uygun olarak 
kalibrasyonlarının yapılması gerektiği,  

 Mesleki maruziyet olasılığı ve bu olasılığın derecesine uygun olarak korunma 
ve güvenlik için uygun ve yeterli donanım, ekipman ve hizmetlerin sağlanması 
gerektiği,  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 ÇalıĢanların sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılması gerektiği,  

 Her ülkenin radyoaktif kaynaklar için ulusal kayıt sisteminin bulunmasının 
gerektiği, bu bilginin korunması ve diğer ülkelerle uyumu için aynı formatta 
tutulması gerektiği belirtilmektedir.  

 

1.1. Dozimetreler 
 
Radyasyonu ölçmek için geliĢtirilmiĢ cihazlara, dozimetre adı verilir.ĠyonlaĢma yapan 

ıĢınlarla çalıĢan personelin , çalıĢırken hiç olmazsa bir film dozimetresini göğsünde taĢıması 
gerekir. Bazen vücudun ıĢına daha fazla maruz kalan bölgelerinde çalıĢırken dozimetre 
takmak uygun olur (bilek, parmaklar gibi). 

 

Dozimetreler, ıĢınların çeĢitli etkilerine göre çalıĢır. Radyoloji tanısında, kullanım 
amaçlarına göre değiĢen farklı dozimetreler vardır. 

 

1.1.1. Film Dozimetreler 
 
Bu dozimetrelerde plastik kılıf içine yerleĢtirilmiĢ film (fotoğraf emülsiyonu) vardır. 

Filmin üzeri değiĢik absorbsiyon özelliği olan ve belirli kalınlıklarda alüminyum, kalay gibi 
maddelerle kapatılmıĢtır. X-ıĢınları bu maddelerden geçerek film üzerindeki kararmanın 
derecesi dansitometrik yöntemlerle ölçülür ve çalıĢanın aldığı doz belirlenir. Bu 
dozimetreler, radyasyon çalıĢanlarının kontrolü amacıyla 1940’dan bu yana yaygın 
kullanılan dozimetrelerdir.  

 
Genellikle aylık kontroller yapılmaktadır. Okuma iĢleminden sonra dozimetre içindeki 

film değiĢtirilir. Ülkemizde bu dozimetrelerin dağıtımı ve okunması “Atom Enerjisi 
Kurumu” tarafından yapılmaktadır. Bu dozimetrelerle 20 mrem’in altındaki dozlar 
ölçülemez. Isı ve nemden etkilendiği için oda sıcaklığında ve nemsiz ortamda saklanmalıdır. 

 

1.1.2. Gazlı Dozimetreler 
 

Radyasyonun havadan ya da gazlardan geçerken oluĢturduğu iyonizasyonun ölçülmesi 
temeline dayanır. BT cihazlarında kullanılan sıkıĢtırılmıĢ xenon gazı dedektörleri buna iyi 
bir örnektir. 
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 Ġyon Odaları 

 
Bu yöntem, gaz atomlarından serbestleĢen elektronların elektrik sinyaline 

donüĢtürülerek ölçüldüğü yöntemdir. SerbestleĢen elektronların, cihazın elektroduyla teması 

sonucu bir elektrik sinyali oluĢur. Silindir Ģeklindeki havanın ortasında bulunan santral 
elektrodda ölçülen voltaj farkı yükseltilerek gösterilir.Ġyonizasyon odaları içinde dedektör 
olarak en sık kullanılanlar “cutie pie” tipi cihazlardır. Bu cihazlarla bir ile birkaç bin 
mR/saat’lik radyasyon intensiteleri ölçülebilmektedir. 

 

ġekil 1.1: Gazlı radyasyon algılama dedektörü 

 
 Geiger-Müller Tüpleri 

 
Bu tüpler, daha çok nükleer tıp bölümlerinde radyoaktif sızıntıların tespitinde 

kullanılır. Sızıntı olduğunda sesli uyarı verir. 

 

ġekil 1.2: Geiger-müller tüpleri 

 
 Orantılı Odalar 

 
Bu odalar,daha çok alfa ve beta radyasyonu taramak için kullanır. Bu nedenle tanısal 

radyolojide bir önemleri yoktur. 
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1.1.3. Sıvılı Dozimetreler 
 
Bu dozimetrelerle radyasyonun etkisiyle sıvıda meydana gelen kimyasal değiĢiklikler 

ölçülerek radyasyon miktarı belirlenir. Sıvılı dozimetrelerden bazılarında sulandırılmıĢ 
sülfürikasit içerisine ferrus iyonları veya ceric iyonları kullanılır. 

 
Bir baĢka sıvılı dozimetre ise radyasyonun etkisiyle kloroform gibi klorlu 

hidrokarbonlardan açığa çıkan tuzun, ortamdaki turnusol bir endikatör renk maddesi 
sayesinde uğradığı renk değiĢikliğinin ölçülmesi ile radyasyon miktarı belirlenir. Sıvılı  
dozimetreler, genellikle yüksek dozdaki radyasyon ölçümlerinde kullanılır. 

 

1.1.4. Katı Dozimetreler 
 
Radyasyon ölçümünde kullanılan en eski dozimetrelerdir. Katı dozimetreler, jelatin 

emülsiyonu ile yapılmıĢ filmli dozimetrelerdir. Filmli dozimetrelerle yapılan ölçümler, diğer 
yöntemlerden daha ucuz olduğu gibi filmin radyasyona karĢı duyarlılığı da canlı dokunun 

duyarlılığına yakındır. Bu avantajları nedeniyle günümüzde radyoloji alanında çalıĢan 
personelin aldığı dozun ölçülmesinde kullanılan en yaygın yöntemdir. Bilindiği gibi filmler, 
radyasyona karĢı duyarlı maddelerdir. Film emülsiyonundaki gümüĢ tuzları radyasyonla 
iyonize olmakta sonuçta banyo sonucu film üzerinde alınan radyasyona bağlı olarak bir 
kararma derecesi ortaya çıkmaktadır. Dansite (density) olarak bilinen bu kararma derecesi 
dansitometre (dansitometer) ile ölçülerek filmin aldığı radyasyon değeri belirlenmektedir. 

 

1.1.5. Diğer Dozimetreler 
 
Luminesans olayı esasına dayalı olarak radyoluminans ve termoluminans dozimetreler 

üretilmiĢtir. Ayrıca sintilasyon algılayıcıları, kalorimetrik yöntem, katı hâldedektörleri, 
nötron dedektörleri ve kalem dozimetreler geliĢtirilmiĢtir. 

 

 Radyoluminesans Dozimetreler 

 
Alümin, litmin flörür gibi termolüminesans veren maddeler, ıĢınlandıktan sonra, ısı 

etkisiyle lüminesans verir. Bu maddeler; toz halinde plastik paketler içinde, film 
dozimetrelerine yerleĢtirilebildiği gibi parmaklar için kullanılabilen çok küçük paketler 
halinde hazırlanır. Alınan doz özel okuma cıhazında değerlendirilir. 50 mRad ile 10 üzeri 5 
yazılacak rad arasındaki tüm ıĢık mıktarları bu cihazlarla ölçülür. 

 

 Termoluminesans Dozimetreler 

 
Bazı maddelerin ısıtıldığında, görülebilir ıĢık salmasına, termolüminesans denir. 

Radyasyonla ortaya çıkan termolüminesans olayı 1960’lı yıllarda bulunmuĢtur. 
Termolüminesan fosfor, radyasyon verildikten sonra belirli dereceye kadar (yaklaĢık 2000 C) 
ısıtıldığında aldığı dozla orantılı olarak görülebilir ıĢık salar. Salınan görülebilir ıĢık miktarı 
fotomültiplier tüpleriyle ölçülür.  

 

 Termolüminesan madde olarak en sık lityum florid kullanılır.  
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 Bu maddenin atom numarası (8,2) yumuĢak dokulara çok yakın 
olduğundan doku eĢdeğeri dozimetre olarak bilinir.  

 Lityum florid, radyasyona maruz kaldığında, absorbe ettiği enerjiyi ısı 

uygulanana kadar depo eder.  

 Isı verilip doz ölçümü bittikten sonra tekrar kullanılabilmektedir.  

 Total dozu hesaplamada ve personel takibinde kullanılır.  

 Lityum florid küçük bir parça ya da toz Ģeklinde bir muhafaza içine 
konulur.  

 Kapladığı yer çok azdır.  

 Bu dozimetreler, vücut boĢluklarına yerleĢtirilebildiklerinden 

radyoterapide ya da araĢtırmalarda kullanılmaktadırlar.  

 Film dozimetrelerinden daha uzun (3 ay) süreli kullanılabilir ve daha 
duyarlıdır. 

 5 mrem’e kadar düĢük dozlar hesaplanabilir. 

 
 Sintilasyon Algılayıcıları 

 
Bu algılayıcılar, nükleer tıp tarafından kullanılan gama kamera cihazının temelini 

oluĢturur. Bazı BT cihazlarında gazsız (solid) dedektörler bu Ģekildedir. Bu dedektörler, 
aldıkları radyasyonun miktarıyla orantılı olarak görülebilir ıĢık salar. Bu ıĢığın miktarı 
fotomültiplier tüpleriyle ölçülerek radyasyon miktarı belirlenebilir. Kalibrasyonu zor 

olduğundan bu sistem, dozimetre olarak kullanılmaz. 

 

ġekil 1.3: Sintilasyon algılayıcıları 

 
 Kalorimetrik Yöntem 

 
Radyasyonun içinden geçtiği ortama verdiği ısının ölçülmesi esasına 

dayanır.Radyasyonun yaydığı toplam enerji miktarı bu yöntemle belirlenir. 
 

 Katı Hal Detektörleri 

 
Yüklü parçacıkların yarı iletken bir ortamdan geçirilmesi esasına dayalı olarak 

radyasyon miktarının ölçüldüğü araçlardır. 
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 Nötron Detektörleri 

 
Bu dedektörlerle nötron etkileĢmesi sonucu oluĢan ikincil iyonlayıcı ıĢınlar ölçülür. 
 

 Elektronik Doz Ölçerler 

 
Bunlar, alınan dozu dijital olarak gösteren dozimetrelerdir. X ve γ dozlarını geniĢ bir 

ölçüm aralığında gösterir. Endüstride kullanılan radyasyon cihazları genellikle portatif 
olduğundan ve çeĢitli yerlerde kullanıldığından daimi çalıĢma alanlarının çevrilmesi 
gerekmektedir. Bu nedenle bu alanda çalıĢan personelin, sesli cep dozimetreleri (GM) 
kullanmasında büyük yarar vardır. Sesli cep dozimetreleri (GM) belli bir radyasyon Ģiddetine 
(radyasyon iĢçileri için 2.5 mR/saat) ayarlanan tipte veya maruz kalınan toplam dozu 

kaydeden ve müsaade edilen sınırlar geçildiğinde ses ve ıĢık ile uyaran tipte olabilmektedir.  
 
 Kalem Dozimetreler 

 
Bu dozimetrelerde küçük bir boĢluğa hapsedilmiĢ havanın içine yerleĢtirilmiĢ 

elektrodlar vardır. Radyasyonun etkisiyle hava iyonize olur. Ġyonizasyona bağlı olarak 
elektrodlar arasındaki gerilim farklılığı sonucunda elektrodlarda yer değiĢtirme olur. Aldığı 

radyasyonla orantılı olarak yer değiĢtiren elektrod bir skala üzerinde hareket eder. 
Dozimetrenin bir ucundaki ıĢık verilerek diğer tarafından bakıldığında, elektrodun skala 
üzerindeki seviyesi görülür. Burada okunan değer, alınan toplam dozu verir. 

 

ġekil 1.4: Kalem dozimetre  

 

 Dozimetre içindeki havanın iyonizasyonu üst sınıra geldiğinde, dozimetre 
Ģarj aletiyle Ģarj edilerek sıfırlanabilir.  

 Bu dozimetreler ile 0-200 mR arası dozlar hesaplanabilmektedir.  

 Tanısal radyolojideki kullanımları; pahalı olmaları, günlük okumayı 
gerektirmeleri ve kolay hasarlanmaları nedeniyle sınırlıdır.  

 Ayrıca iyonizasyon odaları grubu için de radyoloji cihazlarının çıkıĢ 
intensitesini ölçmek için üretilmiĢ cihazlar da vardır. 
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1.2. KurĢunlu Önlükler 
 
Radyasyon çalıĢanları, radyoloji laboratuvarında çalıĢırken kurĢunlu önlük 

kullanmalıdır.KurĢunlu önlükler direk x-ıĢınından değil ikincil (yansıyan) radyasyona karĢı 
bir koruma sağlamak üzere tasarlanır. Uzun süre, giyilebilmeleri için mümkün olduğu kadar 
hafif olmaları gerekir. Direk gelen radyasyon ıĢınından korunmak için ıĢın kaynağının gücü 
ve mesafesine göre 1.5mm, 2mm Pb veya daha yüksek koruma sağlayan kurĢunlu paravan 

gibi ürünlerin kullanılması gerekir. 

 

ġekil 1.5: KurĢunlu önlük 

 
Koruyucu önlüklerin özelliklerini kaybetmemeleri için doğru Ģekilde 

asılmalarına,direk güneĢ ıĢınları veya ısı yayan radyatör gibi yerlerden uzak muhafaza 
edilmeleri gerekir. 

 

ġekil 1.6: KurĢunlu önlüklerin korunması 

 

1.3. Yüz Koruyucular 
 

Bunlar, yüzü radyasyondan koruma amaçlı ıĢığa karĢı saydam özellikteki 
aksesuarlardır. 
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1.4. Boyun Koruyucular 
 
Radyasyon yayımının yüksek olduğu alanlarda korunma amaçlı, tiroid (kalkan) bezini 

korumak için boyun etrafını saran kurĢunlu boyun koruyucusudur. 

 

ġekil 1.7: Tiroid koruyucu 

 

1.5. KurĢunlu Gözlükler 
 
Radyasyon görevlilerinin gözlerini, radyasyondan koruma amaçlı camları kurĢun 

içeren gözlükler kullanılır.Tv donanımlı olmayan floroskopi cıhazlarıyla yapılan 
incelemelerde bu gözlükler kullanılır. Ġncelemeye baĢlamadan en az 10 dk önce takılır. 

 

ġekil 1.8:KurĢunlu gözlükler 

 

1.6. KurĢunlu Eldivenler 
 
Özellikle floroskopi cihazları ile yapılacak incelemelerde kurĢunlu önlüklerle beraber, 

kurĢunlu eldivenler de kullanılır.KurĢunlu eldivenler, ön, arka ve bilekler dahil 
zırhlayabilecek özellikte olmalı ve 150 Kv değerine kadar olan cihazlarda kurĢunlu 
eldivenler en az 0,25 mm kalınlıkta olmalıdır. 

 
KurĢunlu eldivenler katlanmadan saklanmalıdır. Çünkü katlanan yerlerde oluĢan 

çatlaklıklar radyasyonu yeterince absorbe edemez ve gerekli korunma sağlanamaz.Bu 
nedenle çatlamıĢ olan kurĢunlu eldivenler kullanılmaz. 
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1.7. KurĢunlu Paravanlar 
 
Radyoloji departmanında, kumanda masası dıĢarıda değil ise kumanda masası önünde 

en az 2 m eninde ve 2,25 yüksekliğinde kurĢunlu paravan bulundurulur.Kumanda masası ile 
inceleme masası arasında en az 1,5 m mesafe olmalıdır. IĢınlama sürecinde radyasyon 
kaynağında uzak durmaya önem gösterilmelidir. Radyografi sırasında kurĢun paravan 
arkasında durulmalı, yardıma ihtiyacı olan hastalar olduğu zaman gerekli önlemler alınarak 

hasta yakınlarından yardım istenmelidir. 

 

ġekil 1.9: KurĢunlu paravana 

 

1.8. Koruyucu Diğer Araç-Gereçlerle Radyasyondan Korunma 
 
GiriĢimsel radyoloji ve laboratuvarında çalıĢan personel çalıĢma süresi dolduğunda 

radyasyon ortamından uzaklaĢmalıdır; çünkü iyonize olmuĢ hava bulunduğundan çalıĢma 
süresi dıĢındaki zamanını oksijenli ortamlarda geçirmelidir. 

 
Radyasyon çalıĢanlarının mevzuatta öngörülen süre aralıkları ile sağlık kontrölünden 

geçirilmelidirler. 
 
Radyoaktif maddelerin solunum, sindirim ve derideki çizik ve yaralar aracıyla vücuda 

alınarak iç radyasyon tehlikesi oluĢturabilecek radyoizotoplara karĢı bu tür çalıĢana ortamın 
tehlike durumuna göre, solunum cihazlı özel giysiler veya maskeler sağlanmalıdır. 

 

1.9. Radyolojik Cihazların Kullanımı ve Karanlık Oda Tekniğiyle 

Sağlanan Güvenlik Önlemleri 
 
Radyasyonda korunmada, diğer korunma önlemleri ile birlikte radyolojik cihazların 

tekniğine uygun Ģekilde kullanımı radyasyondan korunmada önem taĢır. Cihaz kullanımında 
aĢağıdaki önlemler dikkate alınmalıdır.  
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1.9.1. Doz Değerlerinin Kullanımı 
 

Radyolojik incelemelerde Resiprosite Yasası’na uyarak ıĢınlamalarda amaç, hasta 
dozunun olabilecek en düĢük seviyede tutulmasıdır. Son zamanlarda giriĢimsel radyoloji 
(anjiografi esnasında tedavi iĢlemi, örneğin kalp damarının açılması) incelemelerinde uzun 
süren ıĢınlamalar, neticesinde radyasyon dozunun artmasıyla birlikte, hücre ölümü artacak ve 
ölen hücre sayısı dokunun onarımı veya yenilenme yeteneğini aĢtığında belli zararlar ortaya 
çıkacaktır. Ortaya çıkan doku hasarının ağırlığı burada Ģua dozuyla doğru orantılıdır. Bu 

doku etkilerine deterministik etkiler adı verilmektedir. 
 

1.9.2. IĢın Alanını Sınırlayıcı Araç-Gerecin Kullanımı 
 

Sekonder radyasyon oluĢumunu etkileyen faktörlerden biri olan objenin alanı, 
sekonder ıĢın saçılımını doğru orantılı olarak etkiler. BaĢka bir ifadeyle objenin alanı 
daraldıkça sekonder ıĢın miktarı azalır. 

 

Sekonder radyasyonlar, insan sağlığını olumsuz yönde etkilediği gibi filme 
ulaĢtıklarında sislenmeye yol açarak radyografik kaliteyi de düĢürür; bu nedenle ıĢın alanını 
radyografik alanla sınırlı tutma amacıyla kolimatör (diyafram), tubus ve konus denen 
aksesuarlar kullanılır. 

 

1.9.3. Radyografide FFM Standartları 
 

Film ile foküs arasındaki mesafenin azalması, foküs büyüklüğü gibi etki eder. Bu 

nedenle film foküs arasındaki mesafe azaldıkça görüntü netsizleĢeceğinden radyografik 
kalite düĢer. Film foküs mesafesinin (FFM) artması ise foküs alanının küçülmesi gibi etki 
gösterdiğinden görüntüde sınır keskinliği artar. Zira foküs filmden uzaklaĢtıkça penumbra 
azalmaktadır. Ancak FFM gereğinden fazla artırılırsa filmi etkileyecek ıĢın demetinin 
yoğunluğu azaldığından görüntünün dansitesi düĢer. Bu nedenle radyografilerde standart 
FFM değerlerine uyulmalıdır. 

 

1.9.4. Radyaskopi (Fluoroskopi) Tekniği 
 

Ġncelenecek vücut bölgesinin x-ıĢınlarına fluoresan ekranlar üzerine düĢürülerek 
incelenmesine, radyoskopi (fluoroskopi) yöntemi denir. 

 

 Görüntü kuvvetlendirici tüpü, hastanın aldığı dozu azaltmasının yanısıra primer 

koruyucu bariyer gibi rol yapar. Görüntü tüpünün operatörün bulunduğu tarafta olması ve 
hastaya temas edecek kadar yakın olması gerekir. Bu cihazlarda kullanılan floroskopi 
düğmesinin, basınca radyasyon veren, bırakınca radyasyonu kesen tipde olması daha 
avantajlı olmaktadır.  

 

Bu cihazlarda hastadan gelen radyasyonu azaltmak için koruyucu perdeler, koruyucu 
kurĢunlu camlar kullanılmaktadır. Yine bu cihazlarda bulunan zaman uyarıcıları, toplam 
skopi süresini belirler ve beĢ dakikalık toplam skopi süresinde sesli sinyal verir. Floroskopi 
cihazları, masa üzerindeki x-ıĢını intensitesi 10 R/dk’yı geçmeyecek Ģekilde ayarlanmıĢtır. C 
kollu fluoroskopi ve anjiografi sistemlerinde x-ıĢını tüpü masa üstünde ise çalıĢanın aldığı 
doz daha fazladır. Bu nedenle bu cihazlarla çalıĢırken x-ıĢını tüpü masa altında ya da 
çalıĢanın öbür tarafında olmalıdır. 
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1.9.5. Ranforsatör-Film Uyumu 
 
Radyografide kullanılan filmlerle ranforsatörlerin uyumlu olması hastanın aldığı dozu 

büyük oranda azaltır (%95). Bu nedenle yüksek hızlı ranforsatörler ve bunlara uyumlu 
filmler kullanılmalıdır. Hızlı ranforsatörlerin öncelikle seçilmesi gerekir. 

 

1.9.6. Film Tekrarlarının Önlenmesi 
 
Tekrarlanan radyografilerin sayısı toplamın %10'u kadar yüksek bir seviyededir. 

Yoğun X-ıĢını çekimlerinin olduğu yerlerde tekrarların sayısının %3-4'ü geçmemesi gerekir. 
AĢağıdaki hususlara dikkat etmek bu tekrarlanma oranlarını düĢürecektir: 

 
 Uygun teknik parametrelerin seçimi, 
 Uygun film-kaset kombinasyonunun kullanılması, 
 Hastanın doğru pozisyonlanması, 
 Hasta pozisyonlama desteklerinin kullanımı. 

 
Her bir cihaza özgü radyografi teknikleri geliĢtirmek faydalı olacaktır.  
 

1.9.7. Yerinde Radyografi Kuralları 
 
El ile taĢınabilir (portatif) ve hareket ettirilebilir (mobil) radyografi cihazlarıyla 

yapılan radyografilerde alınacak önlemler radyoloji departmanındaki gibi olmaz. 
 
Bu cihazlarda koruyucu bariyerler olmaması nedeniyle, birlikte koruyucu kurĢun 

önlük bulundurulmalıdır. Bu cihazların ekspojur düğmeleri, x-ıĢını tüpünden 180 cm’ye 
kadar uzaklaĢtırılmalıdır.  

 

1.9.8. Tarama Amaçlı Radyografiler 
 
Tarama amaçlı radyografiler verem savaĢ dispanserlerinde, mobil araçlarla pontör 

muayenelerinde ve taramalı projeksiyon yöntemi görüntülemeleri ile yapılan 
radyografilerdir. 

 
Mobil araçlarlarla yapılan taramalarda, yerinde radyografi kuralları uygulanır. 

 
Mammografide radyasyonun oluĢturduğu risk nedeniyle tarama amacıyla 35-40 yaĢın 

üzerinde kullanılması ve taramada herbir meme için tek projeksiyonda inceleme yapılması 
gerekir. Mammografi cihazlarında ranforsatörlerin kullanılması, hastanın aldığı dozu 
oldukça azaltır. Görüntü kalitesi yüksek olan kseromammorafi tetkikinde hasta daha fazla 
doz alır. Ranforsatör kullanılarak yapılan tetkikte herbir projeksiyon için meme dozu 40 
mRad iken, kseromammografide meme dozu 370 mRad olmaktadır. 

 

Taramalı projeksiyon yöntemi görüntülemeleri ile incelenecek alan sınırlandırılmıĢ x-
ıĢınlarıyla taranır. Hastayı geçen x-ıĢınları detektörler tarafından algılanarak bilgisayara 
iletilir. Bilgisayarda dijitalize edilen verilerle monitörde görüntü oluĢturulur. 
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1.9.9. Uygun Radyolojik Ġnceleme Yönteminin Seçimi 
 
Radyolojik incelemelerde en az dozu gerektiren yöntemler tercih edilmelidir. BT de 

kolime edilmiĢ x-ıĢını demeti kullanıldığı için saçılan radyasyon floroskopiye göre daha 
azdır. BT’de hasta dozu, ardıĢık kesitlerin aldığı dozun toplamı Ģeklindedir. Fakat saçılan 
radyasyon ve yetersiz kollimasyona bağlı olarak verilen radyasyon, ilgili kesit alanının dıĢına 
kısmen taĢma göstermektedir. Bunun sonucu olarak taranan bölgenin almıĢ olduğu total 
radyasyon miktarı, bir kesitte alınmıĢ olan dozun üzerinde olmaktadır. Bir BT kesitinin 
radyasyon dozu, kesit alanı içindeki tüm dokulara yaklaĢık olarak eĢit oranda dağılır. Bu doz 
1-10 rad arasında değiĢir. Bir BT kesitinde en yüksek dozu deri alır. Deri dozu vücudun 

merkezine merkezine oranla yaklaĢık %20 daha fazladır. ArdıĢık kesitler alınan bir 
çalıĢmada, her kesitin aldığı radyasyon dozu, tek bir kesitte alınan doza göre % 40 daha 
fazladır.  

 

1.9.10. Cihazların Kalite Güvenlik (Qa) Ve Kalite Kontrol (Qc) Testlerinin 

Yapılması 
 
Hastanın alacağı radyasyon dozu üzerinde X-ıĢını cihazının performansının çok büyük 

önemi vardır. Bu performansın ölçülmesine kalite güvenliği (QA) veya bazen kalite kontrol 
(QC) denir. Ġdeal olarak, bütün yeni cihazlar kabul Ģartlarına uygunluğunun 
doğrulanabilmesi için test edilmelidir. Test sırasında, bazıları sadece baĢlangıçta ölçülmesi 
gereken bütün temel parametrelere bakılmalıdır. Cihazın kullanımı boyunca da düzenli 

olarak QA testleri yapılmalıdır. Bazıları çok basit olan bu testler, bir takım sorunların 
önlenmesini sağlar. Tablo 2.1. genel olarak uygulanan bazı testleri ve yapılması gereken 
aralıkları göstermektedir. QA testinin sıklığı cihazın tipine de bağlıdır. Örneğin, ıĢık/ıĢın 
alanı uyumu testi mobil cihazlarda daha sık kayma yaptığı için daha sık test edilmelidir 

 

QA Testi 
Kabul 

Edilebilirliği 

QA 

Sıklığı 

X-ıĢını tüpü odak büyüklüğü ü Tüp değiĢimlerinde 

KVp doğruluğu ve tekrarlanabilirliği ü  Yıllık 

Zamanlayıcının doğruluğu ve 
tekrarlanabilirliği 

ü  Yıllık 

Radyasyon çıktısının doğrusallığı ü Yıllık 

Demetin HVL'si ü Tüp değiĢimlerinde 

X-ıĢını demeti/ıĢık demeti alan uyumu ü Yıllık 

Floroskopi hasta doz hızları ü Yıllık 

Floroskopi çözünürlüğü ü Yıllık 

Tablo 2.1: X-ıĢını cihazlarına uygulanması gereken QA için örnekler  

 
QA testlerinin yapılması gerekliliği bir çok ülkede medikal ıĢınlamalar için ALARA 

prensibinin bir parçası olarak radyasyon yönetmeliklerinde yer almaktadır. 
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1.10. Radyasyon Görevlilerinin Radyasyondan Korunmasına Dair 

Mevzuat 
 

Radyasyon görevlilerinin radyasyondan korunmasına dair, ulusal ve uluslar arası 
mevzuatlar mevcuttur. 

 

1.10.1. Radyasyon Görevlilerinin Radyasyondan Korunmasına Dair Ulusal 

Mevzuat 
 
Radyasyonla çalıĢanlarının radyasyondan korunmasına dair ulusal mezuat 

Radyasyonun zararlı etkileri modülünde “Radyasyondan Korunmada Temel Güvenlik 
Standartları, Radyasyon Tüzüğü, Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği” baĢlıkları altında 
verilmiĢtir. 

 

1.10.2. Radyasyon Görevlilerinin Radyasyondan Korunmasına Dair 

Uluslararası Mevzuat 
 
Milletler Arası ÇalıĢma Örgütü (ilo) ile 1 haziran 1960 tarihinde iĢçilerin iyonizan 

radyasyonlara karĢı korunması hakkında sözleĢm yapılmıĢtır.Bu sözleĢme maddeleri aĢağıda 

ayrıntılı olarak verilmiĢtir. 
 

1.10.3. ĠĢçilerin Ġyonizan Radyasyonlara KarĢı Korunması Hakkında SözleĢme 
 
ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1960 Kanun Tarih ve Sayısı: 7.3.1968/1033 
Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 23.3.1968/12856 

Bakanlar Kurulu Kararı Tarih ve Sayısı: 2.7.1968/6-12959 
Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 25.7.1968/12959 
 
Milletlerarası ÇalıĢma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre’de toplantıya davet 

edilerek orada, 1 Haziran 1960 tarihinde kırkdördüncü toplantısını yapan 
 
Milletlerarası ÇalıĢma TeĢkilatı Genel Konferansı, 
 

Toplantı gündeminin dördüncü maddesini teĢkil eden, iĢçilerin iyonizan radyasyonlara 
karĢı korunmasıyla ilgili çeĢitli tekliflerin kabulüne, 

Bu tekliflerin bir Milletlerarası SözleĢme Ģeklini almasına karar verdikten sonra, 
 
BindokuzyüzaltmıĢ Haziran ayının iĢbu yirmi ikinci günü radyasyonlara karĢı 

korunmaya dair 1960 SözleĢmesi Ģeklinde adlandıralacak olan aĢağıdaki SözleĢmeyi kabul 
eder: 
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BÖLÜM I 
GENEL HÜKÜMLER 
 
MADDE 1 

ĠĢbu SözleĢmeyi onaylayan Milletlerarası ÇalıĢma TeĢkilatının her üyesi, onu mevzuat 
yoluyla, tatbikata ait usul ve kaideler veya diğer münasip tedbirlerle uygulamayı taahhüt 
eder.Bu sözleĢme hükümlerinin uygulama alanına konulmasında yetkili makam iĢçi ve 
iĢveren temsilcileriyle istiĢarede bulunacaktır. 

 
MADDE 2 
Bu sözleĢme,iĢçilerin çalıĢmaları sırasında iyonizan radyasyonlara maruz kalmalarına 

sebep olan bütün faaliyetler hakkında uygulanır. 

 
Maruz kalınabilecek iyonizan radyasyon dozlarının zayıf olması sebebiyle, 

sözleĢmenin uygulama alanına konulmasını sağlamak amacıyla 1. Maddede öngörülmüĢ olan 
usullerden biri yoluyla sözleĢme hükümlerinden istisna edilecek olan mühürlü veya 
mühürsüz radyoaktif maddeler ve iyonizan radyasyon neĢreden cihazlar hakkında bu 
sözleĢme uygulanmaz. 

 

MADDE 3 
Bilgi alanında kaydedilen geliĢmelerin ıĢığı altında,iĢçilerin sağlık ve emniyetleri 

bakımından iyonizan radyasyonlara karĢı etkili bir Ģekilde korunmasını sağlamak maksadıyla 
münasip her türlü tedbir alınacaktır. 

 
Bu maksada uygun, gerekli usul ve kaidelerle tedbirler kabul edilecek ve etkili bir 

korunma sağlanabilmesi için, zaruri olan bilgiler istifadeye açık bulundurulacaktır. 

 
Bu Ģekilde etkili bir korunma için : 
 
SözleĢmenin bir üye tarafından onaylanmasından sonra iĢçilerin iyonizan 

radyasyonlara karĢı korunması için alınan tedbirler,sözleĢme hükümlerine uygun olacaktır. 
 
Sözkonusu üye ,SözleĢmenin onaylanmasından önce almıĢ bulunduğu tedbirleri, 

sözleĢme hükümleriyle uygunluk temin etmek maksadıyla mümkün olan en kısa bir zamanda 

değiĢtirecek ve onaylanmadan önce mevcut olan diğer tedbirlerin de aynı istikamette 
değiĢtirilmesini teĢvik edecektir. 

 
Sözkonusu üye,SözleĢmenin onaylanması sırasında ,Milletlerarası ÇalıĢma Bürosu 

Genel Müdürüne,SözleĢme hükümlerinin ne Ģekilde ve hangi kategorideki iĢçilere 
uygulandığını gösteren bir bildirge gönderecek ve sözleĢmenin uygulanması hakkındaki 
raporlarında bu konuda elde edilen geliĢmeyi belirtecektir. 

 
Milletlerarası ÇalıĢma Bürosu Yönetim Kurulu,bu SözleĢmenin ilk yürürlüğe 

girmesinden itibaren üç senelik bir müddet sonunda Konferansa bu paragrafın (b) fıkrasının 
uygulanmasıyla ilgili ve bu hususta alınacak tedbirler bakımından uygun gördüğü teklifleri 
ihtiva eden özel bir rapor sunacaktır. 
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BÖLÜM II 
KORUNMA TEDBĠRLERĠ 
 
MADDE 4 

2 inci maddede sözü edilen faaliyetler,SözleĢmenin iĢbu kısmında öngörülen 
korunmayı sağlayacak tarzda tanzim ve icra edilmelidir. 

 
MADDE 5 
ĠĢçilerin iyonizan radyasyonlara maruz kalıĢlarının mümkün olan en asgari hadde 

indirilmesi için her türlü gayret sarfedilmeli ve fuzuli olan her türlü maruz kalıĢlar bütün 
ilgili taraflarca önlenmelidir. 

 

MADDE 6 
ÇeĢitli kategorilerdeki iĢçiler için organizma dıĢı veya içi kaynaklardan gelebilecek 

iyonizan radyasyonların tecviz edilebilir azami dozları ve organizmaya girmesine cevaz 
verilebilecek radyoaktif maddelerin azami miktarları, iĢbu SözleĢmenin 1 inci kısmına uygun 
olarak tespit edilecektir. 

 
Tecviz edilen bu azami doz ve miktarlar, yeni bilgilerin ıĢığında, devamlı Ģekilde 

yeniden incelemeye tabi tutulacaktır. 
 
MADDE 7 
Doğrudan doğruya radyasyon iĢlerinde çalıĢan ve; 
 
18 ve daha yukarı yaĢta, 
 

18 yaĢından küçük olan iĢçiler için uygun seviyeler, 6 ıncı madde hükümlerine uygun 
olarak tesbit edilmelidir. 

 
16 yaĢından küçük olan hiç bir iĢçi iyonizan radyasyonlara sebep olan iĢlerde 

çalıĢtırılmamalıdır. 
 
MADDE 8 
Doğrudan doğruya radyasyon iĢlerinde çalıĢmayan fakat iyonizan radyasyonlara veya 

radyoaktif maddelere maruz kalmaları ihtimali bulunan mahallerde kalan ve bu mahallerden 
geçen iĢçiler uygun seviyeler 6. Madde hükümleri gereğince tesbit edilmelidir. 

 
MADDE 9 
Iyonizan radyasyonlardan ileri gelen tehlikelerin mevcudiyetini göstermek 

üzere,uygun bir tehlike iĢaretinden faydalınılmalıdır.Bu konuda gerekli görülen her türlü 
bilgi iĢçilere verilmelidir. 

 
Doğrudan doğruya radyasyon iĢlerinde çalıĢan bütün iĢçilere, bu iĢlerde 

çalıĢtırılmadan önce veya çalıĢtırıldıkları sırada, güvenlikleri ve sıhhatlerinin korunması için 
alınacak ihtiyat tedbirleri ve bu tedbirlerin alınmasını gerektiren sebepler hakkında lazım 
geldiği Ģekilde bilgi verilmelidir. 
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MADDE 10 
Mevzuat iĢçilerin çalıĢmaları sırasında iyonizan radyasyonlara maruz kalmalarını intaç 

eden iĢleri iĢbu mevzuat tarafından tespit olunacak usuller dairesinde belirtilmelidir. 
 

MADDE 11 
Tespit edilen seviyelere riayet edilip edilmediğinin doğrulanması amacıyla,iĢçilerin 

iyonizan radyasyonlara ve radyoaktif maddelere ne dereceye kadar maruz kaldıklarını tayin 
etmek üzere iĢçilere ve iĢyerleri lazım geldiği Ģekilde kontrole tabi tutulmalıdır. 

 
MADDE 12 
Doğrudan doğruya radyasyon iĢlerinde çalıĢan bütün iĢçiler, bu iĢlerde çalıĢmadan 

önce veya çalıĢmaya baĢladıktan kısa bir zaman sonra sağlık muayenesine tabi tutulmalı ve 

bundan sonra münasip aralıklarla bu sağlık muayenelerinden geçirilmelidir. 
 
MADDE 13 
Ġyonizan radyasyona maruz kalmanın nitelik veya derecesi ve ya her ikisi 

sebebiyle,hangi hallerde aĢağıdaki tedbirlerin süratle alınması icap edeceği 1. Maddede 
öngörülen sözleĢmenin yürütümünün sağlayıcı uygulama metodlarından biri yoluyla 
belirtilecektir: 

 
ĠĢçi münasip bir sağlık muayenesine tabi tutulmalıdır; 
 
ĠĢveren yetkili makam tarafından verilen talimata uygun olarak bu makama tevdieten 

haber vermelidir, 
 
Radyasyonlara karĢı korunma konusunda yetkili Ģahıslar, iĢçinin iĢini hangi Ģartlar 

altında yaptığını incelemelidir; 
ĠĢveren, teknik müĢahadelere ve tıbbi görüĢlere dayanan düzeltici lüzumlu bütün 

tedbirleri almalıdır. 
 
MADDE 14 
Hiçbiri iĢçi,yetkili tıbbi görüĢe aykırı olarak iyonizan radyasyonlara maruz kalmasını 

gerektirebilecek iĢlerde çalıĢtırılmamalı veya çalıĢtırılmaya devam edilmemelidir. 
 

MADDE 15 
Bu sözleĢmeyi onaylayan her üye, sözleĢme hükümlerinin uygulanmasını denetleme 

amacıyla münasip teftiĢ hizmetleri sağlamayı veya yeteri kadar bu teftiĢin sağlanmıĢ olup 
olmadığını araĢtırmayı ,taahhüt eder. 

 
BÖLÜM III 
SON HÜKÜMLER 

 
MADDE 16 
Bu sözleĢmenin kesin onaylama belgeleri Milletlerarası ÇalıĢma Bürosu Genel 

Müdürlüğüne gönderilecek ve onun tarafından tescil edilecektir. 
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MADDE 17 
Bu SözleĢme ancak onaylama belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiĢ olan 

Milletlerarası ÇalıĢma TeĢkilatı üyelerini bağlayacaktır. 
 

Bu SözleĢme, iki üyenin onaylama belgesi Genel Müdür tarafından tescil edildiği 
tarihten oniki ay sonra yürürlüğe girecektir. 

 
Daha sonra bu sözleĢme, onu onaylayan her üye için onaylama belgesi tescil edildiği 

tarihten oniki ay sonra yürürlüğe girecektir. 
 
MADDE 18 
Bu sözleĢmeyi onaylayan her üye onu,ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beĢ yıllık 

bir devre sonunda Milletlerarası ÇalıĢma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve bu 
Müdürün tescil edeceği bir belge ile feshedebilir.Fesih ,tescil tarihinden ancak bir yıl sonra 
muteber olacaktır. 

 
Bu sözleĢmeyi onaylamıĢ olan ve bundan evvelki fıkarada sözü edilen beĢ yıllık 

devrenin bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu madde de öngörülen fesih hakkını 
kullanmayan üye yeniden 5 yıllık bir müddet için bağlanmıĢ olacaktır.Ve daha sonra bu 

SözleĢmeyi , her beĢ yıllık devrenin bitiminde bu madde öngörülen Ģartlar altında 
feshedilebilecektir. 

 
MADDE 19 
Milletlerarası ÇalıĢma Bürosu Genel Müdürü,Milletlerarası ÇalıĢma TeĢkilatı üyeleri 

tarafından kendisine bildirilen bütün onaylama ve fesihlerin tescil olduğunu TeĢkilatın bütün 
üyelerine bildirecektir. 

 
Genel Müdür kendisine gönderilen SözleĢmenin ikinci onaylama belgesinin fesih 

olduğunu teĢkilat üyelerine bildirirken, bu SözleĢmenin yürürlüğe gireceği tarih hakkında 
teĢkilat üyelerinin dikkatini çekecektir. 

 
MADDE 20 
Milletlerarası ÇalıĢma Bürosu Genel Müdürü yukarıdaki maddelere uygun olarak 

tescil etmiĢ olduğu bütün onaylamalara ve fesihlere dair tam bilgileri BirleĢmiĢ Milletler 

AntlaĢmasının 202 nci maddesine uygun olarak tescil edilmek üzere,BirleĢmiĢ Milletler 
Genel Sekreterine ulaĢtıracaktır. 

 
MADDE 21 
Milletlerarası ÇalıĢma Bürosu Yönetim Kurulu gerekli gördüğü her seferinde, bu 

SözleĢmenin uygulanması hakkındaki bir raporu genel konferansa sunacak ve onun tamamen 
veya kısmen değiĢtirilmesi meselesinin konferans gündemine alınması lüzumu hakkında 

karar verecektir. 
 
MADDE 22 
Konferansın bu SözleĢmeyi tamamen veya kısmen değiĢtiren yeni bir sözleĢme kabulu 

halinde ve yeni sözleĢme aksini öngörmediği takdirde: 
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Tadil edici yeni sözleĢmenin bir üye tarafından onaylanması keyfiyeti, yukarıdaki 18 
inci madde nazara alınmaksızın ve tadil edici yeni sözleĢme yürürlüğe girmiĢ olmak kayıt ve 
Ģartıyla, bu sözleĢmenin derhal ve kendiliğinden feshini gerektirecektir. 

 

Tadil edici yeni sözleĢmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren bu sözleĢme 
üyelerin onaylanmasına artık açık bulundurulmayacaktır. 

 
Bu sözleĢme, onu onayıp da tadil edici sözleĢmeyi onaylamamıĢ bulunan üyeler 

için,herhalde Ģimdiki Ģekil ve muhtevası ile yürürlükte olmakta devam edecektir. 
 
MADDE 23 
Bu sözleĢmenin Ġngilizce ve Fransızca metinleri aynı derecede muteberdir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda Genel kuralları uygulayarak 

hastaları radyasyondan koruyabileceksiniz.  
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġyonlayıcı radyasyon uygulamalarında 
kurĢunlu önlük kullanınız. 

 

 Yüzü radyasyondan koruma amacıyla 
yüz koruyucu kullanınız. 

 Yüz koruyucunuzu seçerken ıĢığa karĢı 
saydam olmasına dikkat ediniz. 

 Özellikle tiroit (kalkan) bezini korumak 
için kurĢunlu boyun koruyucu 
kullanınız. 

 Boyun etrafını saran ve kurĢun içeren 
boyun koruyucu kullanınız. 

 Elleri radyasyondan korumak için 
kurĢunlu eldivenler kullanınız. 

 KurĢunlu eldivenler, ön, arka ve bilekler 
dahil zırhlayabilecek özellikte olmasına 
dikkat ediniz. 

 Kumanda masası radyografi odasında 
bulunduruluyorsa gerekli önlemleri 
alınız. 

 Kumanda masası önünde en az 2 m 
eninde ve 2,25 yüksekliğinde kurĢunlu 
paravan bulundurunuz. 

 Radyasyon ortamında maruz kalınan 
radyasyon miktarını ölçmek için çalıĢma 
süresince dozimetre takınız. 

 Radyasyon ortamlarında çalıĢırken 
kullanılan filmleri, dozimetreleri ön yüzü 
önde olacak Ģekilde yakanıza takmayı 
unutmayınız. 

 Radyoaktif maddelerin solunum ve 

sindirim yoluyla vücuda girmesini 
önlemek için l önlemler alınız. 

 Özel durumlarda solunum cihazı ve özel 
maske gibi malzemeleri kullanınız. 

  Günlük çalıĢma süresi sonunda 
dozimetreyi radyasyon alanı dıĢında 
bırakınız. 

 Maruz kalınan radyasyon miktarının 
ölçülmesini sağlayınız.        

 Filmli dozimetreleri sıcaklık, ıĢık ve 

nemden koruyunuz. 

 Filimde, ısı ve ıĢık sislenmeye neden 
olduğundan değerlendirmede hata payını 

artıracağından dikkatli bir Ģekilde 
koruyunuz. 

 Belirli periyotlarla dozimetrelerin 
ölçümünü yaptırınız. 

 Dozimetrelerin değerlendirme 
periyotlarını bir aydan uzun tutmayınız. 

 Kısa sürede maruz kalınan dozu pratik 
olarak kalem dozimetrelerle ölçmek için 

dozimetreyi yakaya takınız. 

 Kalem dozimetre elektrikle çalıĢtığından 
dolu olup olmadığını sürekli kontrol 

ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Maruz kalınan radyasyon dozunu 
skaladan okuyarak gerekirse hafızada 
biriktiriniz. 

 Radyasyon dozunu hafızada 

biriktirdiğinizden emin olunuz. 

 Diğer radyasyon algılama ve ölçme 

aygıtlarını kullanım kılavuzuna göre 
kullanınız. 

 Kullanım kılavuzunu dikkatlice 
okuyunuz. 

 Ayrıntı gerektirmeyen radyografilerde 

mAs değerini düĢük tutunuz. 

 Vücudun ayrıntı gerektirmeyen bölgeleri 
yumuĢak doku yapısında olduğundan bu 
bölgeler ıĢınlandığında biyolojik zarar 
artar. Radyografilerde mAs değrini düĢük 
tutmaya özen gösteriniz. 

 Genital sistem, ince bağırsak ve göz gibi 
kalın ve radyosensitif özellik gösteren 
bölgelerin radyografilerinde yüksek Kv, 
düĢük mAs tekniğini uygulayınız. 

 Radyosensitif özellik gösteren bölgelerin 
radyografilerinde yüksek Kv, düĢük mAs 

tekniği uygulanmasına önem gösteriniz. 

 Tıbbi amaçlı ıĢınlamalarda inceleme veya 
tedavi alanı dıĢındaki bölgeleri 
radyasyondan koruyunuz. 

 IĢın demeti diyafram, tubus veya konus 
kullanılarak inceleme veya tedavi 
alanlarını sınırlayınız. 

 Tıbbi amaçlı ıĢınlamalarda ıĢın 

kaynağının objede uzaklığının 
belirlenmesinde uluslararası standartları 
esas alınız. 

 Film foküs mesafelerine (FFM) dikkat 
ediniz. 

 Radyoskopik incelemeleri aralıklı olarak 
yapınız. 

 Doz miktarının dakikada 50 mSv sınırını 
aĢmamasına dikkat ediniz. 

 Ġncelemenin özelliğine göre ranforsatör-
film uyumunu sağlayınız. 

 Radyolojik incelemelerinde detay 
gerektiren alt ve üst ekstremite gibi 
radyografilerde ranforsatörlü film yerine 
ranforsatörsüz filmleri tercih ediniz. 

 ÇeĢitli hatalardan kaynaklanan film 
tekrarlarını önleyiniz. 

 Radyolojik incelemelerde, genel ve özel 
pozisyon kurallarını uygulayınız. 

 Seyyar (mobil) cihazlarla yerinde yapılan 
radyografilerde exposure düğmesini ıĢın 
kaynağından en az 180 cm uzakta 
tutunuz. 

 Tekniğin gerektirdiği ayrıntıları dikkate 
alınız. 

 Radyolojik incelemelerde en az dozla 
yeterli kaliteyi sağlayan yöntemi tercih 
ediniz. 

 Saçılan radyasyon miktarının en az olan 
yöntemi tercih ediniz. 

 Cihazların belirli periyotlarla kalite 
güvenlik (QA) ve kalite kontrol (QC) 
testlerinin yapılmasını sağlayınız. 

 X-ıĢını cihazlarının uygulanması gereken 
yıllık güvenlik testindengeçmesini 
sağlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. KurĢunlu eldivenler en az kaç mm kalınlıkta olmalıdır? 
A) A.0,32 
B) B.0,25 
C) C.0,50 

D) D.0,22 
E) E.0,35 
 

2. Mamografi çekimi, radyasyonun oluĢturduğu risk nedeniyle tarama amacıyla kaç 
yaĢın üzerinde uygulanmamalıdır? 
A) 35-40 
B) 19-20 
C) 25-30 

D) 30-20 
E) E.20-25 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi, film tekrarlarının önlenmesinde dikkat edilmesi gereken 
hususlardan değildir? 
A) Uygun teknik parametrelerin seçimi 
B) Uygun film-kaset kombinasyonunun kullanılması 

C) Hastanın doğru pozisyonlanması  
D) Hasta pozisyonlama desteklerinin kullanılmaması 
E) Hasta pozisyonlama desteklerinin kullanımı 
 

4. Ülkemizde dozimetrelerin dağıtımı ve okunması hangi kurum tarafından 
yapılmaktadır? 
A) Sağlık Bakanlığı 

B) Milli Eğitim Bakanlığı 
C) TürkiyeAtom Enerjisi  
D) Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 
E) Sağlık ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı 
 

5. Kalem dozimetreler kaç mR arasında doz hesaplayabilmektedir? 
A) 0-20 
B) 0-300 

C) 0-2000 
D) 0-10 
E) 0-200 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 
 
 
Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle genel kuralları uygulayarak hasta 

ve toplum üyelerini radyasyondan koruyabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Genel kuralları uygulayarak hastaları radyasyondan korumayı çeĢitli 

kaynaklardan araĢtırınız. Rapor haline getirerek sınıf ortamında tartıĢınız.  

 Özel durumlarda hastaları radyasyondan korumayı çeĢitli kaynaklardan 

araĢtırınız. Rapor haline getirerek sınıf ortamında tartıĢınız.  

 

2. HASTALARI VE TOPLUM ÜYELERĠNĠ 

RADYASYONDAN KORUMA 
 

2.1. Hastaları Radyasyondan Koruma 
 

Hasta ve toplum üyelerini radyasyondan koruma, genel ve özel durumlarda hastaları 
radyasyondan koruma olmak üzere iki baĢlık altında anlatılacaktır.  

 

2.2. Genel Durumlarda Hastaları Radyasyondan Koruma 
 
En yüksek radyasyon dozunu, tetkiki yapılan hasta almakla birlikte, personel kendi 

aldığı dozun hastanın aldığı doz ile orantılı olduğunu bilerek her zaman gerekli önlemleri 
almalıdır. Temel radyasyon güvenliği standatlarına uygun olarak, radyolojik tetkiki talep 
eden doktorun ıĢınlanmanın zararlı sonuçlarını gözönünde bulundurarak net bir fayda 
sağlamayan hiçbir radyasyon uygulaması için talepte bulunmamalı; radyolojik tetkiki 
yapacak personel de düzenli aralıklarla kalite kontrol denetimi yaparak kullandıkları 

cihazların daima doğru çalıĢmasını sağlamalıdır. 
 
Genellikle hastanelerde, radyoloji bölümlerine gidemeyen, yatan hastaların yanına 

götürülebilen hareketli X-ıĢını cihazları bulunur. Tetkik esnasında hastanın yanında baĢka 
hastalar ve tetkike yardımcı personel bulunabileceği için bu cihazların kullanımında özel 
önlemlerin alınması gerekir. Personel bu durumda alması gereken önlemler hakkında bilgi 
sahibi olmalıdır. Örneğin, uzatma kablosu en az 2 m uzunluğunda olmalı ve çekimler 

kablonun uzanabildiği en uzak noktadan yapılmalı, her hareketli cihazın kendisine ait bir 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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koruyucu önlüğü olmalıdır. Hareketli cihazlar, sadece hastanın röntgen bölümüne 
gidemediği durumlarda kullanılmalıdır. (Bkz. Resim: 2.1). 

 

Resim 2.1: Seyyar röntgen cihazı 

Gereksiz radyasyon dozlarından kaçınmak için aĢağıdaki noktalara dikkat edilmelidir.  

 
 Hekimin yazılı kararı olmayan hiçbir ıĢınlama yapılmamalıdır. 
 Radyolojik yönden incelenmesi gereken hastaların öncelikle varsa eski film 

veya raporları değerlendirilmelidir. 
 X-ıĢını tüpü çalıĢırken teĢhis odasında hasta, hekim ve teknisyen dıĢında hiç 

kimse bulunmamalıdır. 
 Laboratuvar kapıları, çalıĢma anında sürekli kapalı tutulmalıdır. 

 X-ıĢını tüpü birincil ıĢın doğrudan kapıya, pencereye, kontrol paneline, meĢgul 
edilen alanlara yönlendirilmemel; birincil ıĢının meĢgul edilmeyen alanlara 
yönlendirilmesi tercih edilmelidir.  

 Faydalı ıĢın demetini klinik sahada sınırlayabilecek uygun tertibatlar olmalı 
(diyaframlar, koniler veya ayarlanabilir kolimatörler) faydalı ıĢın demetinin 
profilini göstermek için bir ıĢıklı yer tayin edici kullanılmalıdır. 

 Radyografik uygulama sırasında mümkün olan en küçük alan kullanılmalıdır. 
Çocuk doğurma çağındaki kadın hastaların karın bölgeleri ve erkeklerin 

gonadlarını koruyucu önlemler alınmalıdır. Örneğin, testisler ıĢın alanının 
sadece birkaç cm dıĢındayken bile on kat daha az radyasyon dozu alır. 

 Bütün teĢhis çalıĢmalarında hastanın ve görevli personelin ve gerektiğinde 
yardımcı personelin gonadlarının korunması için özel dikkat gösterilmeli ve 
önlem alınmalıdır. Çocuk hastaların tetkik çalıĢmalarında sabitleĢtirici 
malzemelerin kullanılması aynı filmin tekrar tekrar çekilmesini önleyecektir. 

 Filim çekimi sırasında görevli personel hiçbir Ģekilde hastaları veya filmi elle 

tutmamalıdır. Eğer tutması gerekiyor ise, özellikle çocuk hastalar, hasta 
yakınları tarafından tutulmalıdır. Bu esnada hastayı tutan Ģahıs kurĢunlu önlük 
ve eldiven giymelidir. Gereğinde mekanik destekleyicilerden yararlanılmalıdır. 

 ġiddetlendirici ekran veya hızlı film kullanılması hasta dozunu azaltacaktır. 
 Mümkün olduğu ölçülerde yüksek kV ve düĢük mA' da çalıĢılmalıdır. 
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 Diyafram kontrol düğmeleri, hekim veya teknisyenin ellerinin ıĢınlanmasını 
önleyecek Ģekilde zırhlanmıĢ olmalıdır. 

 Floroskopik tetkiklerde kurĢunlu önlük ve troid koruyucusu kullanılmalıdır. 
(KurĢunlu önlük en az 0.25 mm kurĢun eĢdeğerinde olmalıdır. Gerektiğinde 

kullanılmak üzere kurĢunlu eldivenlerde aynı eĢdeğerde olmalıdır). 
 KurĢunlu önlük ve eldivenler, yırtılma ve çatlamalarını kontrol etmek için 

belirli aralıklarla skopi veya radyografi ile kontrol edilmelidir. 
 Kullanılan skopi sandalyesi 1.5 mm kalınlığında kurĢun plaka ile kaplanmıĢ 

veya aynı korumayı verebilecek eĢdeğerde olmalıdır. 
 Skopi çalıĢmalarında, hasta dozunu minimum tutabilmek için aĢağıdaki Ģartlar 

sağlanmalıdır. 

 DüĢük tüp akımı (mA) ile çalıĢılması, 

 Hızlı ekran kullanılması, 

 Mümkünse görüntü Ģiddetlendiricileri kullanılması, 

 Diyaframların ayarlanması, 

 Uygun filtrelerin kullanılması, 

 Hekim veya teknisyen tarafından kırmızı cam gözlük kullanılarak gerekli 
karanlık adaptasyonu sağlanması, 

 Gerekli tetkik zamanı minimum tutulmalı ve toplam ıĢınlama zamanını 
ölçmek için zaman ayarlayıcının kullanılmaması. 
 

 Tomografik tetkiklerde ise X-ıĢın alanı dikkatli bir biçimde 

pozisyonlandırılmalıdır. (Örneğin kafa çekimlerinde gantriye verilecek doğru 
açı hassas organların özellikle gözlerin ıĢın alanının dıĢında tutulmasını sağlar). 

 Radyasyonla çalıĢan kiĢiler düzenli olarak cep veya film dozimetresi 
kullanmalıdırlar. 

 Hayati önem arzetmedikce hamile ve hamile olma ihtimali bulunan bayanların 
filimleri çekilmemelidir. 

 Röntgen filmi çekenlerin bu iĢ için önceden eğitilmiĢ olması Ģarttır. Ayrıca 

yetkili Ģahıstan baĢkası röntgen cihazını kullanmamalıdır. Yetkili Ģahıs, 
kanunların bu iĢ için izin verdiği Ģahıstır. 

 
Bu hususların uygulanmasından "Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ve Yönetmeliği" 

gereğince lisans sahibi sorumludur.  

 

Resim 2.2: Röntgen bekleme solanu 
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Bu hususlara uyulması her zaman mümkün olmayabilir; ancak radyasyonun doğru 
uygulama prensipleri ve As Low As Reasonable Achievable (ALARA) prensibi gereğince 
hasta dozunu en aza indirmek için bütün imkanlar kullanılmalıdır. Hasta dozunun en aza 
indirilmesinin, mesleki ıĢınlanmalara bağlı olarak alınacak dozların da en aza indirilmesini 

sağlayacağı unutulmamalıdır.  
 

2.3. Özel Durumlarda Hastaları Radyasyondan Korumak 
 
Bu koruma Ģekli; hamile olma olasılığı olan hastaları, hamileliği bilinenleri, hamile 

radyasyon görevlilerini, üreme organlarına yönelik koruyucu önlemler ve diğer özel 
durumlardaki hastaları radyasyondan koruma olmak üzere beĢ grupta ele alınır. 

 

2.3.1. Hamile Olma Olasılığı Olan Hastaları Radyasyondan Koruma 
 
Hamile olma olasılığı olan hastalara, pelvis bölgesinden farklı diğer vücut bölgelerine 

radyolojik tetkik yapılacaksa uygun kolimasyon yapılarak ve pelvis bölgesi kurĢun 
koruyucularla örtülerek yapılır. Pelvis bölgesine ve bu bölgeye yakın bölgelere radyolojik 
tetkik yapılacaksa menstrüasyon baĢladıktan sonraki 10 gün içinde yapılmalıdır. Radyoloji 
departmanlarında, hamileleri uyarıcı yazılar bulunmalıdır (Bkz. ġekil:2/1). 

 

ġekil 2.1: Hamile Uyarı Yazısı 
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2.3.2. Hamileliği Bilinen Hastaları Radyasyondan Koruma  
 
Hamile olduğu bilinen hastalarda, öncelikle ilk üç ay içinde radyolojik tetkik , 

mümkün olduğunca yapılmamalıdır. Hastaya radyolojik tetkik yapılacaksa radyolog veya 
sorumlu hekim durumu tekrar gözden geçirmelidir. Eğer çekimin yapılması zorunlu ise 
mümkün olduğunca az radyografi çekilmelidir. Floroskopi yapılacaksa zaman mümkün 
olduğunca kısa tutulmalıdır. Radyolojik incelemeler yapılırken karın kısmı kurĢun örtü ile 
korunur. Radyolojik incelemeden sonra fötal doz hesaplaması gerekir. Fötal dozun 
hesaplanabilmesi için hastanın yaĢı, yapılan tetkik, alınan radyografi sayısı, radyografi için 
kVp, mAs, ıĢınlama alanı ve floroskopi için ortalama kVp, ıĢınlama süresi ve ıĢınlama alanı 

kayıtları tutulur. Doz, radyasyon fizikçisi yoksa radyoloji uzmanları tarafından hesaplanır. 
Doz hesaplandıktan sonra 10-25 rad kuralı uygulanır. 10 rad’ın altında gebeliğin 
sonlandırılmasına gerek yoktur. 25 rad’ın üzerinde ise fötal anamoli riskinin yüksek olması 
nedeniyle gebelik sonlandırılır. Genellikle fötal daz 1-5 rad arasında olduğundan problem 
olmaz.  

 

2.3.3. Hamile Radyasyon Görevlilerini Radyasyondan Koruma 
 
Hamileliği belirlenmiĢ kadın radyasyon çalıĢanı, çalıĢma Ģartlarının yeniden 

düzenlenebilmesi amacıyla yönetimi haberdar eder. Hamileliğin bildirilmesi kadın çalıĢanın 
çalıĢmasına engel teĢkil etmez; gerekiyorsa çalıĢma koĢulları yeniden düzenlenir. Bu nedenle 
doğacak çocuğun alacağı dozun mümkün olduğu kadar düĢük düzeyde tutulması sağlanır ve 
toplum için belirlenen doz sınırlarına uyulur. 

 
Emzirme dönemindeki kadın çalıĢanlar, radyoaktif kontaminasyon riski taĢıyan iĢlerde 

çalıĢtırılmazlar. ÇalıĢma durumu söz konusu olduğu durumlarda ise kurĢun koruyucular 
kullanılır (Bkz. Resim:2/3). 

 

Resim 2.3: KurĢun koruyucular 
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2.3.4. Üreme Organlarına Yönelik Koruyucu Önlemler 
 
Ġncelenen alanı engellemediği sürece her türlü durumda gonadlar kurĢun bir tabaka ile 

örtülerek korunmalıdır. Özellikle seri çekim gerektiren doğuĢtan bel çıkıklığı olan çocuklar 
korunma çok önemlidir (Bkz. Resim:2/4). 

 

Resim 2.4: Üreme bölgesi koruyucuları 

 

2.3.5. Diğer Özel Durumlarda Hastaları Radyasyondan Koruma 
 
Büyüme ve geliĢme geriliği olan çocuklarda, klinik ve lâboratuvar incelemeleriyle 

üriner sistem patolojisi saptanmamıĢsa ürografi (ĠVP) incelemesi yapılmamalıdır. Ayrıca; 
hipertansiyon araĢtırmasında da ürografi incelemesinden kaçınılmalıdır. Lokalize bulgu 
mevcut değilse paranösol sinüslerin radyolojik incelemesi yapılmamalı, kalbin rutin 
fluoroskopik incelemesinden de kaçınılmalıdır. 

 

2.4. Toplum Üyelerini Radyasyondan Koruma 
 

Toplum üyesi kiĢinin doğal radyoaktivite diĢındaki tüm nedenlerden dolayı maruz 
kalacağı radyasyon dozu, çevreye radyasyon ve radyoaktif madde yayılmaları 
yönetmeliklere göre kontrol edilir. 

 

2.4.1. Toplumu Doğal ve Yapay Radyasyonlardan Koruma 
 

Toplum üyeleri doğal ve yapay radyasyonların etkisi altındadır. Doğada mevcut 
radyoaktif elementlerden yayılan gamma ıĢınları ve radon gazı ile tıbbî ve endüstriyel 
uygulamalar, radyoaktif madde içeren tüketci ürünleri gibi birçok faktör toplumun maruz 
kaldığı radyasyon miktarını etkilemektedir. Buna göre; yaĢanan yer, bölgenin toprak yapısı, 
binalarda kullanılan malzemeler, mevsimler, kutuplara olan uzaklık ve hava koĢulları gibi 
faktörlere bağlı olarak toplum üyelerinin maruz kaldığı radyasyon miktarı değiĢmektedir. 
Ancak; doğal ve yapay radyasyonlar karĢısında toplum üyelerinin maruz kaldığı yıllık 

ortalama radyasyon miktarılarının dünya ortalaması 2,7 mSv kadardır  
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 Doğal Radyasyon Kaynakları 

 
Ġnsanoğlu ve diğer canlılar, milyonlarca yıldan beri evrenden gelen kozmik ıĢınlar ve 

yerkürede bulunan doğal radyoaktif maddelerden yayılan radyasyonla ıĢınlanmaktadır. 

Soluduğumuz hava ile içtiğimiz su ve toprakta bulunan doğal radyoaktif maddelerden dolayı 
bütün yediklerimiz ve içtiklerimiz bir miktar radyoktiftir. Tüm canlıların varoluĢlarından bu 
yana sürekli olarak doğal radyasyonla iç içe yaĢamaktadırlar (Bkz. Grafik. 2/1). 

 

Grafik 2.1: Doğal radyasyon kaynaklarından maruz kalınan küresel radyasyon dozlarının 

oransal değerleri 

 

 Kozmik Radyasyon 

 
Dünyamız, uzaydan gelen yüksek enerjili parçacıklarla sürekli olarak bombardıman 

edilmektedir. Yüksek enerjili parçacıkların büyük bir çoğunluğu atmosfere ulaĢan 
protonlardır. GüneĢteki patlamalara, yerin manyetik alanına ve yerküreden yüksekliğe bağlı 

olarak kozmik ıĢınların yoğunluğu değiĢir. Dünyaya ulaĢan bu radyasyonun önemli bir 
bölümü atmosfer (özellikle ozon tabakası) tarafından soğrulur. Aynı zamanda hidrojen 
atomları radyoaktif izotop (H3) haline dönüĢür. Bu nedenle kozmik ıĢın yoğunluğu, 
ekvatordan kutuplara gidildikçe artar. Ġnsanların aldığı radyasyon enlem arttıkça artar. Bu 
ıĢınların büyük bir kısmı dünya atmosferinden geçmeye çalıĢırken tutulurlar. Yani 
atmosferimiz kısmi olarak radyasyonu zırhlar. Bu yüzden atmosferimiz de bir radyoaktif 
kaynağıdır.  

 
Deniz seviyesine yaklaĢtıkça kozmik ıĢınların yoğunluğu dolayısıyla doz miktarı da 

azalır. Bir pilotun uçuĢ süresince maruz kaldığı kozmik ıĢın miktarı ise deniz seviyesindeki 
insanlara göre 20 kat daha fazladır (Bkz. Resim. 2/5). 
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Resim 2.5:Yükseltilere göre radyasyon seviyeleri 

 

 Radon Gazı 
 

Doğal radyoaktif elementlerin yaydığı gamma ıĢınları nedeniyle topraktan alınan 

radyasyon dozunun dünya ortalaması yılda 0,46 mSv olarak bulunmuĢtur. Yer kabuğunda 
yaygın olarak bulunan Radyum-226 tarafından salınan radon gazı yüzeye çıktığında 
binaların içine girerek dıĢ ortamdan yüzlerce kat daha fazla etkide bulunabilir. Radon 
kimyasal olarak etkisizdir, doğal olarak ortaya çıkan bu radyoaktif gaz kokusuz ve 
renksizdir. Radon gazı, topraktan havaya kolaylıkla sızar ve alfa partikülleri denen 
iyonlaĢtırıcı radyasyon yayar. Bu partiküller solunum yollarımıza yerleĢebilir ve DNA'ya 
zarar vererek akciğer kanserine yol açabilir. Radon gazı evlerimize; bina çatlaklarından, 
zemindeki boĢluklardan ve drenajdan girer. Evlerde radona daha az maruz kalmak için bina 

çatlaklarını kapatmak ve toprağa yakın katları havalandırmak gerekir. Radon, içme suyunda 
da bulunabilir ve konsantrasyonu suyun kaynağına göre değiĢir ve konsantrasyon, zaman 
zaman tehlikeli seviyelere ulaĢabilir (Bkz. ġekil. 2/2). 

 
ġekil 2.2: Radon Gazı giriĢ noktaları 
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 Yiyecek ve Ġçecekler 
 

Radyoaktif maddeler doğada her yerde bulunduğundan yiyecek ve içeceklerimizde de 
bulunmaktadır. Yediğimiz içtiğimiz her Ģey, su dahil biraz radyoaktiftir. Toprakta ve suda 
bulunanm doğal radyoaktif maddeler, su ile birlikte bitkilere geçer. Bu bitkileri tüketen 
hayvanlar da bir miktar radyoaktif hale gelir. Ġnsanlar da beslenme zincirinde bulunan 
hayvansal besinleri tüketerek radyoaktif madde alırlar. Özellikle kabuklu yiyecekler daha 
fazla radyoaktif madde içerirler ve bu ürünleri fazla miktarda tüketen insanlar, bu 

ortalamanın üzerinde bir radyasyon dozu alırlar.  
 

Uranyum ve toryum serilerinin diğer radyonüklitleri, özellikle KurĢun-210 ve 
Polonyum-210 hava, su ve gıdalarda bulunur ve iç ıĢınlanmaya sebep olur. Potasyum-40 da 
normal beslenme yoluyla vücuda giren radyonüklitlerden birisidir. Bu, iç ıĢınlanma 
kaynaklarından alınan yıllık ortalama etkin doz miktarının, 0,3 mSv olduğu ve bunun 

yarısının Potasyum-40'dan kaynaklandığı tahmin edilmektedir. 
 

Yiyecek, içecek ve teneffüs ettiğimiz havadan maruz kaldığımız dozun dünya 
ortalaması 0.25 mSv/yıl’dır. 

 

 DıĢ IĢınlanma 
 

OluĢumundan itibaren, yerkürede bazı radyoaktif maddeler bulunmaktadır. Yer 
kabuğuna ait radyasyon düĢük konsantrasyonda bütün toprak ve kayalara dağılmıĢ olarak 

bulunur. Granit, kumtaĢı ve kireçtaĢı gibi bazı kayalar, uranyum, toryum ve bunların 
bozulma ürünleri ile potasyum-40 gibi doğal radyoaktif maddeleri içerir. Bu maddelerin 
neredeyse hepsi gama ıĢını yayınlar ve vücudumuzu eĢit olarak ıĢınlar.Yapı malzemeleri; taĢ, 
topraktan üretildikleri için düĢük oranda radyoaktif olabilir. Bütün bunlardan dolayı maruz 
kaldığımız radyasyon dozu, yerin jeolojik yapısına ve oturduğumuz evin yapısında kullanılan 
inĢaat malzemesine bağlı olarak değiĢmektedir. Doğal radyasyon dozu bölgeden bölgeye 
değiĢtiğinden yaĢanacak bölge tercihinde bu durumu dikkate alınmalıdır (Bkz. Resim. 2/6). 

 

Resim 2.6: IĢınlamalar 
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 Ultraviyole IĢınlar 

 
Ultraviyole ıĢınların en büyük kaynağı güneĢtir. GüneĢten yayılan enerjinin yaklaĢık 

% 9’u ultraviyole radyasyonudur. GüneĢ tarafından yayılan Ģiddetli ultraviyole ıĢınlarının 
büyük bölümü, atmosferin ozon tabakasında süzülür ve Dünya yüzeyine, yaĢam için gerekli 
olan az bir kısmı ulaĢır. Ultraviyole ıĢınlar, canlılar üzerinde deride, kızarma (eritem) ve göz 
kamaĢması (kar körlüğü) gibi fotokimyasal etkilerde bulunabilir. Bu tür fotokimyasal 
etkilere karĢı plastikten yapılmıĢ koruyucu gözlükler ve opak (ıĢığı tutan) elbise ve perdeler 
kullanılmalıdır (Bkz. Resim. 2/7). 

 

Resim 2.7: Ultraviyole ıĢınlar 

 

 Laser IĢınlar 

 
Laser ıĢınları, göz merceği tarafından retina tabakası üzerine odaklanarak hasara yol 

açabilir. Bu nedenle laser ıĢınlarına çıplak gözle bakılmamalı; lasere uygun gözlükler 
kullanılmalıdır. 

 

 Kızılaltı IĢınlar 

 
Bu ıĢınlar,güneĢin gönderdiği ıĢınların büyük bölümünü teĢkil eder. Kızılaltı ıĢınların 

canlılar üzerinde ısı etkisi olduğundan, kısa vadede deri yanmaları, uzun vadede ise katarakt 
denen göz hastalığına yol açabilir. Bu nedenle; kızıl ötesi ıĢınların göz üzerindeki etkisen 
karĢı koruyucu gözlükler kullanılmalıdır. 

 
 Yapay Radyasyon Kaynakları 

 
Bu kaynaklar;tıbbı uygulamalar, endüstriyel uygulamalar, nükleer serpinti, nükleer 

güç  santralleri ve tüketici ürünleridir. 
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 Tıbbı Uygulamalar 

 
Tıbbi alandaki radyasyon uygulamaları, radyasyonla görüntü elde edebilme ve 

radyasyonun hücre veya tümörleri yok edebilme yeteneğine sahip olması temeline dayanır. 
Bu iki özelliğinden dolayı radyasyon hastalıkların teĢhis ve tedavisinde önemli rol 
oynar.Tanı ve tedavi amaçlı tıbbî uygulamalarda halkın maruz kaldığı radyasyon dozunun 
yıllık dünya ortalaması 0,3 mSv olup, bu hususta daha önceki faaliyetlerde yer verilen 
koruyucu önlemlere uyulmalıdır (Bkz. Resim. 2/8). 

 

Resim 2.8: Tıbbi alandaki radyasyon uygulamaları örnekleri 

 

 Endüstriyel Uygulamalar 

 

X ve gama ıĢınlardan yararlanılarak röntgen filmleri çekilen endüstriyel ürünlerin 
(borular, buhar kazanları, her türlü makine aksamları, vs.) herhangi bir hata içerip içermediği 
tespit edilebilmektedir. Radyografi dıĢında radyasyondan yararlanılarak yine bir çok sanayi 
ürününün (demir, çelik, lastik, kağıt, plastik, çimento, Ģeker, vs.) üretim aĢamasındaki 
seviye, kalınlık, nem ve yoğunluk ölçümleri yapılmaktadır. Tohumlar radyasyonla 
mutasyona uğratılarak daha verimli ve dayanıklı hale getirilebilmektedir. Akarsuların debi 
ölçümü, barajlarda su kaçağı tesbiti ve yeraltı sularının hareketleri gibi birçok endüstiriyel 

uygulamalarda toplumun korunması, ilgili mevzuat kapsamında yetkililerce sağlanmaktadır 
(Bkz. Resim. 2/9). 

 

 

Resim 2.9: Endüstriyel uygulamalar 
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 Nükleer Serpinti 

 
Atmosferde gerçekleĢtirilen nükleer bomba denemeleri sonucu meydana gelen 

radyoaktif serpintiler, radyoaktif çevre kirliliğine neden olan en büyük yapay radyasyon 
kaynağıdır. Bununla birlikte, yer üstü ve hatta yer altında yapılan bu tür denemeler bölgesel 
kirliliğe neden olmaktadır. Bu yolla maruz kalınan radyasyon dozunun yıllık dünya 
ortalaması 0,007 mSv dolayındadır (Bkz. Resim. 2/10). 

 

Resim 2.10: Nükleer serpinti 

 

 Nükleer Güç Santralleri 

 
Ağır radyoaktif (Uranyum gibi) atomların; bir nötronun çarpması ile daha küçük 

atomlara bölünmesi ( fisyon ) veya hafif radyoaktif atomların birleĢerek daha ağır atomları 
oluĢturması (füzyon) sonucu çok büyük bir miktarda eneji açığa çıkar. Bu enerjiye, nükleer 
enerji denir. Nükleer güç santrallleri nedeniyle maruz kalınan radyasyon dozunun yıllık 
dünya ortalaması 0,008 mSv olmakla birlikte santral kazalarında maruz kalınan bölgesel 
radyasyon dozu yüksektir.  

 
Nükleer kazalarda öncelikle halkın yaĢadığı bölgedeki radyasyon düzeyleri ve 

beslenme zincirindeki radyoaktif bulaĢma ölçülmektedir. Bu ölçümlere göre yapılan 
değerlendirme sonuçları dikkate alınarak, yetkililerce halka iyot tabletleri verebileceği gibi, 
bölgenin boĢaltılması veya ilgili gıda maddelerinin tüketimden kaldırılması söz konusu 
olabilmektedir. Bu konuda halk basın ve yayın organlarıyla aydınlatılmaktadır.  

 

Resim 2.11: Nükleer güç santralleri 
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 Tüketici Ürünleri 

 
Televizyonlar, duman dedektörleri, fosforlu saatler, paratonerler ve lüks lambası 

fitilleri gibi bazı tüketici ürünleri az miktarlarda da olsa radyoaktif madde içerirler. Kömür 
ve fosfat kayaları uranyum, radyum, potasyum-40 ve toryum içerirler. Fosfatın gübre ve 
kömürün yakıt olarak kullanılması esnasında çevreye az da olsa belli bir radyasyon dozu 
verilir. Tüketici ürünleriyle maruz kalınan radyasyon dozunun yıllık dünya ortalaması 
0,0005 mSv kadardır. TV cihazlarının en az 5 m mesafeden izlenmesi ve radyoaktif madde 
içeren tüketici ürünlerini kullanmaktan kaçınılmalıdır (Bkz. Resim. 2/12). 

 

Resim. 2.12: Radyasyon yayan tüketici ürünleri 

 

2.5.Toplumu Radyoaktif Tıbbi Atık Zararlardan Koruma 
 
Radyoaktif atıklar; tıp, endüstri, araĢtırma gibi değiĢik uygulama alanlarında değiĢik 

aktivite, fiziksel ve kimyasal durumlarda ortaya çıkmaktadır. Radyoaktif atıklar katı, sıvı 
veya gaz halinde olabilir. Birey ve toplum radyoaktif atıkların zararlı etkilerinden korunmak 

için bu atıkların uygun Ģekilde muzafaza ve imhası gerekmektedir. Radyoaktif atıkların uzun 
süreli depolanması amacıyla yapılan tesislerdeki yaklaĢım, radyoaktif atıkların konsantre 
edilmesi ve matris olarak tanımlanan beton, asfalt, cam gibi kapalı ortamlarda saklanmasıdır. 
Radyoaktif atıklar içlerindeki radyonüklitlerin yarı ömrüne ve diğer özelliklerine bağlı olarak 
değiĢik sürelerde depolanmaları gerekir. Radyoaktif atıklar için yapılan depolama tesisleri 
kabaca iki grupta toplanabilir; yakın yüzey depolama tesisleri ve derin depolama tesisleri. 
Radyoaktif atıkların çevre ve insan sağlığını etkilememesi, insanların ve çevrenin en etkin 

Ģekilde korunması amacı ile bütün dünyada çalıĢmalar sürdürülmektedir. Bu amaçla, 
radyoaktif atıklar ve atık nihai bertaraf tesislerinin envanterleri, gelecek nesillerin de açık 
Ģekilde bilgilendirilmesi ve atık kayıtlarına kolaylıkla ulaĢmalarını sağlayacak  koĢullarda 
düzenlenir ve saklanır.  
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Ülkemizde Radyoaktif Atık Yönetimi ve Depolama tesisleri hususundaki yasal 
düzenleme 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununun 4. Maddesinin (f) 
bendinde ve "Radyasyon Güvenliği Tüzüğünün" 8. Maddesinin (c) bendinde yer almaktadır. 
Belirtilen yasal yetkiler çerçevesinde TAEK Çekmece Nükleer AraĢtırma ve Eğitim Merkezi 

bünyesinde DüĢük ve Orta Seviyeli Radyoaktif Atık (LILW) iĢleme ve geçici depolama 
tesisi kurulmuĢ olup bu tesis faaliyetlerine devam etmektedir (Bkz. Resim. 2/13). 

 

Resim 2.13-a: Yüzey depolama tesisi 

 

Resim 2.13-b: Atık Tesisi çöktürme tankı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, genel kuralları uygulayarak 

hastaları radyasyondan koruyabileceksiniz.   
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastaların radyasyona karĢı korumak 
için öncelikle temel radyasyon güvenliği 
ilkelerini uygulayınız 

 Radyasyon dozu miktarradyasyon 
kaynağının yanında geçirilecek süre ile 
orantılı olarak arttığından hastanın 
kaynak yakınında mümkün olabildiğince 
kısa süre kalmasını sağlayınız. 

 Hastaların varsa önceki filmlerini 
değerlendiriniz. 

 Hastaların aynı bölgeden daha önce 
çekilmiĢ filmleri olup olmadığını 

radyoloji arĢivinden öğrenebilirsiniz. 

 Çekim odasında aynı anda birden fazla 
hasta bulundurmayınız. 

 Radyografi çekimi yapılacak hastaları 
çekim odasına tek tek çağrınız. 

 Filmi hastaya yakın, foküsü ise 
standartlara uygun uzaklıkta tutunuz. 

 Radyografisi çekilen bölgenin kasete 
tamamen yakın olmasına dikkat ediniz. 

 Radyografik uygulamalarında kaliteli 
görüntü elde etmek için standart FFM 
değerleri kullanınız. 

 Doz değerlerini belirlerken yeterli 
kaliteyi sağlamak koĢuluyla mümkün 
olan en düĢük doz değerlerini kullanınız. 

 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz 
veriniz. 

 IĢınlama sayısı ve süresini mümkün 
oldukça az tutunuz. 

 Ġstenen radyagrafileri aynı anda çekme 
imkanı varsa beraber çekiniz. 

 Hastaların ıĢınlama alanı dıĢında kalan 
bölgelerini radyasyondan koruyunuz. 

 Hastaların, radyografi öncesi 
hazırlıklarını yapabilmeleri için kurĢun 
korumalı hasta hazırlık kabinlerini 
kullanmalarını söyleyiniz. 

 Doğurganlık çağındaki kadınların pelvis 
ve bu bölgeye yakın kısımlarının 
iyonlayıcı radyasyonlarla yapılacak 

incelemelerinde gebelik testi yapılmasını 
veya incelemenin adet baĢlangıcını 
izleyen ilk 10 (on) gün içinde yapılmasını 
sağlayınız. 

 Doğurganlık çağındaki kadınların pelvis 
ve bu bölgeye yakın kısımlarının 
iyonlayıcı radyasyonlarla yapılacak 
incelemelerinde gebelik süphesi varsa 
hastayı test yapılması konusunda 
uyarınız.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hamile olma olasılığı olan hastaların 

pelvis bölgesi dıĢındaki radyografik 
incelemelerinde de pelvis bölgesini 
kurĢun koruyucularla koruyunuz. 

 
 

 

 Hamile radyasyon görevlilerini 
seyyar(mobil) cihazlarda çalıĢmamasını 
dikkat ediniz. 

 Seyyar(mobil) cihazların radyasyon 
koruma güvenliği olmadığı için bu tür 
cihazlarla hamile radyasyon 

görevlilerinin çekim yapmaması 
konusuna dikkat ediniz. 

 Genetik etkenlere karĢı, tüm çocuk ve 
üreme çağındaki hastalara gonad ve troid 
koruyucu kullanınız. 

 
 

 Erkeklerde gonad koruyucu üçgenin 
tepesini yukarıya, kız veya kadınlarda ise 
aĢağıya doğru bakacak Ģekilde 
yerleĢtiriniz. 

 Gonad koruyucuları doğru 
yerleĢtirdiğinizden emin olunuz. 

 Doğal ve yapay radyasyonlara karĢı da 
mesafe süre ve zırhlama ilkelerini dikkate 

alınız. 

 
 

 Bu ilkelere uyarken uluslar arası 
srtandartları esas alınız. 

 Radyasyon kaynağından uzaklaĢmak 
radyasyondan korunmanın en etkin ve en 

kolay metotlarından biri olduğunu 
unutmayınız. 

 Radyasyon Kaynağı ile kiĢi arasına 
konulacak olan engel, radyasyonun 
Ģiddetini azaltacağını unutmayınız. 

 Radyasyon kaynağının yanında geçirilen 
süre arttıkça alınan radyasyon miktarı 
artacağından kaynaktan en kısa sürede 

uzaklaĢınız. 
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 Radon gazına karĢı evlerde iyi bir 

havalandırma sistemi kurunuz. 

 

 Radon gazından korunmak için 

bulunduğunuz ortamı belirli aralıklarla 
havalandırınız. 

 Doğal radyasyon dozu bölgeden bölgeye 
değiĢtiğinden yaĢanacak bölge tercihinde 
bu durumu dikkate alınız. 

 YerleĢim bölgelerinin tespitinde, 
bölgenin dağol radyaaktif değerlerini 
dikkate alınız. 

 Lazer ıĢınlarına çıplak gözle bakmayıp 
lazere uygun gözlük kullanınız. 

 

 Lazer ıĢınlarına bakarken gözlüklerinizi 
çıkarmayınız. 

 Mümkünse lazer ıĢınlarını yansıtıcı levha 
kullanınız. 

 Kızılaltı ıĢınların göz üzerindeki etkisine 
karĢı koruyucu gözlükler kullanınız. 

 

 Göz ve cevresini tamamen kapatabilecek 
özellikte olan gözlükler kullanınız. 

 

 Nükleer kazalara karĢı yetkililerce 
uyulması istenen kurallara uyunuz. 

 Nükleer kazalarda meydana gelecek 
serpintilere karĢı yetkililerin uyarıları 
doğrultusunda hareket ediniz. 

 Radyoaktif atıklar için özel olarak 
üretilmiĢ atık kutusu veya varilleri 

kullanınız. 

 

 Atık kutusu ve varillere çıplak elle 
dokunmayınız. 

 

 Uzun süre bekletilen katı atıkları kırılma, 
delinme ve taĢınmaya dayanıklı kırmızı 
plastik torbalara koyunuz. 

 Plastik torbalarda muhafaza edilen katı 
atıkların yetkili kurumlarca zamanında 
alınmasını sağlayınız. 

 Radyoaktif atıklarla ilgili iĢlemleri 
mevzuat hükümlerine göre yürütünüz. 

 Mevzuatlarda olası değiĢikliklere karĢı 
yetkililerle iletiĢim halinde olunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
1. ( ) Doktorun yazılı kararı olmadıkça hiçbir ıĢınlama yapılmamalıdır. 

2. ( ) Radyografinin kalitesi açısından ıĢınlama sayısı ve süresi mümkün oldukça uzun 

tutulmalıdır. 

3. ( ) Çocuklar büyüklere, yaĢlılar ise gençlere oranla radyasyona karĢı daha az 

dirençli olduğundan, çocuk ve yaĢlılar radyasyona karĢı titizlikle korunmalıdır. 

4. ( ) Radyografik uygulama sırasında mümkün olan en küçük alan kullanılmalıdır. 

Çocuk doğurma çağındaki kadın hastaların karın bölgeleri ve erkeklerin gonadlarını 

koruyucu önlemler alınmalıdır. 

5. ( ) Pelvis bölgesine ve bu bölgeye yakın bölgelere radyolojik tetkik yapılacaksa 

menstrüasyon baĢladıktan sonraki 20 gün içinde yapılmalıdır. 

6. ( ) Hamile olduğu bilinen hastalarda, öncelikle ilk üç ay içinde radyolojik tetkik 

mümkün olduğunca yapılmamalıdır. 

7. ( ) Soluduğumuz hava ile içtiğimiz su ve toprakta bulunan doğal radyoaktif 

maddelerden dolayı bütün yediklerimiz ve içtiklerimiz bir miktar radyoaktiftir. 

8. ( ) Dünyaya ulaĢan bu radyasyonun önemli bir bölümü atmosfer (özellikle ozon 

tabakası) tarafından soğrulur. 

9. ( ) Deniz seviyesine yaklaĢtıkça kozmik ıĢınların yoğunluğu dolayısıyla doz miktarı 

da artar. 

10. ( ) Radon gazı topraktan havaya kolaylıkla sızar ve alfa partikülleri denen 

iyonlaĢtırıcı radyasyon yayar 

11. ( ) GüneĢ tarafından yayılan Ģiddetli ultraviyole ıĢınlarının az bir bölümü, atmosferin 

ozon tabakasında süzülür ve Dünya yüzeyine yaĢam için gerekli olan az bir kısmı 

ulaĢır.  

12. ( ) X ve gama ıĢınlardan yararlanılarak röntgen filmleri çekilen endüstriyel ürünlerin 

(borular, buhar kazanları, her türlü makine aksamları, vs.) her hangi bir hata içerip 

içermediği tespit edilebilmektedir. 

13. ( ) Nükleer kazalarda öncelikle halkın yaĢadığı bölgedeki radyasyon düzeyleri ve 

beslenme zincirindeki radyoaktif bulaĢma ölçülmektedir. 

14. ( ) Televizyonlar, duman dedektörleri, fosforlu saatler, paratonerler ve lüks lambası 

fitilleri gibi bazı tüketici ürünleri çok miktarlarda radyoaktif madde içerirler. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 
 
 
 
Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle Hastaları ve Toplum Üyelerini 

Radyasyondan Korumaya Dair Mevzuatları öğrenerek hasta ve toplum üyelerini 
radyasyondan koruyabileceksiniz. 

 
 
 
 
Hastaları ve Toplum Üyelerini Radyasyondan Korumaya Dair Mevzuatları 

kaynaklardan araĢtırınız. Rapor haline getirerek sınıf ortamında tartıĢınız. 

 

3. HASTALARI VE TOPLUM ÜYELERĠNĠ 

RADYASYONDAN KORUMAYA DAĠR 

MEVZUAT 
 
Radyasyon mevuatı, uluslararası standartlarda da dikkate alınarak, her ülkenin kendi 

sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına göre belirlenmektedir. Türkiye’de radyasyon mevzuatı, 

Anayasa’daki temel ilkelere uygun olacak Ģekilde, Sağlık Bakanlığı ile iĢbirliği içinde 
Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu tarafından yürütülmektedir. Bu bağlamda, temel 
radyasyon mevzuatı esas alınarak diğer kurum ve kuruluĢların mevzuatında da radyasyonla 
ilgili hükümlere yer verilmiĢtir. AĢağıda konuyla ilgili mevzuattan bazıları sıralanmıĢtır. 

 

3.1. Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında 

Kanun 
 
Bakanlar Kurulu’nun 19.04.1937 ve 3153 Sayılı kararıyla kabul edilen bu kanın, 

285.04.1937 tarih ve 3591 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 
 

3.2. Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında 

Nizamname (Tüzük) 
 
3153 Sayılı Kanuna dayandırılarak hazırlanan bu tüzük, Bakanlar Kurulu’nun 

27.04.1939 tarih ve 2/10857 Sayılı kararıyla kabul edilip, 06.05.1939 tarih ve 4201 Sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Dayandırıldığı 3153 Sayılı kanuna istinaden varlığını yıllarca koruyabilen bu tüzük 52 
maddeden oluĢmuĢtur. Bu tüzük hükümlerinin uygulanmasında Sağlık, Adalet ve ĠçiĢleri 
Bakanlıkları görevli kılınmıĢtır. 

 

3.3. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu 
 
Bakanlar Kurulu’nun 09.07.1982 tarih ve 2690 Sayılı kararıyla kabul edilen bu kanun, 

13.07.1982 tarih ve 17753 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Bu 
kanun, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun kuruluĢ kanunu olup, 21 asıl, 4 geçici maddeden 
oluĢmuĢtur. Bu kanun hükümleri Bakanlar Kurulunca yürütülmektedir. Anılan kanun, 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun amaç, kapsam ve kuruluĢu, görev, yetki ve 
sorumlulukları, organlar, görev ve yetkileri ile çeĢitli hükümleri içermektedir. 

 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK); atom enerjisi kapsamında radyoaktif 

izotoplar, radyoaktif maddeler, radyasyon cihazları ve iyonlayıcı radyasyonlarla yapılan 

çalıĢmalar, nükleer güç ve araĢtırma reaktörleri gibi çok geniĢ bir alanda ulusal ve 
uluslararası bilimsel, teknik ve hukukî çalıĢmalar yapan, atom enerjisi konusunda çok geniĢ 
görev alanı bulunan ve yüksek sorumluluk taĢıyan çok özel bir kurumdur. Türkiye’de 
radyasyonla ilgili tüm faaliyetler bu kurumun izni ve denetimi altındadır. Kamu tüzel kiĢiliği 
olan TAEK, önceleri BaĢbakanlığa bağlı bir kurumken, 27.11.2002 tarih ve 24949 Sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan 26.11.2002 tarih ve 792 Sayılı CumhurbaĢkanlığı onayı ile 
Enerji ve Tabbi Kaynaklar Bakanlığına bağlanmıĢtır. TAEK tarafından hazırlanan her tür 

mevzuat, 2690 Sayılı “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu” kapsamında, uluslararası 
esaslar da dikkate alınarak hazırlanmaktadır. 

 

3.4. Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine ĠliĢkin Tüzük 
 
Bu tüzük, 19.12.1983 tarih ve 18256 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiĢtir. Nükleer tesislere lisans verilmesine iliĢkin esasları düzenleyen bu tüzük 58 
maddeden oluĢmuĢ olup, tüzük hükümleri Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

3.5. Radyasyon Güvenliği Tüzüğü 
 
Bakanlar Kurulu’nun 24.07.1985 tarih ve 85/9727 Sayılı kararıyla kabul edilen bu 

tüzük, 07.09.1985 tarih ve 18861 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 

 
ĠyonlaĢtırıcı radyasyon kaynaklarını bulunduran, kullanan, imal, ithal ve ihraç eden, 

alan, satan, taĢıyan ve depolayan resmî, özel kurum ve kuruluĢlar ile gerçek kiĢilerce 
uyulması gereken kurallar bu tüzükte gösterilmiĢtir. Radyasyon güvenliği bakımından 
oldukça önemli olan bu tüzük 27 maddeden oluĢmuĢ olup, tüzük hükümleri Bakanlar 
Kurulunca yürütülmektedir. 
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3.6. DiĢ Hekimliğinde Kullanılan Röntgen Cihazları Lisanslama 

Yönetmeliği 
 

Bu yönetmelik, 12.09.1993 tarih ve 21666 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiĢtir. DiĢ hekimliğinde kullanılan diĢ röntgen cihazlarıyla yapılan 
çalıĢmalarda, hekim, diğer görevliler, hasta ve çevrenin radyasyon güvenliğini sağlama 
amacıyla hazırlanmıĢ olup, 18 maddeden oluĢmuĢtur. DiĢ röntgen cihazlarının nitelikleri ile 
diĢ hekimliği alanında çalıĢanların çalıĢma koĢullarına dair standartlara yönetmelikte ayrıntılı 
olarak yer verilmiĢ olup, yönetmelik hükümleri BaĢbakan tarafından yürütülür. 

 

3.7. Radyofarmasötik Yönetmeliği 
 
Bu yönetmelik 23.12.1993 tarih ve 21797 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiĢtir. Farmasötiklerin tescil, üretim ve ithalatına iliĢkin kurallar ile hastaya 
uygulanacak farmasötiklerin istenen etki, emniyet ve kalitesini sağlama amacıyla hazırlanan 
bu yönetmelik, 23 asil madde ve 2 geçici maddeden oluĢmuĢ olup, yönetmelik hükümlerini 
Sağlık Bakanı yürütür. 

 

3.8. Gamma ve Elektron Demeti IĢınlama Tesislerinin Güvenliği ve 

Lisanslanması Yönetmeliği 
 
Bu yönetmelik, 18.06.1994 tarih ve 21964 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiĢtir. Radyoterapi ve radyografi üniteleri dıĢında, ticari veya araĢtırma-
geliĢtirme amaçlı gamma ve elektron demeti ıĢınlama tesislerinin radyasyon güvenliği ve 
lisanslanması esaslarını belirleyen bu yönetmelik, 23 maddeden oluĢmuĢ olup, yönetmelik 
hükümlerini baĢbakan yürütür. 

 

3.9. Tıpta Tedavi Amacıyla Kullanılan Ġyonlayıcı Radyasyon 

Kaynakları Ġçeren Tesislere Lisans Verme 
 
Bu yönetmelik, 21.07.1994 tarih ve 21997 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiĢtir. Ġyonlayıcı radyasyon kaynaklarının tıpta tedavi için kullanılmasında 
çalıĢanların, hastaların ve çevrenin radyasyon güvenliğini korumaya dair hükümleri içeren 

bu yönetmelik, 20 asıl madde ile 2 geçici maddeden oluĢmuĢ olup, yönetmelik hükümlerini 
BaĢbakan yürütür. 

 
Radyoterapi ünitelerinin planlanmasına dari esaslar ve radyoterapi cihazlarının teknik 

özellikleri ile hekim,radyasyon fizikçisi ve redyoterapi teknisyenlerinin sorumlulukları gibi 
hususlara da bu yönetmelikte yer verilmiĢtir. 

 

3.10. Radyoaktif Maddelerin Güvenli TaĢınması Yönetmeliği 
 
Bu yönetmelik, 10.09.1997 tarih ve 23106 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiĢtir. 
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Radyoaktif maddelerin karayolu,demiryolu, hava ve deniz yoluyla taĢınması sırasında 
görevlilerin, toplum üyesi kiĢilerin ve çevrenin radyasyon güvenliğini sağlamaya yönelik 65 
madde hükümünü içermektedir. Yönetmelik hükümlerini BaĢbakan yürütür. 

 

3.11. Özel ĠĢlem Gerektirmeyen Radyoaktif Atıklara ĠliĢkin 

Yönetmelik 
 
Bu yönetmelik, 15.01.2000 tarih ve 23934 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiĢtir. Halka, çalıĢmalara ve çevreye zarar vermeyecek miktar ve özellikte 
olduğu kabul edilen radyoaktif atıkların, belediye denetimi alındaki çöp imha alanlarına 

gönderilmesi ile atık su sistemine veya atmosfere bırakılma yöntemleriyle ilgili esaslar bu 
yönetmelikle belirlenmiĢ olup, 18 madde hükmü içermekterir. Yönetmelik hükümlerini 
BaĢbakan yürütür. 

 

3.12. Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama 

Yönetmeliği 
 
Bu yönetmelik, 15.01.2000 tarih ve 23934 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiĢtir. 
 
BarıĢ zamanında, yurt içinde veya dıĢında meydana gelebilecek nükleer ve radyolojik 

bir kaza veya tehlike durumu ve öncesiyle ilgili bakanlık, kurum ve bağlı kuruĢuları ile 
valiliklerin, kaza ve tehlike durumuna iliĢkin sorumlulukları, halkın ve çevrenin sağlık 
güvenliğinin korunmasına yönelik hükümleri içermektedir. 

 
Nükleer radyolojik tehlike durumunda hangi kurum ve kuruluĢların neyi, nasıl 

yapacağı belirtilen bu yönetmelik 12 madde hükmünden oluĢmuĢ olup, yönetmelik 
hükümlerini BaĢbakan yürütür. 

 

3.13. Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği 
 
Bu yönetmelik, 24.03.2000 tarih ve 23999 Sayılı Resmî Gazete4de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiĢtir. Radyasyon güvenliğinin sağlanmasını gerektiren her tür tesis ve 
radyasyon kaynağının zararlı etkilerine karĢı kiĢi ve çevreyi korumak için, alınması gereken 
her tür önlem ve yapılması gereken faaliyetlerle ilgili hükümleri içermektedir. 

 

Radyasyon güvenliği bakımından oldukça önemli olan bu yönetmelik, ayrıntılı 
hükümler içeren 79 maddeden oluĢmuĢ olup, yönetmelik hükümlerini BaĢbakan yürütür. 
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Bu yönetmeliğin 6. maddesinde; radyoaktif madde içerene oyuncaklar, kırtasiye 
malzemeleri, giysiler, kozmetikler, ev eĢyaları ve benzeri malzemelerin ithali, ihraca, imali, 
bulundurulması, kullanılması ve depolanması yasaklanmıĢtır. Aynı yönetmeliğin 10. 

maddesinde; radyasyon görevlileri, toplum üyeleri ve 18 yaĢından küçükler için saptanan 

yıllık doz sınırlarına yer verilmiĢ, 12. maddede; çocuk doğurma çağındaki radyasyon 
görevlilerine yönelik hükümler belirlenmiĢtir. Yönetmeliğin 17. maddesinde; 16-18 yaĢ 
grubu öğrencilere sadece gözetimli alanlarda eğitim izni verilebileceği, 18. maddesinde; 
ziyaretçilerin denetimli alanlara kesinlikle giremeyeceği, gözetimli alanlara ise ilgililerin izni 
dahilinde girebilecekleri ifade olunmuĢtur. ilgili yönetmeliğin 21. maddesi kiĢisel dozimetre 
kullanımı, 22 maddesi, koruyucu giysi techizat, 23. maddesi ise tıbbî gözetim konularıyla 
ilgili hükümleri içermektedir. Hastaların radyasyon güvenliğini konu alan 24. madde (a) 
fıkrasında; hekimin yazılı kararı olmadan hiçbir ıĢınlamanın yapılamayacağı, (c) fıkrasında 

ise, görevli tüm personelin radyasyon güvenliği konusunda eğitilmiĢ olması hükümlerini 
içermektedir. Ayrıca; mezhür yönetmelikte radyasyon güvenliğine yönelik ayrıntılı birçok 
hüküm bulunmaktadır. 

 

3.14. Umumi Hıfzısıhha Kanunu (Mad. 177) 
 

Bakanlar Kurulu’nun 29.03.1973 tarih ve 7/6174 Sayılı kararıyla kabul edilip, 

09.04.1974 tarih ve 14502 Sayılı Resmî Gazete4de yayımlanan “Ağır ve Tehlikeli iĢler 

Tüzüğü” ekinde yer alan cetvelin 108. sırasında “radyoloji iĢlemi ile radyum ve 

radyoaktif maddelerle yapılan iĢler” ağır ve tehlikeli iĢler arasında gösterilmiĢtir. Ayrıca; 
radyasyonun organizma üzerinde birçok zararlı etkide bulunduğu bilimsel olarak da 
kanıtlanmıĢtır. Söz konusu etkileri arasında, radyasyonun genlerde değiĢiklik (mutasyon) 
yaptığı 1927 yılında Amerikalı genetikçi J. MÜLLER tarafından saptanmıĢtır. Dolayısıyla; 
radyasyona maruz kalan gebe kadınların hem kendileri, hem de yavrularının radyasyondan 

zarar görebileceği bilinen bir gerçektir. 
 
Gebe kadınların radyasyon karĢısında risk altında oldukları gerçeğinden hareketle, 

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nin 12. maddesinde, hamileliği belirlenmiĢ olan 
radyasyon görevlilerinin ancak gözetimli alanlarda çalıĢmasına izin verilmektedir. 

 
Bu bağlamda; radyasyon görevlileri de ağır ve tehlikeli iĢlerle uğraĢanlar arasında yer 

aldığından, gebe radyasyon görevlileri için öngörülen mevzuat hükümlerine uyulmalıdır. 
 

3.15. Radyasyonlara KarĢı Korunmaya Dair 1960 SözleĢmesi 
 

Uluslararası ÇalıĢma Bürosu Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine, Cenevre’de 
toplanan Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) genel konferansında benimsenen bu sözleĢme, 
22.06.1960 tarih ve 115 Sayılı kararla uluslararası sözleĢme Ģeklini almıĢtır. 

 

ĠĢçilerin iyonizan radyasyonlara karĢı korunması amacıyla hazırlanan bu sözleĢme 
hükümleri 23 maddeden oluĢmuĢ olup, sözleĢme hükümleri üye ülkeleri bağlayıcı nitelik 
taĢımaktadır. 

 

Bahse konu sözleĢme, iĢçilerin iyonizan radyasyonla çalıĢma koĢullarını, konu 

hakkında eğitimlerini, periyodik olarak muayene ve kontrolleri ile denetim gibi 
radyasyondan koruyucu birçok hükmü içermektedir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda Hasta ve Toplum Üyelerini 

Radyasyondan Korumaya Dair Mevzuatı öğrenerek hastaları radyasyondan 
koruyabileceksiniz.   

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hasta ve toplumu radyasyondan 
korumaya dair mevzuatı Resmi Gazete 
veya internet ortamından temin ediniz. 

 Mevzuat konulu eğitim ve etkinliklerine 
mutlaka katılınız. 

 Hasta ve toplumu radyasyonlara karĢı 
korumaya dair mevzuatı uygulayarak 
hasta ve toplumun haklarına saygılı 
olunuz. 

 Mevzuat incelenirken atıfta bulunulan 

diğer hüküm maddeleri veya diğer 
mevzuat hükümleriyle bağlantı kurunuz. 

 Mevzuat değerlendirilirken hükmün 
lafsından ziyae, hükmün ruhuna göre 

yorum yapınız. 

 Mevzuat hükümlerinde aranan konuyla 

ilgili açık bir madde tesis edilmemiĢse, o 
mevzuatın amaç bölümlerini esas alınız. 

 Bir konuda birden fazla mevzuatta 

düzenleme varsa, özel mevzuatı esas 
alınız. 

 Bir konuda özel mevzuat yoksa ve farklı 
iki mevzuatta farklı düĢünceler varsa son 

çıkan mevzuata uyunuz. 

 Hasta ve toplumu radyasyona karĢı 
korumadığımızda Türk Ceza Kanununa 

karĢı suç iĢlediğimizi biliniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
1. ( ) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu Bakanlar Kurulu’nun 09.07.1982 tarih ve 

2690 sayılı kararıyla kabul edilen bu kanun, 13.07.1982 tarih ve 17753 Sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 

2. ( ) Gamma ve Elektron Demeti IĢınlama Tesislerinin Güvenliği ve Lisanslanması 

Yönetmeliği 23.12.1993 tarih ve 21797 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiĢtir. 

3. ( ) Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği 6. maddesinde; radyoaktif madde içeren 

oyuncaklar, kırtasiye malzemeleri, giysiler, kozmetikler, ev eĢyaları ve benzeri 

malzemelerin ithali, ihracı, imali, bulundurulması, kullanılması ve depolanması 

yasaklanmıĢtır. 

4. ( ) Radyoaktif Maddelerin Güvenli TaĢınması Yönetmeliği 10.09.1997 tarih ve 

23106 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 

5. ( ) Uluslararası ÇalıĢma Bürosu Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine, Cenevre’de 

toplanan Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) genel konferansında benimsenen bu 

sözleĢme, 29.03.1973 tarih ve 115 Sayılı kararla uluslararası sözleĢme Ģeklini almıĢtır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. ( ) Görüntü alıcısını hastaya mümkün olduğunca yakın, X-ıĢını tüpünü hastadan 

mümkün olduğunca yakın olmalıdır. 

2. ( ) Hamile olma olasılığı olan hastalara, pelvis bölgesinden farklı diğer vücut 

bölgelerine radyolojik tetkik yapılacaksa uygun kolimasyon yapılarak ve pelvis 

bölgesi kurĢun koruyucularla örtülerek yapılır. 

3. ( ) Hamileliği belirlenmiĢ kadın radyasyon çalıĢanı, çalıĢma Ģartlarının yeniden 

düzenlenebilmesi amacıyla yönetimi haberdar eder. 

4. ( ) Ġncelenen alanı engellediği için gonadları kurĢun bir tabaka ile korumaya gerek 

yoktur. 

5. ( ) GüneĢteki patlamalara, yerin manyetik alanına ve yerküreden yüksekliğe bağlı 

olarak kozmik ıĢınların yoğunluğu değiĢir. 

6. ( ) Radon gazı topraktan havaya kolaylıkla sızar ve gama partikülleri denen 

iyonlaĢtırıcı radyasyon yayar. 

7. ( ) Ultraviyole ıĢınlar canlılar üzerinde deride kızarma (eritem) ve göz kamaĢması 

(kar körlüğü) gibi fotokimyasal etkilerde bulunabilir. 

8. ( ) Laser ıĢınları, göz merceği tarafından retina tabakası üzerine odaklanarak hasara 

yol açabilir. 

9. ( ) Nükleer kazalarda yapılan ölçümler ve değerlendirme sonuçları dikkate alınarak 

yetkililerce halka kalsiyum tabletleri verebileceği gibi, bölgenin boĢaltılması veya 

ilgili gıda maddelerinin tüketimden kaldırılması söz konusu olabilmektedir. 

10. ( ) Radyasyon Güvenliği Tüzüğü Bakanlar Kurulu’nun 24.07.1985 tarih ve 85/9727 

Sayılı kararıyla kabul edilen bu tüzük, 07.09.1985 tarih ve 18861 Sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

4 D 

6 D 

7 Y 

8 D 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 D 

8 Y 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 Y 
 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 Y 

7 D 

8 D 

9 Y 

10 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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