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Radyasyon, geçen yüzyılın başından itibaren sağlık uygulamalarında
tanıdan tedaviye tüm dünyada giderek artan şekilde hayatımıza
girmiş dalga, foton ve parçacık halinde yayılan enerji türüdür.
Özellikle iyonlaştırıcı radyasyon sağlıkta kullanılmakta ve‘‘radyasyon’’
olarak adlandırılmaktadır. 

Klinik uygulamalarda radyasyonun teşhisten tedaviye yaygın olarak
kullanımı ‘‘Radyasyon Güvenliği’’ kavramını ortaya çıkarmış olup
yeni düzenleme ile Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK)’ya bağlı çalışan
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) bu konuda kılavuzlar yayınlamıştır.
Hastanemiz Radyasyon Güvenlik Kurulu görev ve sorumluluğu gereği
Radyasyon Güvenliği El Kitabı hazırlanması yönünde karar almıştır.
Bu kitap radyasyonla çalışan görevlilerin sağlığını ve güvenli ortamda
çalışmaları için gerekli temel bilgileri personelin anlayabilecekleri
şekilde anlatan el kitabı formatında hazırlanmıştır. Ayrıca kitap
içerisinde radyasyon konusunda ulusal ve uluslararası kurumlar
tarafından yayınlanmış kılavuzlar ve yönetmelikler, çalışan hakları ve
uygulamada çalışan güvenliği konusunda yardımcı olacak gerekli
bilgiler de sunulmuştur. Kitabın hazırlanmasında özellikle güncellenmiş
TAEK kılavuzları, Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes
Üniversitesi ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Radyasyon
Güvenliği El Kitabı’ndan yararlanılmış olup katkılarından dolayı
teşekkür ederiz. Ayrıca desteklerinden dolayı sorumlu Başhekim
Yardımcısı Op. Dr. Serkan İSKENDER, Radyasyon fiziği konusunda
katkılarından dolayı Sağlık Fizikçisi Özge ATİLLA ve Sümeyra CAN’a
teşekkürlerimizi sunarız.

Önsöz
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Radyasyon Güvenliği El Kitabı

1

1. GİRİŞ VE AMAÇ

İstanbul’da 2020 yılında yeni bir sağlık kompleksi olarak açılan S.B.Ü. Başakşehir
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi (BÇSH) çoklu disiplinlerde hizmet veren alt grup
hastanelerden oluşan kurumdur.

Hastanemiz Genel Hastane, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Çocuk
Hastanesi, Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, Ortopedi ve Nöroloji Hastanesi,
Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Psikiyatri Hastanesi
olarak sağlık kompleksi şeklinde yapılandırılmış olup tamamı kampüs halinde aynı
yerde bulunmakta ve  farklı disiplinlerde geniş sağlık hizmetleri verilmektedir.
02/07/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumu’nun (NDK) Teşkilhat
ve Görevleri ile bazı kanunlarda değişikliğe gidilerek daha önce Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu (TAEK) tarafından yürütülen; nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyon ile ilgili
düzenleme yapma, yetkilendirme ve denetleme görevleri NDK‘ya verilmiştir.
Hastanemizde 19.06.2020 tarih ve 57326579-210.01-E.11144 sayılı NDK lisansları ile
Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi Kliniklerinde eğitimle birlikte iyonize
radyasyon kaynakları kullanılarak tanı ve tedavi amaçlı sağlık hizmetleri verilmektedir.
Radyasyon Güvenliği El Kitabı, hastanemizde tanı ve tedavi amaçlı olarak radyasyon
kaynağı kullanılan klinik ve birimlerde Radyasyon Güvenliği ile ilgili TAEK kılavuzları
ve uluslararası kılavuzlardan yararlanarak, bu konuda kanun, tüzük, yönetmeliklere
uygun olarak öncelikle çalışan ve hasta güvenliğine yönelik kılavuz kitap olarak
hazırlanmıştır. Bu kitap BÇSH’de radyasyonla çalışan sağlık personelinin radyasyonun
temel özellikleri ve biyolojik etkileri dahil eğitimi, her türlü radyoaktif kaynak ve
gereçlerin kullanımı, hazırlanması, güvenli şekilde saklanması ve uygulanmasında;
ayrıca atıklar, kaza anında yapılması gerekenler ve sürekli hizmet içi eğitim gibi
konuları içermektedir.
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2

Radyasyon Güvenliği El Kitabı

2. YASAL DÜZENLEMELER VE SORUMLULUKLAR

2.1. Radyasyon Güvenliği Politikası

Hastanemizde başta Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi Kliniklerinde
olmak üzere radyasyon kaynakları ile çalışan tüm birimlerde ALARA (As Low As
Reasonable Achievable) prensiplerine dayanan, radyasyonun teşhis ve tedavide uygun
en düşük dozda kullanımı yönünde Radyasyon Güvenliği Politikası belirlenmiştir. Bu
amaçla temel politikamız radyasyonla ALARA prensipleri eşliğinde ve ilgili bütün
mevzuata uyularak altyapı, cihaz ve yardımcı ekipman kolaylıkları, radyasyon çalışanının
temel ve sürekli personel eğitimi için gerekli kaynakların sağlanması olarak benimsenmiştir.
Tanı, tedavi ve araştırma nedeni ile iyonize radyasyon kullanılmasına ilişkin gerekli yasal
belge ve mevzuatlar, ilgili kılavuzlar bu el kitabının sonunda yer almaktadır. 

2.2. Uygulama

Tanı, tedavi ve araştırma amacı ile iyonize radyasyon kullanılmasına ilişkin her
türlü yasal belge bu el kitabının içinde yer almaktadır veya sonuna eklenmiştir.
Radyasyon Güvenliği El Kitabı’nın bundan sonraki bölümlerinde uygulamaya yönelik
düzenlemeler, yürürlükteki yasal belgeler kaynak alınarak gerçekleştirilmiştir. Söz
konusu yasal değişiklikler bağlamında sürekli olarak izlenecek, güncellenecek ve
personel değişiklikler konusunda bilgilendirilecektir.

2.3. Radyasyon Güvenliği Komitesi

Hastanemizde Radyasyon Güvenliği Komitesi’nin amacı; radyoaktif maddelerin
ve radyasyon üreten cihazların, sağlık, eğitim ve araştırma amacıyla güvenli ve
etkin kullanımına katkıda bulunmak, iyonlaştırıcı radyasyon ve etkilerine karşı
çalışanların, hastaların ve çevrenin radyasyon güvenliğini sağlayacak politika,
yöntem ve kuralları belirlemektir.

2.3.1. Radyasyon Güvenliği Komitesi Çalışma Usul ve Esasları

2690 sayılı “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Kanun 4-d Maddesi” iyonlaştırıcı
radyasyon cihazları, radyoaktif maddeler ve benzeri radyasyon kaynakları kullanılarak
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3

yapılan çalışmalarda iyonlaştırıcı radyasyonun zararlarına karşı korunmayı sağlayıcı
ilkelerin, önlemlerin ve hukuki sorumluluk sınırlarını saptamanın kurumların
görevleri arasında olduğunu belirtmiştir. Bu sebeple TAEK Radyasyon Güvenliği
Komitesi usul ve esaslarını belirleyen bir çalışma yaparak hastanemizden “Radyasyon
Güvenliği Komitesi” (RGK) kurulmasını talep etmiştir.  Radyasyon kaynağı cihazlarının
ve radyoaktif maddelerin tanı, tedavi ve araştırma amacıyla kullanımında radyasyon
güvenliğinin sağlanması, ortak sorunların belirlenmesi ve çözüme yönelik faaliyetlerin
bir bütünlük içinde düzenlenip yürütülmesi, hastaneler düzeyinde alınması gereken
önlemlerin ve uygulamaların belirlenerek ilgili birimlere iletilmesi görevlerini yerine
getirmek üzere “Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Radyasyon Güvenliği
Komitesi” kurulmuştur. Bu komite NDK, TAEK tarafından belirlenmiş çalışma usul
ve esasları doğrultusunda görevlerini yerine getirir.

Hastanemiz Radyasyon Güvenliği Komitesi için TAEK’in 02.07.2002 tarih 005373
sayılı yazısı ile tanımlanan çalışma usul ve esasları içerisindeki idari gereklilikler
şunlardır:
• Komite üyeleri; lisans sahibi/sahipleri, radyasyondan korunma görevlisi/görevlileri,
sağlık fizikçileri, hemşire temsilcisi, hastane yönetimi temsilcisi (başhekim, başhekim
yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı gibi) en az 4 kişiden oluşması tavsiye edilir.
Radyasyon kaynağı kullanan her bir birimin (Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi,
Nükleer Tıp ve Kardiyoloji vb.) temsilcisi bu komitede yer almalıdır.
• Komite yılda en az 2 kere toplanmalıdır.
• Komitenin kimlerden oluştuğu her yıl hastane yönetimi tarafından yayınlanarak,
görevi gereği radyasyon kaynağı ile çalışan kişiler ve diğer ilgililere tebliğ edilmelidir.
• Komite başkanının seçimle göreve gelmesi tavsiye edilir.
• Toplantıların radyasyondan korunma görevlisi ve hastane yönetim temsilcisi
mutlaka olmak kaydıyla çoğunluk sağlandığı takdirde yapılması tavsiye edilir.
• Her komite toplantısı rapor edilmeli ve bu raporun aşağıdaki hususları içermesi
tavsiye edilir:

• Toplantı tarihi,
• Toplantıya katılan ve bulunmayan üyeler,
• Tartışılan ve karara varılan hususlar,
• Yapılmasına karar alınan işler ve tavsiyeler,
• Optimizasyon (ALARA) prensibinin uygulanış ve yürütülmesi çerçevesinde yapılan

plan ve programların gözden geçirilerek varılan sonuçlara ilişkin kararlar.
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• Komite toplantı raporu tüm üyelere ve diğer ilgili kurum (TAEK, Sağlık Bakanlığı, YÖK,
vb.) ve kişilere dağıtılmalı ve bir kopyası da ayrı dosyada saklanmalıdır.

2.3.2. Radyasyon Güvenliği Komitesi Görev ve Sorumlulukları

• Erişilebilen en düşük doz (ALARA - As Low As Reasonably Achiveable) ilkelerine
uygun olarak, görevli personelin, hasta ve hasta yakınları ile çevrenin radyasyondan
korunmasını sağlamak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak.
• Radyasyonlu alanlarda ölçüm ve izlemi denetlemek.
• Radyasyon korunmasında optimizasyon, radyoaktif madde kullanılan alanların
güvenliğinin sağlanması, radyasyon kaynaklarının çalınması ve kaybolmasını engelleyecek
güvenlik sisteminin oluşturulmasını sağlamak.
• Radyoaktif kaynakların depolanması, kayıt ve taşınması ile ilgili kurallarının uygulamasını
belirlemek.
• Radyasyonlu alanlarda çalışan personelin denetimli alanlarda çalıştığı sırada
kullanmak zorunda olduğu TLD ve/veya film dozimetre sağlamak ve denetlemek.
• Denetimli ve gözetimli alanlarda, radyasyon düzeyine uygun uyarı ve etiketlerin,
çalışma kurallarının ve acil durum planının bulunmasını ve kolayca görülebilecek
biçimde yerleştirilmesini sağlamak.
• Radyasyonlu alanlarda bulunan cihazların bakım-onarım, kalibrasyon ve nitelik
denetimlerinin yapılmasını sağlamak ve izlemek.
• Radyasyonla çalışan kişilerin RGK tarafından oluşturulmuş protokollerle sağlık
taramalarının yapılmasını tasarlamak ve denetlemek.
• Radyasyonla çalışan tüm birimlerden, yıllık durum değerlendirme bildirimi almak.
• Denetimli ve gözetimli alanlarda çalışan kişilerin hizmet içi eğitimlerini sağlamak.
Eğitim izlencelerinin güncellemesini yapmak ve uygulamak.
• Radyasyon Güvenliği El Kitabı’nı hazırlamak ve güncellemek.

Komite, NDK ve diğer kuruluşların (Sağlık Bakanlığı gibi) yayınlamış oldukları
radyasyondan korunma ve güvenliği mevzuatını inceleyip, yerine getirmekle yükümlü
olduğu tüm hususları yürürlüğe koymak üzere ayrıntısıyla planlayıp; tanı, tedavi ve
araştırma amacıyla radyasyonla çalışan her bölüm için bir organizasyon şeması
oluşturup uygulanmasını sağlamalıdır. 

Komite, radyasyon uygulamalarının yapıldığı bölümlerde çalışanların, halkın ve
hastaların radyasyon güvenliğini sağlamak ve kişisel dozları ALARA prensibine
uygun şekilde minimum seviyede tutabilmek için tüm radyasyonla çalışılan

4
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bölümlerde günlük çalışma koşul ve şartlarını belirleyerek, tehlike durumunda
yapılacak işlemleri ve alınacak önlemleri de içerecek şekilde ayrıntılı bir “Radyasyon
Güvenliği El Kitabı” hazırlanmasını sağlamalı, onaylamalı, tüm radyasyon görevlilerinin
ulaşabileceği şekilde ilgili bölümlere dağıtmalı, gerekli görüldüğünde ve her yıl
bunu yenilemelidir. Her toplantıda tesiste bulunan tüm radyasyon kaynaklarının
envanterini tutmalı ve bunları belirlenen periyotlarla güncellemelidir. 

Her toplantıda yürürlükteki radyasyondan korunma ve güvenliği programları
dahilinde alınan kişisel ve kolektif dozları değerlendirmeli ve personelin bu
değerlendirmeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamalı, iyileştirme gerektiren uygu-
lamalara dönük tavsiyeleri belirlemelidir. 

Komite, radyasyonla çalışan kişilerin eğitim ve deneyimi ile ilgili olarak yeterlilik
değerlendirmeleri yaparak gereken bilgi aktarımını sağlamak üzere eğitim programlarını
oluşturmalı ve gereksinimlere göre yenilemelidir. Komite, üç ayda bir radyasyondan
korunma sorumlusu/sorumlularının yardımıyla tüm olağan dışı durumları gözden
geçirmeli, sebepleri, gelişimi, alınan önlemleri ve tekrarlanmaması için yapılan
düzenlemeleri değerlendirmelidir.

Komite, “Etik Kurul” ile iş birliği kurarak araştırma amacıyla yapılacak her türlü
radyasyon içeren uygulamalara dönük önerileri inceleyip, radyasyon güvenliği
açısından değerlendirmeli ve gerekçelendirme prensibine uygun olarak karar
almalıdır. Kuruldan onay alınmadan radyasyon içeren hiçbir çalışma başlatılmamalıdır.
Radyasyon güvenliği programlarını yeniden gözden geçirmeli, aksayan yönleri
saptamalı, yenilemelidir. Her yıl hazırlanan radyasyon güvenliği programlarının ve
Radyasyon Güvenliği El Kitabı’nın bir kopyasını NDK’ya göndermelidir.

2.4. Radyasyon Güvenliği Yönetimi

Başhekim

Başhekim Yardımcısı

Radyoloji Kliniği Nükleer Tıp Kliniği 

Tablo-1: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Radyasyon Güvenliği Komitesi

Radyasyon Onkolojisi
Kliniği

RADYASYON_Layout 1  30.06.2021  17:25  Page 5



Radyasyon Güvenliği El Kitabı

Sağlık kuruluşlarının yetkilileri, tıbbi amaçlı radyasyon kaynaklarının teslim
alınması, bulundurulması, çalıştırılması, kullanılması ve radyoaktif atıkların uzak-
laştırılmasına ilişkin idari ve teknik düzenlemeleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun
24.03.2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Radyasyon Güvenliği
Yönetmeliği” ve 21.07.1994 tarihli ve 21997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Tıpta Tedavi Amacıyla Kullanılan İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynaklarını İçeren Tesislere
Lisans Verme Yönetmeliği” doğrultusunda yerine getirilmekle yükümlüdür.  

BÇSH Başhekimliği’nin radyasyon güvenliği konusunda görev ve sorumluluğu, kurum
içinde hasta, sağlık çalışanı ve çevre açısından radyasyon güvenliğinin sağlanmasıdır.

Bunun için:
• Hastane Radyasyon Güvenliği Komitesi’ni görevlendirir ve çalışmalarını denetler.
• Hastane içindeki çalışan dağılımının planlanmasında radyasyon güvenliğini

sağlayacak düzenlemeler yapar. Radyasyon güvenliği konusunda uygun eğitim
almış kişilerin bu alanda çalışmasını sağlar.

• Radyasyon Güvenliği Komitesi’nin gerekli gördüğü yatırımlara kurum olanakları
içinde öncelik tanır.

• Radyasyon Güvenliği Komitesi’nin bilimsel çalışmalarını kurum olanakları içinde destekler.

6

Ad-Soyad Ünvan
Doç. Dr. Mehmet Emin KALKAN   Başhekim 
Uzm. Dr. Serkan İSKENDER Başhekim Yardımcısı
Uzm. Dr. Mehmet Ali NAZLI Radyoloji Uzmanı – RGK Başkanı
Doç. Dr. Didem KARAÇETİN Radyasyon Onkolojisi Kliniği Eğitim Görevlisi
Doç. Dr. Burçak YILMAZ Nükleer Tıp Eğitim Görevlisi
Doç. Dr. Engin ÇETİNKAYA Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Görevlisi
Doç. Dr. Halil Lütfi CANAT Üroloji Eğitim Görevlisi
Prof. Dr. Ali Can HATEMİ Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Görevlisi
Doç. Dr. Fatih UZUN Kardiyoloji Eğitim Görevlisi 
Berkan MUMCU Müdür Yardımcısı
Eda ÇİFTÇİ KARAN Müdür Yardımcısı
Özge ATİLLA Sağlık Fizikçisi – RGK Sekreterya
Burcu İBİCİOĞLU Sağlık Fizikçisi
Hasan AK Sağlık Teknikeri 
Aziz GÖKTEPE Hemşire
Havva ŞENEL Hemşire
Betül ŞAHİN Hemşire
Sibel UTKU ÖZCAN Hemşire

Tablo-2: BÇSH Radyasyon Güvenliği Komitesi Üyeleri
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3. RADYASYON VE TEMEL KAVRAMLAR

3.1. Radyasyonun Tanımı 

Radyasyon atomlardan meydana gelen ve elektromanyetik dalgalar halinde
yayınlan bir enerji çeşidi olup dünyamızda ve evrende doğal olarak bulunmakta
veya yapay olarak oluşturulabilmektedir. 

"Radyasyon" terimi çok geniş anlam taşımakta olup görünür ışık ve radyo
dalgaları dahil geniş elektromanyetik spektrumu içerir. Yani radyasyon görülebilir
ışık halinde veya X-ışınları ve gama ışınları gibi çeşitlerinde ise özel ekipmanlar ile
gözlemlenebilmektedir. Radyoaktif atom çekirdeklerinin kararlı yapıya geçebilmek
için elektromanyetik dalga veya parçacık halinde dışarı saldıkları enerji de ‘‘Radyasyon’’
olarak bilinmektedir. 

Radyasyon düşük veya yüksek enerjili, parçacık veya elektromanyetik dalga tipi
radyasyonlar, iyonlaştırıcı veya iyonlaştırıcı olmayan olmak üzere gruplandırılabilir.
Eğer taşınan enerji, atomlarda iyonlaşmaya sebep oluyor ise ‘iyonlaştırıcı radyasyon’
adını alır. Özellikle iyonlaştırıcı radyasyonlar tanıda ve tedavide kullanılmaları
nedeni ile radyasyon terimi ile anılmakta olup bu kitapta "iyonlaştırıcı" radyasyona
atıfta bulunur. Radyasyonun maddelerden geçmesi, elektriksel olarak yüklü veya
iyonize olabileceği anlamına gelmektedir.

Radyasyon Güvenliği El Kitabı

7

Şekil-1: Elektromanyetik spektrum, Kaynak; https://science.nasa.gov/ems
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İyonlaşma, bir atomun elektron kazanarak veya kaybederek bir iyon haline
gelmesidir. Bir elementin atomları iyonize olduğunda kararsız hale gelir. Yüklü
parçacıklar ve X-ışınları gibi radyasyonun enerjisini maddeye aktarmasının başlıca
yollarından biridir. İyonlaşma, uyarılmış bir çekirdeğin enerjisini, dışarı atılmasına
neden olan iç kabuk elektronlarından birine aktardığı dahili dönüşüm süreci ile
radyoaktif bozunma yoluyla meydana gelebilir. İyonizasyon sırasında yaklaşık 33
elektron volt (eV) enerji açığa çıkar. Diğer radyasyon türlerine göre iyonlaştırıcı
radyasyon küçük bir alana büyük miktarda enerji bırakır. İyonizasyon sırasında ortaya
çıkan 33 eV enerji iki karbon atomu arasındaki kimyasal bağı bozmaya yeterli
enerjidir. Bu nedenle iyonlaştırıcı radyasyonlar, elektronları çoğu molekülden doğrudan
veya dolaylı olarak uzaklaştırabilir. Atomu çevreleyen malzeme enerjiyi emer, oluşan
serbest atom ve radikaller dokuda oluşan zararın esas nedenidir. 

A) İyonizan Radyasyon; parçacık radyasyonu (alfa, beta, nötronlar) ve elektromanyetik
radyasyon (X ve γ ışınları) şeklinde görülmektedir. 

B) İyonizan Olmayan Radyasyon; bir atomdan veya molekülden bir elektronu
tamamen koparabilmek için atomları veya molekülleri iyonlaştırabilecek yeterli enerji
taşıyan kuantumlara sahip olmayan herhangi bir elektromanyetik radyasyon türüdür.

Şekil-2: X-ışınının Frenleme Radyasyon şeklinde iyonizan etki oluşum şematik gösterimi
Fosbinder RA, Orth D. Essentials of Radiologic Science, 1. baskı Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2012.
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Morötesi ışınlar, görünür ışık ve kızılötesi (IR) ışınlar, radyo frekans (RF) tipleridir.
Günümüzde telekominikasyonda, evlerde kullanılan mikrodalgalarda, yiyecek sektöründe
iyonizasyona neden olmayan radyasyonlar yaygın olarak kullanılmaktadır.

3.2. Radyasyon Çeşitleri

Radyasyon dalga, parçacık veya foton şeklinde enerji paketleri halinde yayılabilmekte
olup enerjinin kaynağına ve miktarına göre değişen çeşitli alt tipleri vardır. Canlı
dokularda, radyasyon tarafından üretilen elektrik iyonları normal biyolojik süreçleri
etkileyebilmekte, önemli sonuçlar doğurabilmektedir.

1) Alfa Parçacıkları 
Genellikle doğal radyoaktif atomlarda rastlanır. Uranium-238, Radon-222, Plutoni-

um-239 atomları alfa parçacık yayan radyoaktif elementlere örnek olarak verilebilir.
Alfa (α) parçacıkları iki proton ve iki nötrondan oluşur ve pozitif yüklüdür. Genellikle
yüksek enerjiye sahiptirler, ancak çok büyük olmaları nedeniyle bu enerjiyi
kaybetmeden çok uzağa gidemezler. Alfa parçacıklarını çok küçük kalınlıklardaki
maddelerle, ince bir kağıt tabaka ile durdurmak mümkündür. Bu yüzden de normal
olarak dış radyasyon tehlikesi yaratmazlar. Deri tarafından durdurulurlar ve yalnızca
yutulmaları veya solunmaları halinde ya da yaralar vasıtasıyla vücuda girdiklerinde
potansiyel bir sağlık sorunu oluştururlar. İnsan vücudunun içindeyken, alfa parçacıkları
hücrelere ve DNA'ya zarar verebilir, çünkü boyutları madde ile etkileşime girme
olasılığını artırır. Doz, onarımların tatmin edici bir şekilde yapılamayacak kadar
yüksek olması halinde, yaşamın ilerleyen dönemlerinde kansere yakalanma riskinde
potansiyel bir artış oluşturur.

Şekil-3: İyonizan olmayan radyasyon, radyo dalgaları (RF).
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2) Beta Parçacıkları
Beta (β) parçacıkları yüksek enerjili elektronlardır. Beta parçacıkları, bir alfa

parçacığının 1/8000'i boyutundadır. Pozitif yüklü elektronlar ile, negatif yüklü iyonlar
olarak tanımlanırlar. Çekirdekteki enerji fazlalığı proton fazlalığından meydana
geliyorsa (+), nötron fazlalığından meydana geliyorsa (-) çıkar. Beta parçacıkları alfa
parçacıklarına göre durdurulmadan daha derine girebilir, ancak parçacıklarını
durdurmak için ince alüminyum levhadan yapılmış bir zırh malzemesi yeterlidir. 

3) Gama Işınları
Gama ışınları yüksek enerjili elektromanyetik dalgalardır, X-ışınları ile aynıdır.

Birçok radyoaktif bozunumda yayılırlar ve çok derinlere nüfuz edici olabilirler, bu
nedenle daha önemli bir koruma gerektirirler. Birkaç santimetre kalınlığındaki kurşun
tuğlalarla ve sadece belli bir kısmı durdurulabilir. Gama ışınlarının enerjisi, belirli bir
kaynağa bağlıdır. Endüstriyel ölçüm cihazları ve radyoterapi cihazlarında kullanılan
kapalı radyoaktif malzemelerle uğraşan insanlar için ana tehlikedir.

4)  Nötronlar 
Nötronlar çoğunlukla atomların bir nükleer reaktörde bölünmesi yani nükleer

füzyon sırasında salınan yüksüz parçacıklardır ve bu nedenle nükleer reaktörün

10
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Şekil-4: Parçacık tipi iyonize radyasyonlar ve penetrasyonun durdurulabilme şekilleri

lonizing Radiation

alpha: fast-moving helium neclues,
stopped by skin or paper

beta: high energy electron,
stopped by aluminium plate

gamma high energy: photons
stopped by dence material

(Kaynak; WNA, Nükleer Radyasyon ve Sağlığa Etkileri)
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çekirdeğinin dışında nadiren karşılaşılırlar. Yüksüz olduklarından doğrudan bir
iyonlaşmaya sebep olmazlar. Nötronlar, radyoaktif olmayan diğer materyalleri
radyoaktif hale getirebilen tek radyasyon türüdür. Atomlarla etkileşmeleri, iyonlaşmaya
neden olan alfa, beta, gama veya X-ışınlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu
nedenle özellikle hızlı nötronlar, insan dokusuna çok zarar verebilir. Nötronlar
sadece kalın beton, su veya parafin kütleleriyle durdurulabilirler. 

5) X- Işınları 
Röntgen ışınları olarak da bilinen X-ışınları elektromanyetik dalga şeklinde olup

iyonlaştırıcı radyasyondur. Alman Fizikçi Wilhelm Röntgen (1895) tarafından keşfedilmiştir.
Gama ışınlarıyla hemen hemen aynıdır, ancak başlangıçta nükleer değildir. X-ışınları
kaçınılmaz fiziksel süreçler dışında, daha ziyade istek üzerine üretilmektedirler. 

X-Işınlarının Temel Özellikleri;
a) X-ışınlarının dalga boyu 0.04-1000 A0 arasında değişmekle birlikte tanısal alanda kul-

lanılanları 0,5 A0 dalga boyundadır. İnsan gözu,̈ dalga boyu 3800-7800 A0 arasındaki
ışığı seçebildiğinden, X-ışınları gözle görul̈mezler ve merceklerle saptırılamazlar.

b) Elde edildikleri enerji duz̈eyleri farklı olduğundan aynı demet içinde farklı dalga
boyunda X-ışınları bulunabilmektedir. Bu nedenle X-ışını heterojen bir ışın
demeti şeklinde ve polikromatik özelliktedir.

Şekil-5: a) Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923), b) 1896-Anna Bertha Ludwig'in sol elinin ilk
röntgenlerinden birinin baskısı 
(Kaynak: https://en.wikipedia.org/).
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c) Dalga boyları kuç̈uk̈, girginlik dereceleri fazla X-ışınlarına, Sert X-ışınları denir.
Dalga boyları buÿuk̈, girginlik dereceleri az X-ışınlarına,Yumuşak X-ışınları denir.

d) Hızları c = 300.000 km/sn olup ışık hızına eşittir. Ancak ışıktan farklı olarak
penetrasyon gösterirler.

e) Yuk̈suz̈ oldukları için manyetik ve elektrik alanlardan etkilenmezler. 
Kırınım, girişim ve kutuplaşma gibi özellikler gösterirler.

f) X-ışını fotografik etkiye sahip olup, görul̈ebilen ışık gibi gum̈uş̈ tuzlarının kararmasına
yol açar. Bu etki tanısal radyolojinin temel kavramlarından birini teşkil eden Röntgen
filmlerinin çekimini sağlamaktadır. X-ışınının bu etkisi sayesinde Röntgen filmlerinde
latent imaj meydana gelmekte ve latent imaj, içinde değişik kimyasal maddelerin
bulunduğu banyolarda görul̈ebilen imajlara dönuş̈tur̈ul̈mektedir.

g) X-ışınları, uz̈erlerine duş̈tuğ̈u ̈bazı maddelerde ışınlama sur̈esince parıldama meydana
getirmektedir. Buna X-ışınlarının floresans özelliği adı verilmektedir. X-ışınlarının bu
özelliği sayesinde floroskopik incelemelerin yapılabilmesi sağlanmıştır.
Günümüzde Röntgen ışınlarının elde edilmesinde, William David Coolidge (1913)

tarafından geliştirilen sıcak katotlu Röntgen tüpleri kullanılmaktadır. Bu tüpler “Crookes
tüpü” olarak bilinmektedir. Vakumla içi boşaltılmış bir cam tüpün içine yerleştirilen
katot kaynağından çıkan elektronun, anot adı verilen hedef elemente hızlandırılarak
çarptırılması ile X-ışınları elde edilmektedir. Bu sırada çok yüksek miktarlarda ısı ortaya
çıkmaktadır. Bu nedenle cam tüpler “Haube” adı verilen yağ dolu kurşun koruyucu ile
kaplanmakta olup oluşan ısıyı ve aynı zamanda elektriği izole etmektedir. X-ışını
tüpünün temel görevi hızlı hareketi sağlanan elektronların kinetik enerjisinin bir
kısmını elektromanyetik enerji çeşidi olan X-ışınına dönüştürmektir.

X-ışını kaynağı kullanılan röntgen odalarında hasta ve çalışanları korumak için
duvarlara kurşun zırhlama gerekir. Kurşun levha kalınlıkları yönetmelik ve tüzükle
belirlenmiştir. TAEK, X-ışını oda tasarım bilgilerini yayınlamış ve ‘’radyasyon güvenliği
açısından olması gereken ideal koşullardır’’ denilmektedir. Buna göre kurşun

12
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Şekil- 6: a) General Electric x-ray  tüp, b) Siemens yüksek enerjili tüp. 
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plakanın 2 mm kalınlığında olması tavsiye edilmekle birlikte odanın büyüklüğü, iş
yükü, kontrol konsolu ile X-ışını tüpü arasındaki mesafe ve ikisi arasındaki geometriye
bağlı olarak değişiklik gösterebilir denilmektedir. Yeni düzenleme ile NDK cihaz
lisanslaması bu koşullara bakılarak verilmektedir.

3.3. Radyasyon Birimleri

Radyasyon göremememize veya hissedemememize rağmen, oldukça basit radyasyon
ölçüm cihazları ile en küçük miktarlarda bile ölçülebilir. Günlük hayatımızda ne kadar
radyasyona maruz kaldığımızı ölçmek ve bunun sonucunda olası sağlık etkilerini
değerlendirmek için bir ölçü birimi oluşturmak gerekir. İyonlaştırıcı radyasyonun
biyolojik etkileri türüne ve enerjisine göre değişmekte olup biyolojik zarar riskinin bir
ölçüsü, dokuların aldığı radyasyon dozudur. Soğurulan radyasyon dozu birimi Sievert
(Sv)’tir. Bu miktar büyük olup canlı dokuda genelde karşılaşılan radyasyon dozları,
binde biri veya milyonda biri olan milisievert (mSv) veya mikrosievert (µSv) cinsinden
ifade edilmektedir. Radyasyon ölçüm birimleri Tüzük ve Yönetmelikte tanımlanmıştır.
Radyasyon Güvenliği Tüzüğü’nde aşağıdaki tanımlama ile yer almaktadır. İlgili tüzükte
iyonlaştırıcı radyasyonlar; maddesel ortamdan geçerken onunla etkileşerek iyon
çiftleri oluşturabilen X-ışını, gama ışını gibi elektromanyetik ışınlarla, kinetik enerjileri
olan yüklü parçacıklar, ağır iyonlar ve serbest nötronlar gibi tanecik karakterli
ışınımlardır. Ses dalgalarıyla, elektromanyetik spektrumun morötesi ve daha büyük
dalga boylu bölgesi, bu tanımın kapsamı dışındadır. Bu Tüzükte “İyonlaştırıcı radyasyon
terimi yerine radyasyon sözcüğü kullanılmıştır." denilmektedir.

1.  Radyoaktivite Birimi
Özel Birim: Curie (Ci)
SI Birimi:  Becquerel (Bq) 
Curie: Saniyede 3.7x 1010 parçalanma veya bozunma gösteren maddenin aktivitesidir. 
Bequerel: Saniyede 1 parçalanma yapan çekirdeğin aktivitesidir.
1 Ci=3,7x1010 Bq
1 Bq=2,7x10-11 Ci

    2.  Işınlama Birimi 
Özel Birim: Röntgen (R) 
SI Birimi: Coulomb/kg (C/kg) 
Röntgen: Normal hava şartlarında havanın 1 kg’ında 2.58x10-4 C’luk elektrik yükü
değerinde pozitif ve negatif iyonlar oluşturan X ve gama ışını miktarıdır. 
1 R = 2.58x10-4 C / kg,  
1 C/kg = 3.88x103 R ‘dir.
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3.  Soğurulma Doz Birimi
Özel Birim: Rad 
SI Birimi: Gray (Gy) 
Rad: Işınlanan maddenin 1 kg’ına 10-4 joule’lük enerji veren radyasyon miktarıdır.
Soğurulan enerji parçacık veya foton olabilir. 
Gray: Işınlanan maddenin 1 kg’ına 1 Joule’lük enerji veren radyasyon miktarıdır. 
Rad = 10-4 Gy,   1 Gy = 100 Rad

4. Doz Eşdeğer Birimi
Özel Birim: Rem
SI Birimi: Sievert (Sv) Farklı tip radyasyonlardan soğurulan enerjiler eşit olsa bile
biyolojik etkileri farklı olabilir. 
Rem: Soğurulan Doz x Faktörler 
Sievert: 1 Gray’lik X ve gama ışını ile aynı biyolojik etkiyi meydana getiren radyasyon miktarıdır. 
1 Rem = 10-2 Sv n, 
1Sv = 100 Rem = 1 J/kg 

14

Radyasyon Güvenliği El Kitabı

Tablo-3: Radyasyon terimleri ve özel birimler ile SI birimleri arasındaki ilişki

TERİM BİRİMİ DÖNÜŞÜM
ESKİ YENİ

Aktivite Curie (Ci) ; 3.7x1010 Becquerel (Bq); 1 1Ci=3.7x1010 Bq   
parçalanma / 1 saniye parçalanma / 1 saniye 1 Ci=37GBq

Işınlanma Röntgen® ; normal Coulomb / kilogram  1C/kg=3876 
Dozu hava şartlarında (00C (C/kg) ; normal hava R1R=2.58x10-4

ve 760 mm Hg basıncı) şartlarında havanın C/kg
havanın 1kg’ında 2.58x10-4 1 kg’ında 1 Coulomb’luk 
Coulomb’luk elektrik elektrik yükü değerinde 
yükü değerinde (+) ve (+) ve (-) iyonlar oluşturan
(-) iyonlar oluşturan X X veya γ radyasyonu 
veya γ radyasyonu miktarıdır.
miktarıdır.

Soğurulmuş Radiation absorbed Gray (Gy) ; ışınlanan 1Gy=100rad 
Dozu dose (rad); ışınlanan maddenin 1 kg’ında 1rad=0.01 Gy

maddenin 1 kg’ında 1  Joule’lük enerji 
10-2 Joule’lük enerji soğurulması meydana
soğurulması meydana getiren herhangi bir
getiren herhangi bir radyasyon miktarıdır.
radyasyon miktarıdır.

Doz Röntgen equivalent man Sievert (Sv) ; 1 Gy’lik X   1Sv=100 rem 
Eşdeğeri (rem); 1 Röntgenlik X veya ve γ ışını ile aynı biyolojik 1rem=0.01Sv

γ ışını ile aynı biyolojik etkiyi meydana getiren
etkiyi oluşturan herhangi herhangi bir radyasyon
bir radyasyon miktarıdır. miktarıdır. Sv= (Gy)x(WR)*
Rem=(rad)x(WR)*

Kaynak: Togay YE. RSGD-TAEK 2002.(www.taek.gov.tr/bilgi/radyasyonvebiz/index.htm) 
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Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde Aşağıdaki Tanımlama İle Yer Almaktadır
a) Eşdeğer doz; birimi Sievert (Sv) olup, radyasyonun türüne ve enerjisine bağlı

olarak doku veya organda soğurulmuş dozun, radyasyon ağırlık faktörü ile
çarpılmış halini,

b) Etkin doz; birimi Sievert (Sv) olup, insan vücudunda ışınlanan bütün doku ve
organlar için hesaplanmış eşdeğer dozun, her doku ve organın doku ağırlık
faktörleri ile çarpılması sonucunda elde edilen dozların toplamını,

c) Kuruluş veya Tesis; bu Yönetmelik kapsamına giren radyasyon kaynaklarıyla ilgili
faaliyet gösterilen yerleri,

d)  Kurum; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nu,
e) Lisans Sahibi; bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen lisans belgesinde ismi

belirtilen ve radyasyon güvenliği mevzuatının uygulanmasında Kuruma karşı
sorumlu olan kişiyi,

f) Ücret; Kurum’un “Mal ve Hizmet Üretim ve Yayın Satışları Genelgesi’nde belirtilen
ve her yıl Başbakan ve/veya yetkili Bakan tarafından onaylanan ücretleri,

g) Radyasyon; iyonlaştırıcı radyasyonu,
h) Radyasyon Görevlisi; radyasyon kaynağı ile yürütülen faaliyetlerden dolayı

görevi gereği, bu Yönetmeliğin 10’uncu maddesinde toplum üyesi kişiler için
belirtilen doz sınırlarının üzerinde radyasyona maruz kalma olasılığı olan kişiyi,

ı) Radyasyondan Korunma Danışmanı; mühendislik veya fen bilimleri alanında
aldığı temel eğitim üzerine radyasyondan korunma alanında eğitim almış ve
uygulamaya özgü olarak bu Yönetmeliğin 74’üncü maddesinde belirtilen faaliyetlerde
en az dört yıllık deneyime sahip kişiyi,

i) Radyasyondan Korunma Sorumlusu; radyasyondan korunmada temel güvenlik
standartlarını yapılan işin niteliklerine göre uygulayacak, bu alandaki eğitim ve
deneyimi lisanslama aşamasında Kurum tarafından değerlendirilerek uygun
görülen kişiyi,

n) Tüzük; 24/07/1985 tarihli ve 85/9727 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe
konulan Radyasyon Güvenliği Tüzüğü’dür.

o) Yüklenmiş eşdeğer doz; birimi Sievert (Sv) olup radyoaktif maddenin vücuda
alınmasını takiben, doku veya organda kaldığı sürede vermiş olduğu toplam
eşdeğer dozu,

ö) Yüklenmiş etkin doz; yüklenmiş eşdeğer dozun, her doku ve organın doku
ağırlık faktörleri ile çarpılması sonucunda elde edilen toplamı,

p) Yönetim; Lisanslı faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini ve sürekliliğini
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sağlamak için gerekli insan gücü ile teknik ve finansal altyapıyı temin etme
yetkisi ve sorumluluğuna sahip olan lisans sahibinin kendisini veya onun bağlı
olduğu Yönetim kademesini/kişiyi ifade eder.

3.4. Radyasyon Kaynakları
3.4.1. Doğal Radyasyon Kaynakları

Güneş, dünyadaki radyoaktif elementler, Dünya'nın manyetik alanında sıkışan
radyasyon, yıldızlar ve kuasarlar veya galaktik merkezler doğal radyasyon kaynaklarıdır.
Günlük hayatımızda doğal kaynaklardan sürekli radyasyona maruz kalmaktayız. Örnek
olarak; kayalar ve toprakta bulunan doğal radyoaktivite, birçok volkanik kaya ve
uranyum cevheri tarafından verilen radyoaktif bir gaz olan radon ve kozmik radyasyon
verilebilir. Aslında çevremiz her zaman doğal radyoaktif olup ve yıllık alınan insan
radyasyon dozunun %85'ini oluşturur. Dünyada en büyük doğal radyasyon kaynağı
Güneş’tir. Güneş elektromanyetik spektrumdaki tüm dalga boylarında enerji yayar. Bu
ışınların çoğunluğu görünür, kızılötesi ve ultraviyole radyasyon (UV) şeklindedir. Bazen,
güneş patlamaları olarak adlandırılan dev patlamalar, Güneş'in yüzeyinde meydana
gelir ve uzaya X-ışınları, gama ışınları, proton ve elektron akımları şeklinde büyük
miktarda enerji salgılar. Bu güneş patlamaları astronotlar ve ekipmanları için ciddi
sonuçlar doğurabilir. Doğal radyasyon düzeyini arttıran en önemli sebeplerden biri
yine dünyamızda yaygın bir şekilde bulunan radyoaktif radyum elementinin (Ra226)
bozunması sırasında salınan “radon gazı” dır. Radon gazının yayıldığı yüzey üzerinde
bulunan evlerde iyi bir havalandırma sisteminin olması gerekmektedir. Havalandırmanın
yeterli olmadığı yerlerde radon gazı birikimi yüzlerce kat yükselebilmektedir. Doğal
radyasyonun bir bölümünü Güneş ve uzaydan gelen kozmik ışınlar oluşturur. Bu
ışınların büyük bir kısmı atmosferde tutulurken küçük bir miktarı yerküreye ulaşabilir.
Astronotlar, pilotlar ve diğer hava yolu çalışanları, yüksekte yaşayanlar kozmik
ışınlara daha çok maruz kalır.

3.4.2. Yapay Radyasyon Kaynakları

Teknolojik gelişiminin gereği olarak, bazı radyasyon kaynakları yapay olarak
üretilmektedir. Bu kaynaklar, birçok işin daha iyi, daha kolay, daha çabuk, daha
ucuz ve daha basit yapılmasına olanak sağlamaktadır. Doğal radyasyon kaynaklarının
aksine tamamen kontrol altında olmaları maruz kalınacak doz miktarı açısından
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önemli bir özelliktir. Tıbbi, zirai ve endüstriyel amaçla kullanılan X-ışınları ve yapay
radyoaktif maddeler, nükleer bomba denemeleri sonucu meydana gelen nükleer
serpintiler, çok az da olsa nükleer güç üretiminden veya nükleer kazalardan salınan
radyoaktif maddeler ile bazı tüketici ürünlerinde kullanılan radyoaktif maddeler
bilinen başlıca yapay radyasyon kaynaklarıdır.

3.5. Tıbbi Uygulamalar

Tıbbi alanda radyasyon uygulamaları; radyasyonla Röntgen, BT ve Anjiyografide
görüntü elde edebilme özelliği ile, radyasyonun bir alana yüksek dozda uygulanması
sonucu hücreleri öldürme özelliği ile Radyoterapi cihazlarında kullanımı temeline dayanır.

4. RADYOBİYOLOJİ

Tüm evrenin atomlardan oluştuğu bilinmektedir. Yetişkin bir insanı hidrojen,
oksijen, karbon, nitrojen, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum ve demir gibi diğer
birçok elementin atomlarından oluşan bir paket gibi düşünebiliriz. İyonlaştırıcı
radyasyon, bir atomun yörüngesinden sıkıca bağlanmış elektronları uzaklaştırmak
için yeterli enerjiye sahip radyasyon olup, bu atomun yüklü veya iyonize olmasına
neden olur. Atomlardan meydana gelen insan ve canlı vücutları enerji düzeyleri ile

Şekil-5: Doğal ve yapay yollardan maruz kalınan radyasyon kaynakları ve oranları. 
Kaynak: https://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/radiation-and health/nuclear-radia-
tion-and-health-effects.aspx, yenileme tarihi 29/01/2016

Sources of Radiation
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ilişkili olarak radyasyon ile etkileşim gösterebilmektedir. Radyasyon, düzeyi ve maruziyet
sürelerine göre canlıda radyobiyolojik sonuçlar doğurabilmektedir. Bu sonuçlar hücre
çeşitlerinde ve hücre çoğalma fazlarında dahi farklı etkiler oluşturabilmektedir.
Radyobiyoloji, iyonizan radyasyonun biyolojik sistemler üzerindeki etkilerini araştıran
bilim dalıdır. İyonizan radyasyon hücrede serbest radikaller oluşturur, kimyasal bağları
koparır, makro moleküllerde çapraz bağlar oluşturur ve yaşam için gerekli moleküllere
hasar verir (DNA, RNA, proteinler). Radyasyondan çok etkilenen organlar özellikle
hücre çoğalmasının çok olduğu kemik iliği, genital organlar, göz merceği, cilt ve
sindirim sistemi epitelidir. Az etkilenen organlar ise sinir sistemi ve kaslardır. Radyasyon
öncelikle hücreyle etkileşir, hücreler dokuları, dokular da organları etkiler.

4.1. Radyasyonun Hücre ile Etkileşimi

Elektronlar, radyasyon enerjisi ile atom çekirdeği çevresindeki yörüngelerinden
çıkmaya zorlanabilir. İyonlaştırıcı radyasyonun bir canlıda biyolojik bir hasar yaratabilmesi
için radyasyon enerjisinin hücre tarafından soğurulması gerekir. Bu sürece iyonlaşma
veya elektrolitik ayrışma denir. Bu soğurma sonucu hedef moleküllerde iyonlaşma ve
uyarılmalar meydana gelir. Meydana gelen iyonlar, DNA zincirlerinde kırılmalara ve
hücre içerisinde kimyasal toksinlerin oluşmasına neden olabilir. DNA sarmalında
gelişen kırılmalarda organizma tarafından onarım faaliyeti başlar. Bu hasar çok büyük
değilse DNA’da meydana gelen kırılmalar onarılabilir. Ancak onarım esnasında hatalar
oluşabilir ve yanlış şifre bilgiler içeren kromozomlar meydana gelebilir.

4.2. Radyasyonun Kromozoma Verdiği Hasarların Sonuçları

Vücudun birçok organ ya da dokusu, önemli sayıda hücre kaybına rağmen
faaliyetlerini normal bir şekilde sürdürebilir. Yine de hücre kaybı belirli bir sayının
üzerine çıktığında ışınlanan kişilerde gözlenebilir hasarlar meydana gelecektir. 
a. Deterministik Etkiler; Etki eşiğini aşan akut doz almış kişilerde ortaya çıkan bu

tür hasarlara denir. 
b. Stokastik Etkiler; Kanser ve genetik etkiler için radyasyonun belirli bir eşik doz

limiti yoktur. Bu etkilerin meydana gelme olasılığı doz ile artar. Stokastik etkilere
tek bir hücrede meydana gelen hasarlar neden olur. Doku dozu arttıkça çok
daha fazla sayıda hücre hasar görecek ve stokastik etkilerin meydana gelme
ihtimali artacaktır.

18
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4.3. Kromozom Hasarlarına Etki Eden Faktörler

a)  Radyasyonun özelliklerine bağlı faktörler
Hasarın büyüklüğünü, radyasyonun çeşidi ve sahip olduğu enerji belirler. Doz hızı

ve maruz kalış süresi de diğer belirleyici faktör olup bir saatte 1 Gy’lik bir doz
maruziyeti sonrası oluşacak hasar, bir hafta boyunca aynı dozun alınması sonucu
oluşacak hasardan büyük olacaktır. 

b) Organizmanın özelliklerine bağlı faktörler
Oksijen konsantrasyonu yüksek dokular ile sık sık bölünen, tam olarak farklılaşmamış

ve bölünme safhasında olan hücrelerin radyasyona karşı duyarlılığı fazladır.
Radyasyona duyarlılık yaşa, cinsiyete ve organizmanın sağlığına göre de değişebilir.

4.4. Biyolojik Etkilerin Sınıflandırılması

Radyasyonun hücre ile etkileşmesi sonucunda kromozomda meydana gelen
hasarlar, bedensel ve kalıtımsal biyolojik etkilerin oluşmasına yol açar. Etkiler erken
ve gecikmiş etkiler olarak iki farklı grupta incelenebilir:

Kaynak: https://www.rerf.or.jp/en
Şekil-6: Radyasyonun a) iyonizan etki oluşumu b) hücreye etkisini gösteren şema

Şekil-7: Radyasyonun kromozom üzerinde oluşturduğu etki ve olası sonuçları gösteren çizim. 
Kaynak: https://www.taek.gov.tr/tr/
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4.4.1. Erken Etkiler (Akut ışınlanma etkileri)

Vücudun belli bir bölgesi, tamamı veya büyük bir kısmı kısa bir zaman dilimi içerisinde
büyük miktarlarda radyasyon dozuna maruz kaldığında ortaya çıkabilecek hasarlar
kişiden kişiye değişmekle birlikte genel olarak birkaç gün veya birkaç hafta içerisinde
şiddetli hasarlar, hastalıklar ve hatta ölüm meydana gelebilir. Akut ışınlanmalar olarak
adlandırılan bu tip ışınlanmalar, genellikle radyasyon kazası sonucu meydana gelen
istem dışı ışınlanmalardır. Akut ışınlanmalar sonucu meydana gelebilecek etkileri akut
radyasyon sendromları ve bölgesel radyasyon hasarları olarak sınıflandırmak mümkündür. 
a) Akut Radyasyon Sendromları (ARS)

Vücudun tamamının veya büyük bir bölümünün akut bir ışınlamaya maruz
kalması sonucunda gelişen Akut Radyasyon Sendromları (ARS) iyonlaştırıcı radyasyonların
en önemli deterministik etkisidir. Lenfositler radyasyona karşı en duyarlı kan
hücreleridir. Mutlak lenfosit sayısındaki en küçük bir düşme, erken teşhis aşamasında,
ışınlanma seviyesini gösterebilecek en iyi ve en yararlı laboratuvar testidir. 

b) Bölgesel Radyasyon Hasarları
Vücudun belli bir bölgesinin, genellikle bir kaza nedeniyle, kısa bir sürede ve bir

defada yüksek dozlara maruz kalması sonucu görülen etkiler Bölgesel Radyasyon
Hasarları (BRH) olarak adlandırılır. Bu tür kazalarda genellikle eller ve parmaklar,

20

Radyasyon Güvenliği El Kitabı

Tablo-4: Akut Radyasyon Sendromunun Gizlenme Devresi
ARS derecesi Yaklaşık Akut Doz

Hafif Orta Şiddetli Çok Şiddetli Ölümcül
1-2 Gy 2-4 Gy 4-6 Gy 6-8 Gy > 8Gy

Lenfositler 0.8-1.5 0.5-0.8 0.3-0.5 0.1-0.3 0.0-0.1
Granülositler* (G/L) >2.0 1.5-2.0 1.0-1.5 =0.5 =0.1
İshal Yok Yok Nadir <6. Ve 9. Günler 4. ve 5. Günler 

arasında belirir arasında belirir
Epilasyon Yok Orta dere- Orta dere- Tamamen, 11 Tamamen, 10 

celi, Başlan- celi veya günden önce günden önce
gıç 15. Gün 11. Ve 21.
veya daha Günler 
geç arasında

Gizlenme Süresi(gün) 21-35 18-28 8-18 7 veya daha az Yok
Tıbbi müdahale Hastanede Hastanede Hastanede Hastanede gözetim Sadece ağrı 

gözetim gözetim gözetim ivedi olarak gerekli dindirici tedavi
gerekli değil önerilir gerekli
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nadiren de vücudun diğer kısımları etkilenir. Eldeki yanıklar, radyasyon kaynağına
dokunulması veya elin birkaç saniye için bile olsa kaynağa çok yaklaştırılması
sonucu meydana gelir. Yanığa sebep olan ısı değil kaynağın radyasyon şiddetidir ve ne
yazık ki, vücut ısıya gösterdiği refleksi radyasyon şiddetine göstermez. Bölgesel ışınlanmalar
sonucu meydana gelen bu hasarlar, akut radyasyon sendromlarına göre daha sık
karşılaşılan olaylardır. Eritem ve kuru deri dökülmesi, belirtilere yönelik olarak tedavi
edilebilir. Ödem oluşumuna yol açan şiddetli eritem belirtilerini hafifletmek için
hidrokortizon içeren losyon veya spreyler kullanılabilir. Yaş deri dökülmesi tedavisinde
elbiselerin her gün değiştirilmesi ve hasarlı bölgenin antiseptik solüsyonla pansumanı
yararlı olacaktır. Ayrıca, antibiyotik kremler de kullanılabilir. 

Semptomlar ve Tıbbi Müdahale •ARS Derecesi ve Yaklaşık Akut Doz
Hafif Orta Şiddetli Çok şiddetli Ölümcül
1-2 Gy 2-4 Gy 4-6 Gy 6-8 Gy > 8 Gy

Kusma
Başlama Işınlamadan 2 Işınlamadan Işınlamadan  Işınlamadan   Işınlamadan 

saat sonra veya 1-2 saat sonra sonraki ilk 1 sonraki ilk ya-  sonraki 10 dk
daha geç saat içinde rım saat içinde  içinde

Vaka oranı % 10-50 %70-90 %100 %100 %100
İshal Yok Yok Hafif Kuvvetli Kuvvetli
Başlama - - 3-8 saat 1-3 saat Dakikalar 

mertebesinde veya 1 saat 
içinde

Vaka oranı - < %10 > %10 ~ % 100
Baş Ağrısı Önemsiz Hafif Orta Şiddetli Şiddetli
Başlama - - 4-24 saat 3-4 saat 1-2 saat
Vakaoranı - - %50 %80 %80-90
Bilinç Etkilenmez Etkilenmez Etkilenmez Etkilenebilir Saniyeler / 

dakikalar süren
bilinç 
kaybı

Başlama - - - - Saniyeler / 
dakikalar 

Vakaoranı - - - - %100 (>50 Gy de)
Vücut Sıcaklığı Normal Artma Ateş Yüksek ateş Yüksek ateş
Başlama - 1-3 saat 1-2 saat < 1 saat < 1 saat
Vaka oranı - %10-80 %80-100 %100 %100
Tıbbi Müdahale Hastane dışı Tam teşekküllü İhtisas hastane- İhtisas hasta- Geçiçi tedavi 

gözlem bir hastanede sinde tedavi nesinde tedavi (sadece, şikayete
gözlem, gerek yönelik).
duyulduğu
takdirde ihtisas
hastanesinde
tedavi

Tablo-5: Akut Radyasyon Sendromunun Başlangıç Devresi
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Ülser tedavisinde, bölgenin steril bir ortamda tutulması veya giysilerin her
gün değiştirilmesi ve yaranın antiseptik bir solüsyonla pansumanı önerilir. Kuvvetli
ağrı kesici ilaçlar gerekebilir. İkincil bir enfeksiyondan kuşku duyuluyor veya
bundan şüphe duyulmuyor ise bölgesel veya tüm vücuda etki edecek bir antibiyotik
tedavi düşünülmelidir.    

Nekroz tedavisinde, kesinlikle cerrahi müdahale yapılmalıdır. Ölü doku alınmalı
ve deri veya başka bir çeşit doku nakli yapılmalıdır. Radyasyon duyarlılığı en fazla
olan bölgelerden biri de üreme organlarının bulunduğu bölgedir. Yumurtalık ve
testisler radyasyona karşı çok duyarlıdır. Erkeklerde 0.3 Sv, kadınlarda ise 3 Sv’lik tek
bir ışınlama dozu alınması sonucunda döllenmede geçici kısırlık meydana gelebilir.
Küçük doz alımlarında, kadınlarda geçici yumurtlama ve regli durulması gözlenebilir
ve bu birkaç ay sürebilir. Göz merceği de radyasyona karşı çok duyarlıdır. Bir defada
maruz kalınacak 0.5 ile 2 Sv arasındaki bir radyasyon dozu fark edilebilir saydamlık
kaybına neden olabilirken 5 Sv’lik bir doz katarakt oluşumuna yol açabilir.

4.4.2. Gecikmiş Etkiler (Kronik ışınlanma etkileri)

Uzunca bir süre içinde, aralıklı olarak düşük dozlara maruz kalınması yani kronik
olarak ışınlanma sonucu meydana gelebilecek etkiler yıllar sonra ortaya çıkabilir.

22
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Tablo-6: Akut Radyasyon Sendromunda Kritik Devre

• ARS Derecesi ve Yaklaşık Akut Doz
Hafif Orta Şiddetli Çok Şiddetli Ölümcül
1-2 Gy 2-4 Gy 4-6 Gy 6-8 Gy > 8Gy

Belirtinin başlaması  > 30 gün 18-28 gün 8-18 gün < 7 gün < 3 gün
Lenfosit sayısı (G/L) 0.8-1.5 0.5-0.8 0.3-0.5 0.1-0.3 0.0-0.1
Trombositler G/L) 60-100 %10-25 30-60 %25-40 25-35 %40-80 15-25 %60-80 < 20 %80-100
Klinik belirtiler Yorgunluk, halsizlik Ateş, enfeksiyon, Yüksek ateş, enfek- Yüksek ateş, ishal, Yüksek ateş,

iç kanama, halsiz- siyon, iç kanama, kusma, baş dön- ishal, bilinç
lik, epilasyon epilasyon mesi ve yüksek kaybı

şaşkınlık, tansiyon
düşüklüğü

Ölüm (%) 0 0-50 6 ila 8 20-70 4 ila 8 50-100 1 ila 2 100 1 ila 2 
hafta arasında hafta arasında hafta arasında hafta arasında

Tıbbi müdahale Koruyucu tedbirler 14 – 20 günden 7 – 10 günden 1. günden itibaren Sadece ağrı 
itibaren özel itibaren özel özel koruyucu te- dindirici tedavi
koruyucu tedavi koruyucu tedavi davi  başlangıçtan 
10 – 20 günden başlangıçtan itibaren tecrit.
sonra tecrit. itibaren tecrit.
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Bunun sebebi ise, doz düşük dahi olsa tekrarlanan ışınlamalarda organizmanın bir
sonraki ışınlamaya kadar hasarı onaramaması ve hasarın gittikçe artmasıdır. Kronik
olarak ışınlanan kişilerde, yıllar sonra katarak, malignite, doğal ömür sürelerinde
kısalma ile sonraki nesillerinde kalıtımsal bozukluklara rastlanabilir.

Nükleer Santral Kazaları Sonucu Yayılan Radyasyondan Korunma
Radyasyon düzeyinin ve radyoaktif kirlenmenin derecesine göre pratik olarak

çiğ sebze ve meyvelerin iyi yıkanması ve iyot tableti kullanımı önerilir. Radyoaktif
kirlenmeye uğramış gıda maddelerinin tüketimi durdurulur. İlgili tedbir ve eylemler
ilgili bölümde ayrıntılı olarak sunulmuştur. 

5. RADYASYON ALANLARI

Radyasyon alanları, 24.03.2000 tarih 23999 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’ne göre şu şekilde sınıflandırılmaktadır. Radyasyon
Güvenliği Yönetmeliği Madde 15: Maruz kalınacak yıllık dozun 1 mSv değerini
geçme olasılığı bulunan alanlar radyasyon alanı olarak nitelendirilir.

5.1. Denetimli Alanlar

Radyasyon görevlilerinin giriş ve çıkışlarının özel denetime, çalışmalarının (Değişik
ibare:RG-3/6/2010-27600) radyasyondan korunma bakımından özel kurallara bağlı
olduğu ve görevi gereği radyasyon ile çalışan kişilerin ardışık beş yılın ortalama yıllık
doz sınırlarının 3/10’undan fazla radyasyon dozuna maruz kalabilecekleri alanlardır.

Tablo-7: Maruz kalınan doza bağlı olarak bölgesel radyasyon hasarının klinik belirtileri ve
başlangıç zamanları
EVRE/BELİRTİ DOZ ARALIĞI (Gy) BELİRGİNLEŞME ZAMANI (gün)
Eritem 3-10 14-21
Epilasyon >3 14-18
Kuru Deri Dökülmesi 8-12 25-30
Yaş Deri Dökülmesi 15-20 20-28
Su Kabarcığı Oluşumu 15-25 15-25
Ülser(Açık yaralar) >20 14-21
Nekroz (Doku ölümü) >25 >21

Kaynak : Togay YE. RSGD-TAEK 2002. (www.taek.gov.tr/bilgi/radyasyonvebiz/index.htm) 
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Denetimli alanların girişlerinde ve bu alanlarda aşağıda belirtilen radyasyon
uyarı levhaları bulunması zorunludur.
1) Radyasyon alanı olduğunu gösteren temel radyasyon simgeleri, 
2) Radyasyona maruz kalma tehlikesinin büyüklüğünü ve özelliklerini anlaşılabilir
şekilde göstermek üzere gerekli bilgi, simge ve renkleri taşıyan işaretler,
3) Denetimli alanlar içinde radyasyon ve bulaşma tehlikesi bulunan  bölgelerde
geçirilecek sürenin sınırlandırılması ile koruyucu giysi ve araçlar kullanılması
gerekliliğini gösteren uyarı işaretleri. 

5.2. Gözetimli Alanlar

Radyasyon görevlileri için yıllık doz sınırlarının 1/20’ sinin aşılma olasılığı olup,
3/10’ unun aşılması beklenmeyen, kişisel doz ölçümünü gerektirmeyen fakat
çevresel radyasyonun izlenmesini gerektiren alanlardır. 
(Kaynak: Resmi Gazete Tarih/Sayı: 24.03.2000/23999, Radyasyon Güvenliği
Yönetmeliği)

6. RADYASYONDAN KORUNMA

Radyasyon güvenliğinin yol gösterici ana ilkesi özellikle hastalar için " ALARA "
prensipleridir. ALARA, "makul ölçüde ve görüntü elde edilebilir kadar düşük doz"
anlamındadır. Burada radyasyon kaynağına maruz kalınma zamanı, mesafesi ve
gerekli durumlarda koruyucu ekipmanlar önemlidir.

6.1. Uygulamaların Gerekliliği

Işınlamanın zararlı sonuçları göz önünde bulundurularak, net bir yarar sağlamayan
hiçbir radyasyon uygulamasına izin verilmemelidir.

6.2. Radyasyon Korunmasının Optimizasyonu

Tedavi amaçlı tıbbi ışınlamalar hariç radyasyon ışınlaması gerektiren durumlarda
bireysel dozların büyüklüğü ışınlanacak kişilerin sayısı, olası tüm ışınlamalar için
ekonomik ve sosyal faktörler göz önünde bulundurularak mümkün olan en düşük
dozun alınması sağlanmalıdır. 

24
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6.3. Doz Sınırlaması ve İzin Verilen Doz Sınırları 

Bireylerin normal ışınlamaları, izin verilen tüm ışınlamaların neden olduğu ilgili
organ ya da dokudaki eşdeğer doz ile etkin doz değerleri Radyasyon Güvenliği Yönergesi’
nin 10. ve 12. maddesinde aşağıda belirtilen yıllık doz sınırlarını aşmamalıdır.

Radyasyon Güvenliği Yönergesi (Madde 10)
Yıllık doz sınırları sağlığa zarar vermeyecek şekilde uluslararası standartlara

uygun olarak, Kurum tarafından radyasyon görevlileri ve toplum üyesi kişiler
için ayrı ayrı belirlenmiştir. Yıllık toplam doz aynı yıl içindeki dış ışınlama ile iç
ışınlamadan alınan dozların toplamıdır. Kişilerin, denetim altındaki kaynaklar
ve uygulamalardan dolayı bu sınırların üzerinde radyasyon dozuna maruz

Tablo-8: Bazı radyolojik tetkikler sonucu, ülke seviyelerine ve yapılan tetkiklere göre, hastaların
maruz kaldığı etkin dozlar

Tetkikler Her Bir Tetkikte Maruz Kalınan Etkin Doz (mSv)
Seviye 1* Seviye 2** Seviye 3-4*** Dünya

Göğüs Radyografisi 0.14 0.14 0.20 0.14
Göğüs Fotofloroskopisi 0.65 0.65 0.65 0.65
Göğüs Floroskopisi 1.1 1.1 1.1 1.1
Kol,Bacak Ve Eklemler 0.06 0.06 0.1 0.06
Omurga Bel 1.8 1.8 2 1.8
Göğüs 1.4 1.4 1.5 1.4
Boyun 0.27 0.27 0.3 0.27

Kalça Ve Kalça Eklemi 0.83 0.83 1 0.83
Kafa 0.1 0.1 0.15 0.1
Karın 0.5 0.6 1 0.55
Üst Sindirim Sistemi 3.6 4 4 3.7
Alt Sindirim Sistemi 6.4 6.4 6.4 6.4
Safra Kesesi Grafisi 2 2 2 2
Üriner Sistem Grafisi 3.7 3.9 4 3.7
Mamografi 0.5 0.5 0.5 0.5
Bilgisayarlı Tomografi 8.8 5 5 8.6
Anjiyografi 12 12 12 12
Cerrahi Işlemler 20 20 20 20
Diş 0.02 0.1 0.1 0.03
* Seviye 1; Doktor başına 1000’den az hasta düşen ülkeler,
** Seviye 2; Doktor başına 1000-3000 arası hasta düşen ülkeler (Türkiye bu gruptadır.),
*** Seviye 3; Doktor başına 3000-10000 arası hasta düşen ülkeler, Seviye 4; Doktor
başına 10000’den fazla hasta düşen ülkeler.

Kaynak:Togay YE. RSGD-TAEK2002.(www.taek.gov.tr/bilgi/radyasyonvebiz/index.htm) 
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kalmalarına izin verilemez ve bu sınırlara tıbbi ışınlamalar ve doğal radyasyon
nedeniyle maruz kalınacak dozlar dahil edilemez.  

Radyasyon Güvenliği Yönergesi (Madde 12)
Çocuk doğurma çağındaki radyasyon görevlilerinin maruz kaldıkları radyasyon

dozunun mümkün olduğu kadar düşük düzeyde tutulması için gerekli önlemlerin
alınması zorunludur. Hamileliği belirlenmiş olan radyasyon görevlileri ancak gözetimli
alanlarda çalıştırılır.

Fetusu korumak amacıyla, hamile radyasyon görevlisinin batın yüzeyi için
hamilelik boyunca ilave eşdeğer doz sınırı 1 mSv’dir. Araştırma amaçlı tıbbi
ışınlanmalar ve gönüllü ve ziyaretçiler için izin verilen ortalama yıllık doz düzeyleri
ise 29 ve 30. maddelerde belirtilen düzeyleri geçmemelidir. 

Radyasyon Güvenliği Yönergesi (Madde 29)
Kişiye net bir yarar sağlamayan, alacakları doz ve risk hakkında kişilerin

bilgilendirildiği, kişilerin ve Etik Komite’nin yazılı onayı alınmış araştırma amaçlı
gönüllü ışınlanmalarda, halk için bir yıllık en yüksek izin verilen doz düzeyi
aşılamaz. Çok özel durumlarda Kurum tarafından onaylanmak koşuluyla radyasyon
görevlileri için izin verilen ortalama yıllık doz düzeyine izin verilebilir.

Radyasyon Güvenliği Yönergesi (Madde 30)
Gerek görülen hallerde tıbbi tanı ve tedavi altındaki hastalara gönüllü ve

bilinçli olmak koşuluyla yardım etmek isteyen veya hasta ziyareti için gelen
kişilerin alacakları etkin doz, tanı ve tedavi süresince 5 mSv değerini aşamaz.
Nükleer Tıp hastalarının taburcu edilebilecekleri en yüksek radyoaktivite düzeyleri
31. Maddede belirtilmiştir.

Radyasyon Güvenliği Yönergesi (Madde 31)
I-131 radyoaktif maddesi verilen hastalar vücuttaki radyoaktivite miktarının 400

MBq’e düşmesi halinde taburcu edilir. Taburcu edilen hastaya diğer kişilerle temasları
ve radyasyon korunması ile ilgili alınacak önlemlerle ilgili yazılı talimatlar verilir.
100 MBq’in altındaki radyoaktivite ile taburcu edilen hastalar için özel önlem
alınması gerekmez.
Kaynak: Resmi Gazete Tarih/Sayı: 24.03.2000/23999, Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
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6.4. Doz Azaltılması
6.4.1. Dış (Eksternal) Radyasyon Dozunun Kontrolü

•     Zaman
•     Zırhlama
•    Mesafe 
Radyoaktiviteye mümkün olan en kısa sürede temas edilmelidir. Radyoaktivite ya

da radyoaktif ortamda optimum izolasyon sağlanmalı, bu ortamlarda kurşun önlük,
kurşun eldiven, kurşun enjektör ve enjektör taşıyıcı, kurşun cam ve maşa kullanımı
sağlanmalıdır. Bu ortamları çevreleyen duvarların yeterli beton kalınlığı ve kurşun
izolasyonu olmalıdır. Maruz kalınan radyasyon dozu, uzaklığın karesi ile ters orantılı
(1/R2 kuralı) olarak azaldığından radyoaktif kaynaklardan mümkün olduğunca uzak
mesafede durulmalıdır. 

•  Tıbbi radyoaktivite uygulama dozunun azaltılması
•  X-ışını içermeyen yöntemlerin (US vb.) kullanılması 

6.4.2. İnternal (Vücut içi) Radyasyon Dozunun Kontrolü

Radyonüklidlerin vücut içine alındığı 4 ana giriş vardır:
•    İnhalasyon (soluma ile)
•    Ağız yolu
•    Absorbsiyon (emilim ile)
•    Enjeksiyon

Şekil-8: Zırhlamada kullanılan çeşitli metal ve betonun radyasyonu yarı değere indirme için gerekli olan
kalınlıkları (Kaynak: Barnes WE. Basic physics of nuclear medicine. In: Henkin ER (Ed). Nuclear Medicine Volume I.
Missouri: Mosby-Year Book, 1996; pp.43-63
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Özellikle açık radyoaktif kaynak kullanılan Nükleer Tıp laboratuvarı başta olmak
üzere; çeker ocak, tek kullanımlık eldiven ve koruyucu cam kullanılmalı, radyasyon
alanında yemek yenmesi engellenmeli ve ağızla pipetleme yapılmamalıdır. Sadece
radyoaktif ortamda kullanılmak üzere önlük ve ayakkabı tahsis edilmeli, keskin
uçlu radyoaktif aletler için dayanıklı ve izolasyonlu çöp kutuları ayrılmalıdır. 

7. ÖLÇÜM, İŞARETLEME VE CİHAZLAR

7.1. Kontaminasyon Ölçümü ve Dekontaminasyon 

Açık radyoaktif kaynak kullanılan birimlerde, personelin rutin kontaminasyon
(bulaşma) kontrolü yapılmalıdır. Bulaşma şüphesi varlığında “alan monitörü” veya
“Geiger-Müller cihazı” ile radyasyon taraması yapılmalı, kontamine alan işaretlenerek
uygun dekontaminasyon metotları uygulanmalıdır.

7.2. Etiketleme ve İşaretleme

Denetimli alanların girişlerinde ve bu alanlarda aşağıda belirtilen radyasyon
uyarı levhaları bulunması zorunludur:
• Radyasyon alanı olduğunu gösteren temel radyasyon simgeleri
• Radyasyona maruz kalma tehlikesinin büyüklüğünü ve özelliklerini anlaşılabilir

şekilde göstermek üzere gerekli bilgi, simge ve renkleri taşıyan işaretler, 
• Denetimli alanlar içinde radyasyon ve bulaşma tehlikesi bulunan bölgelerde

geçirilecek sürenin sınırlandırılması ile koruyucu giysi ve araçlar kullanılması
gerekliliğini gösteren uyarı işaretleri.

28
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Şekil-9: Radyasyon Uyarı işaretlerine örnekler
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7.3. Cihazların Güvenliği

• Tüm cihazların radyasyon güvenliği açısından, önerilen sürelerde rutin kalite
kontrol ve kalibrasyonu yapılmalıdır.

• Her cihazın kolay ulaşılır bir yerinde kullanım kılavuzu bulundurulmalıdır.

7.4. Personel Ölçüm ve İzlem 

• Rutin eğitim, araştırma, bilimsel çalışmalarda kullanılacak radyoaktif madde kullanım
yeri ve şekli radyasyon güvenliği açısından uygun olmalıdır. 

• Daha önce ve halen zehirli, kimyasal, biyolojik maddeler veya diğer tehlikeli
koşullara maruz kalarak çalıştırılan kişiler radyasyona maruz kalmayı gerektirecek
görevlerde çalıştırılmamalıdır. 

• Radyasyonlu alanlarda yapılan işin niteliğine uygun giysi ve donanım (kurşun
önlük, gonad koruyucu, kurşun paravan, tiroid koruyucu vb.) kullanımı sağlanmalı
ve denetlenmelidir. 

• İşe alınacak radyasyon görevlilerinin sağlık durumlarının yapacağı işe uygun olup
olmadığı hakkında sağlık raporu alınmalı ve çalıştıkları süre içinde, yılda en az bir
kez tıbbi muayeneleri ile hematolojik ve göz kontrolleri yaptırılarak takip edilmeli,
kayıtları tutulmalı ve klinik şef veya sorumlu hekim tarafından değerlendirilmelidir. 

• İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları kullanılan ve bulundurulan bölümlerde çalışanların
radyasyon ölçümleri için uygun cihazların (TLD, cep, film dozimetre) kullanılmasını
sağlanmalı ve denetlenmelidir. 

• Radyasyonlu alanlarda çalışan personelin denetimli alanlarda çalışırken kullanmak
zorunda olduğu film ve/veya yüzük dozimetrelerin klinik şefi veya sorumlu hekim
tarafından kontrolü yapılarak kaydı tutulmalıdır. Radyasyona maruz kalan ya da
öngörülen sınırın üzerinde doz alan personel için durum değerlendirmesi yapılarak
ilgili bölüme tavsiyelerde bulunulmalıdır. 

8. RADYASYONLA ÇALIŞAN BİRİMLER

Çalışma koşulları “3153” sayılı yasaya bağlı olarak çalışan bölümleri kap-
samaktadır.  Bu bölümler ilgili 1. Madde’de ‘’Münhasıran röntgen şuaı vasıtasıyle
teşhis veya hem teşhis ve hem tedavi yahut radiyom emanasyonu yahut radiyom
mürekkebatı ile veya her türlü elektrik aletleriyle tedavi yapmak için müessese
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açmak Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin iznine bağlıdır’’ denilmektedir.
Bu bölümlerde çalışan personel ve çalışma koşulları, giriş ve çıkışlar, EUROTOM,
Avrupa Birliği (AB) kanunları, T.C kanun, tüzük ve Nizamnameleri’ne göre düzenlenmekte
olup NDK (TAEK) lisans şartına bağlıdır. 

İlgili Yasa, Nizamname hükümleri ile radyasyondan korunma, tedbirler ve
izolasyon konusunda 96/29 ve 97/43 EUROTOM direktiflerine göre; S.B. BÇSH
Radyoloji Kliniği, Nükleer Tıp Kliniği, Radyasyon Onkolojisi Kliniği asistan, öğrenci,
yardımcı personel eğitimini sağlamakta, hastanemizin tıbbi görüntüleme, tanı ve
tedavi gereksinimini karşılamaktadır. Hastanemizde iyonize radyasyon kaynağı ile
çalışan tüm cihazlar ve tedavi alanları NDK lisansı ve gerekli denetimlerden geçtikten
sonra hizmet vermeye başlamıştır. Hastanelerimizde 3153 sayılı yasayla çalışma
koşulları belirlenmiş, “radyasyon çalışanı” olarak eğitim görmüş ve görevlendirilmiş
personelin sorumlu olduğu ve çalıştığı, temelde tanı ve tedavide radyasyon kaynakları
kullanan klinikler hizmet vermektedir. Bunlar   Radyoloji Kliniği, Nuk̈leer Tıp Kliniği ve
Radyasyon Onkolojisi Kliniği’dir. Ayrıca bunun yanında Kardiyoloji, Üroloji taş kırma
(ESWL) - perkütan işlemler, ERCP uygulayan Endoskopi birimleri, Ortopedi, Kalp ve
Damar Hastalıkları Cerrahisi gibi klinik uygulamalarda Floroskopi, Skopi, Girişimsel
Anjiyografi, Diş Panaromik Röntgen gibi radyasyon kaynakları kullanılmaktadır. 

Tüm kliniklerde tanı ve tedavide kullanılan ‘radyasyon kaynakları’ NDK tarafından
verilen Lisans ile faaliyet göstermektedir.
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8.1. RADYOLOJi KLİNİĞİ

Uzm. Dr. Mehmet Ali NAZLI

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi (BÇSH)  Radyoloji Kliniği’nde tüm
hastane Genel Radyolojik tanıya yönelik hizmetler dışında Girişimsel uygulamalar,
Asistan eğitimi ve ayrıca Pediatrik Radyoloji, Meme ve Kardiyak Görüntüleme
hizmetleri verilmektedir. Hastanemizde Radyoloji Kliniği birimleri alt zemin katında
ve acil birimler içerisinde hastaların kolay ulaşabileceği şekilde planlanmıştır.

Hastanemiz Radyoloji birimlerinde NDK lisansı ile faaliyet gösteren ve tanı ve tedavi
amaçlı X-ışını radyasyon kaynağı kullanılan tüm cihazlar dijital ve otomatik hasta bazlı
doz ayarlaması yapabilen özelliktedir. Kliniğimizde X-ışını radyasyon kaynağı ile çalışan
Digital röntgen cihazları, Multidedektör çok kesitli Bilgisayarlı Tomografi cihazları,
C-Kollu Floroskopi cihazları ve Tomosentezli Mamografi (DBT) cihazları, Kemik Dansit-
ometre, Panaromik röntgen cihazları, Girişimsel işlemler için Biplan ve Monoplan DSA
Anjiyografi cihazları bulunmaktadır. 

Ayrıca yatan hastalar için Dijital seyyar röntgen cihazları hizmet vermektedir.
Ameliyathaneler, Üroloji Kliniği, Gastroenterolojik ve cerrahi ile Endoskopi birimlerinde
radyasyon kaynağı kullan cihazlar bulunmaktadır. Tüm cihazlar uluslararası kurallara
uygun olarak ve NDK lisansı ile hizmet vermektedir.

Şekil-10: a) Radyoloji Kliniği hasta kabul ve randevu birimi b) Hasta bekleme salonu
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8.1.1. Çalışanların Uyması Gereken Kurallar

NDK (TAEK) tarafından Radyoloji Kliniklerinde uyulması istenilen kurallar:
1. Radyasyondan korunmaya ilişkin uygulama ve önlemler üç temel ilkeye göre düzenlenir:
a) Radyasyon Uygulamasının Gerekçelendirilmesi: Işınlanmanın zararlı sonuçları
göz önünde bulund  urularak, net bir fayda sağlamayan hiçbir radyasyon uygulamasına
izin verilmez.
b) Radyasyon Uygulamasının Optimizasyonu: Radyasyon ışınlanması gerektiren uygu-
lamalarda olası tüm ışınlanmalar için mümkün olan en düşük dozun alınması sağlanır. 
c) Doz Sınırları: Halk ve radyasyonla çalışanlar için ilgili yönetmeliklerde 
verilen doz sınırları aşılamaz. Tanı ve tedavi amaçlı radyasyon ışınlanmasına maruz
kalanlara ve doğal radyasyon seviyelerine doz sınırlamaları uygulanmaz. 
2. Radyasyondan korunma ve radyasyon güvenliğinin optimizasyonunun sağlanması
için kişisel dozlar, ilgili yönetmeliklerde verilen yıllık doz sınırları altında kalmak
koşuluyla kaynak özelliklerine bağlı olarak sınırlandırılır.
3. Denetimli ve gözetimli alanlarda yürütülen faaliyetlerde ilgili yönetmeliklerde
verilen hususlara uyulur:

a) 18 yaşından küçükler bu alanlarda çalıştırılamaz. 16-18 yaş arası stajyer ve
öğrenciler ancak gözetimli alanlarda çalıştırılabilir.
b) Hamileliği belirlenmiş olan çalışanlar ancak ilgili yönetmeliklerde verilen
koşullarda ve gözetimli alanlarda çalıştırılabilir.
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Tablo-9: Radyoloji Kliniğinde ve hastanemizde görun̈tul̈eme ve tedavi amaçlı radyasyon kaynağı
kullanılarak çalışan NDK lisanslı cihaz listesi

Cihaz sayısı Cihaz türü
6 Biplan Anjiografi
8 Monoplan Anjiografi
3 Digital Tomosentezli Mamografi
6 128 MD Bilgisayarlı Tomografi
1 640 MD Bilgisayarlı Tomografi
26 C kollu
16 Digital Röntgen
10 Mobil Röntgen
1 Digital Floroskopi
3 Kemik Dansitometri
5 Panaromik Diş Röntgeni
2 Taş kırma
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c) Emzirme döneminde bulunan çalışanlar radyoaktif maddenin solunum veya
sindirim sistemine geçebileceği alanlarda çalıştırılamaz.
d) Geçici görevlilere yaptıkları görevler esnasında almaları gereken radyasyondan
korunma yöntemleri hakkında yeterli eğitim verilir.

4. Yıllık doz sınırları sağlığa zarar vermeyecek şekilde uluslararası standartlara uygun
olarak, TAEK tarafından radyasyon görevlileri ve toplum üyesi kişiler için ayrı ayrı
belirlenmiştir. Yıllık toplam doz aynı yıl içindeki dış ışınlama ile iç ışınlamadan alınan
dozların toplamıdır. Kişilerin, denetim altındaki kaynaklar ve uygulamalardan dolayı bu
sınırların üzerinde radyasyon dozuna maruz kalmalarına izin verilemez ve bu sınırlara
tıbbi ışınlamalar ve doğal radyasyon nedeniyle maruz kalınacak dozlar dahil edilemez. 

a) Radyasyon görevlileri için etkin doz herhangi bir yılda 50 mSv’i,ardışık beş
yılın ortalaması ise 20 mSv’i geçemez. El ayak veya deri için yıllık eşdeğer doz
sınırı 500 mSv, göz merceği için 150 mSv’dir.
b) Toplum üyesi kişiler için etkin doz herhangi bir yılda 5 mSv’i, ardışık beş yılın
ortalaması ise 1 mSv’i geçemez. El, ayak veya deri için yıllık eşdeğer doz sınırı
50 mSv, göz merceği için 15 mSv’dir.
c) 18 yaşından küçükler Radyasyon Güvenliği Tüzüğü’nün 6’ıncı  maddesine
göre radyasyon uygulaması işinde çalıştırılamazlar. Radyasyon Güvenliği Yönet-
meliği’nin 15’inci maddesinin (b) bendinde belirtilen alanlarda, eğitim amaçlı
olmak koşuluyla, eğitimleri radyasyon kaynaklarının  kullanılmasını gerektiren
16-18 yaş arasındaki stajyerler ve öğrenciler için etkin doz, herhangi bir yılda
6 mSv’i geçemez. Ancak el, ayak veya deri için yıllık eşdeğer doz sınırı 150 mSv,
göz merceği için 50 mSv’dir.

5. Çocuk doğurma çağındaki radyasyon görevlilerinin maruz kaldıkları radyasyon
dozunun mümkün olduğu kadar düşük düzeyde tutulması için gerekli önlemlerin
alınması zorunludur. 

Hamileliği belirlenmiş olan radyasyon görevlileri ancak gözetimli alanlarda
çalıştırılır. Fetüsü korumak amacıyla, hamile radyasyon görevlisinin batın yüzeyi
için hamilelik boyunca ilave eşdeğer doz sınırı 1 mSv’dir.
6. Görevi gereği ışınlamalar için ikincil sınırlar; 

a) Görevi gereği ışınlanmalar için doz sınırları ile uygunluğu sağlamak uz̈ere,
eşdeğer doz indisleri ve yıllık vuc̈uda alınma sınır değerleri (ALI) kullanılır.
b) Yetişkinlerden oluşan kritik grup uÿesi kişiler için, uygun “ALI”değerlerinin
1/10’u ve iç ışınlanma durumunda bebek ve çocuklardan oluşan kritik grup
uÿesi kişiler için ise uygun “ALI” değerlerinin 1/100’u ̈kullanılır.
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7. Radyasyon alanlarının sınıflandırılması yapılmalıdır. Maruz kalınacak yıllık dozun
1 mSv değerini geçme olasılığı bulunan alanlar radyasyon alanı olarak nitelendirilir
ve radyasyon alanları radyasyon düzeylerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

a) Denetimli Alanlar
Denetimli alanların girişlerinde ve bu alanlarda radyasyon uyarı levhaları
bulunması zorunludur.

1) Denetimli Alanlarda Bulunması Gereken Uyarı Levhaları
Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), TAEK tarafından Radyasyon Uyarı İşaretlerine

İlişkin Kılavuz (RSGD-KLV-004 kodlu) yayınlanmıştır. Kılavuzda ‘‘Bu kılavuz, iyonlaştırıcı
radyasyon uyarı işaretleri ve anlamları hakkında bilgi vermek ve bu işaretlerin kul-
lanılabilecekleri alanların ve yerlerin belirlenmesinde yol göstermek amacıyla hazır-
lanmıştır’’ denilmektedir. 

Radyasyon uyarı işaretinin, radyasyon ile yapılan bütün uygulama ve faaliyetlerde,
gerekli olan alanlarda ve uygun görülen yerlerde kullanımı zorunludur. Radyoaktif
maddelerin bulunduğu ve kullanıldığı yerlerde, radyasyon üreten cihazların
bulunduğu yerlerde ve üzerlerinde, denetimli alanların girişlerinde ve içerisinde
gerekli olan yerlerde radyasyon uyarı işaretinin kullanımı Radyasyon Güvenliği
Yönetmeliği’nin  15’ inci maddesi gereğince zorunlu kılınmıştır. Ayrıca kılavuzda
‘’Radyasyon uyarı işaretinin, gerekli radyasyon alanlarında ve uygun yerlerde
kullanılması halinde, radyasyondan korunmanın sağlanmasında ve insanların

Şekil-11: X-ışını radyasyon kaynağı ile çalışan cihaz odaları ve girişte radyasyon uyarı işaretleri
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radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasında etkisi büyüktür. ‘’ denilmektedir.
A) Radyasyon alanı olduğunu gösteren temel radyasyon simgeleri

İyonlaştırıcı radyasyon için uluslararası platformda temel radyasyon
uyarı işareti olarak kabul edilmiş olan
işaret üç yapraklı yonca şeklindeki
işarettir. Bu işaretin şekli ve standardı,
Uluslararası Standardizasyon Organi-
zasyonu (International Organization for
Standardization -      ISO) tarafından 1975
yılında ISO 361:1975 standardı ile
belirlenmiş olup radyasyon uyarı işareti
dikkat çekebilecek şekilde sarı zemin
üzerine siyah renk olarak tasarlanmıştır.  

B) Radyasyona maruz kalma tehlikesinin büyüklüğünü ve özelliklerini anlaşılabilir
şekilde göstermek üzere gerekli bilgi, simge ve renkleri taşıyan işaretler;

Radyasyon Güvenliği El Kitabı
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Şekil-12:Temel Radyasyon Uyarı İşareti
(TAEK, RSGD-KLV-004)
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Adı Ebatları cm Resmi Yerleştirilmesi Gereken
Alanlar

DİKKAT! 10x20 •Denetimli alanların girişleri ve 
RADYASYON 20x30 içerisinde gerekli içerisinde gerekli
ALANI 20x45 yerler.

•Radyoloji Cihazlarının bulunduğu 
alanlar ve girişleri (mobil cihazlar 
hariç). 

•Radyasyon kaynaklarının bulunduğu
araştırma laboratuarları ve bu
laboratuarların radyoaktif kaynak 
bulunduran depolar.

•Radyoterapide kullanılan radyasyon 
kaynaklarının bulunduğu alanlar.
Endüstriyel radyografide cihazlarının 
bulunduğu depolar.

•Nükleer ölçüm sistemlerinde, 
radyasyon üreten cihazın ve/veya 
radyoaktif kaynağın bulunduğu ve 
kullanıldığı alanın girişleri ve içerisi.

DİKKAT! 10x20 •Acil durumlarda bölgeyi çeviren
RADYASYON 20x30 güvenlik şeridi üzerinde veya 
TEHLİKESİ bölgeyi çevreleyen sınırlar üzerinde.

•Endüstriyel radyografide açık alanda
yapılan çekimlerde alanı çevreleyen 
sınırlar üzerinde.

•Radyoaktif kaynak içeren uygulama 
ve faaliyetlerde, radyoaktif kaynakların
bulunduğu yerlerde veya bu yerlerin 
girişlerinde.
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Adı Ebatları cm Resmi Yerleştirilmesi Gereken                                                                                                                                               

HAMİLELER 20x30 •Denetimli ve gözetimi alanın
HAMİLELİK ŞÜPHESİ girişleri ve içerisinde gerekli 
OLANLAR GİREMEZ görülen yerler.

•Radyoloji Cihazlarının bulunduğu 
alanlar ve girişleri (mobil cihazlar 
hariç). 

•Dozimetre kullanılması zorunlu 
radyasyon kaynaklarının bulunduğu 
araştırma laboratuvarları ve depolar.

•Radyoterapide kullanılan radyasyon 
kaynaklarının bulunduğu alanlar.

•Nükleer tıp laboratuvarlarının 
girişleri ve radyoaktif kaynaklarının 
bulunduğu alanlar.

DİKKAT! 10x10 
X-IŞINI CİHAZI 20x20 •X-ışını üreten röntgen cihazları, 
ÇALIŞTIRILDIĞINDA (gerekli olması X-ışını analiz cihazları, X-ışını  
RADYASYON halinde) güvenlik amaçlı paket kontrol cihazları
YAYAR Endüstriyel X-ışını  radyografi ve 

mobil radyoloji  cihazları  veya 
X-ışını tüplerinin üzerlerinde. 

KİŞİSEL DOZİMETRE 10X30 •Denetimli alanlarda personelin 
TAŞINMASI 20X45 bulunduğu veya çalıştığı yerler. 
ZORUNLUDUR (gerekli olması Örneğin kumanda ünitesi, kumanda 

halinde) odası, paravan arkası ve benzeri.

DİKKAT! 10x20 •Radyoaktif atıkların bekletildiği ve 
RADYOAKTİF 20x30 depolandığı yerlerin ve odalarının 
ATIK BEKLETME (gerekli olması giriş kapısında.
DEPOSU halinde)
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Adı Ebatları cm Resmi Yerleştirilmesi Gereken                                                                                                                                               

DİKKAT! 20x10 •Nükleer tıp labaruvarlarında
RADYOAKTİF 10x10 radyoaktif hasta tuvaletlerinin
TUVALET (gerekli olması giriş kapısında.

halinde)

DİKKAT! 20x10 •Nükleer tıp labaratuvarları gibi
RADYOAKTİF 10x10 açık kaynaklar ile çalışan
LAVABO (gerekli olması labaratuvarlarda radyoaktif

halinde) lavabonun üzerinde.

DİKKAT! 20x30 •Açık radyoaktif kaynak ile
RADYOAKTİF 20x45 çalışan yerlerde ve
MADDE (gerekli olması labaratuarlarda radyoaktif
BULAŞMA halinde) labaratuvarlarda.
TEHLİKESİ
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Şekil-13:TAEK Kılavuz; Ek-1. Radyasyon Uyarı İşaretleri, Anlamları Ve Kullanılabilecekleri Alanlar (RSGD-KLV004)

Adı Ebatları cm Resmi Yerleştirilmesi Gereken                                                                                                                                               

DİKKAT! 10X20 •Radyoaktif kaynak içeren mobil
RADYOAKTİF 20x20 cihazların üzerinde veya taşıma 
MADDE- esnasında radyoaktif kaynakların 
Sahipsiz ise taşıma kabının içinde.
Türkiye Atom Enerjisi
Kurumuna Bildiriniz.

RADYOAKTİF 10x20 •Radyoaktif maddelerin taşınması 
MADDE- 10x10 esnasında paketin üzerinde,
İçindekiler 20x20 radyoaktif kaynağa ait bilgileri ve 

(gerekli olması ölçüm değerlerini içerecek şekilde 
halinde) doldurulmuş olarak.
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C) Denetimli alanlar içinde radyasyon ve bulaşma tehlikesi bulunan bölgelerde
geçirilecek sürenin sınırlandırılması ile koruyucu giysi ve araçlar kullanılması
gerekliliğini gösteren uyarı işaretleri

b) Gözetimli Alanlar:
Radyasyon görevlileri için yıllık doz sınırlarının 1/20’sinin aşılma olasılığı olup,

3/10’unun aşılması beklenmeyen, kişisel doz ölçümü gerektirmeyen fakat çevresel
radyasyonun izlenmesini gerektiren alanlardır.

Şekil-14: a) Tomosentezli Dijital Mamografi Ünitesi, b) Giriş Uyarı işaretleri 

Şekil-15: a) Girişimsel Radyoloji Ünitesi, b)Kumanda odası ve konsolu
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8. Radyasyon alanlarının izlenmesinde uygun radyasyon ölçüm cihazları ve
dozimetreler kullanılır. Radyasyon alanlarının radyasyon/radyoaktivite düzeyi
ölçümleri TAEK tarafından belirtilen sıklık ve yöntemlere uygun olarak yapılır. Bu
ölçümlerde kullanılan cihazların kalibrasyonları TAEK tarafından uygun görülen
aralıklarla, Kurumun İkincil Standart Dozimetre Laboratuvarı’nda yapılır.
9. 16-18 yaşları arasındaki öğrenci ve stajyerlere sadece gözetimli alanlarda eğitim
izni verilebilir.
10. Ziyaretçiler denetimli alanlara kesinlikle, gözetimli alanlara ise radyasyon
korunması sorumlusundan izin almadan giremezler. İzin verilen ziyaretçilerin giriş
ve çıkış saatlerinin kayıtlarının tutulması radyasyon korunması sorumlusu tarafından
sağlanır.
11. Görev gereği ışınlanmalarda yönetmeliklerde belirtilen yıllık doz sınırlarına
uyulması zorunludur. Tanı, tedavi, eğitim ve araştırma amaçlı ışınlanmalarda,
mesleki ve toplumsal sağlık taramalarındaki ışınlanmalarda kişilerin alacağı radyasyon
dozu, TAEK tarafından öngörülen rehber düzeylerine uygun olmalıdır.
12. Görevleri gereği radyasyona maruz kalan kişilerin çalışma koşulları aşağıdaki
şekilde sınıflandırılır.

a.  Çalışma Koşulu A
b.  Çalışma Koşulu B

13. Yıllık dozun, izin verilen düzeyin 3/10’unu aşma olasılığı bulunan Çalışma Koşulu
A durumunda görev yapan kişilerin, kişisel dozimetre kullanması zorunludur. Belirlenen
dönemlerde değerlendirilmek üzere bu dozimetreler TAEK’e gönderilir. 
14. Yapılan işin niteliğine uygun koruyucu giysi ve teçhizat kullanılır.
15. Radyasyon görevlilerinin Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinde
belirtilen alanlarda işe başlamadan önce bu Yönetmeliğin 51’inci maddesinin (d)

Şekil-16: a) Bilgisayarlı Tomografi kumanda odası, b) Gözetimli ve Denetimli alan uyarı işaretleri
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bendinde belirtilen sağlık raporu istenir, ayrıca hematolojik, dermatolojik ve hekim
tarafından gerekli görülmesi halinde radyolojik tetkikleri yapılır. Denetimli alanlarda
görev yapanların hematolojik tetkikleri yılda en az bir kez yapılır, gerekli görüldüğü
hallerde ise bu süre kısaltılır ve raporları saklanır.

8.1.2. Hastanın Radyasyon Güvenliği 

1. Tanı ve tedavi amacıyla radyasyon uygulamalarının amacına ulaşması öncelikli
olmak üzere hastanın radyasyon güvenliğini sağlamak için aşağıdaki hususlara uyulur.

a) Hekimin yazılı kararı olmayan hiçbir ışınlama yapılamaz.
b) Hastanın alacağı veya alması gereken doz miktarının tayini ve tıbbi ışınlama
süresince hastanın radyasyon güvenliğini sağlamak üzere gerekli tüm bilgiler
hekim tarafından yazılı olarak önceden belirlenir ve bunlar kesinlikle uygulanır.
c) Görevli tüm personel, tanı ve tedavinin gerektirdiği radyasyon güvenliği
konularında eğitilmiş olmalıdır.
d) Kalibrasyon, dozimetre ve cihazların kalite kontrolü bu konuda yetkili kişilerin
denetimi altında yapılır.

2. Radyolojik incelemelere aşağıdaki koşullarda izin verilir:
a) Alternatif tekniklerle karşılaştırıldığında, radyasyonla yapılacak tanı ve
tedavinin yararları radyasyonun hasarlarına göre daha ağırlık kazandığı durumlarda
tıbbi ışınlamalar uygulanır (ALARA prensipleri).
b) Mesleki, yasal veya sağlık sigortası amaçlı tıbbi ışınlanmalar, sağlıkla ilgili
belirgin bir beklenti olmadıkça ve uygulama tipi hakkında profesyonel kişi veya
kuruluşların görüşleri alınmadan yapılamaz.
c) Toplumun sağlık taramalarında radyolojik yöntemler ekonomik ve sosyal bedelin
sağlık riskini karşılaması halinde ve kişiler için net bir yarar sağlayacak ise uygulanır.
d) Sağlık kuruluşlarının Etik Komite önerileri ve yazılı onayları ile araştırma yapılacak
kişinin yazılı onayı alınmadan araştırma amacıyla tıbbi ışınlanmalarına izin verilemez.

3. Kişiye net bir yarar sağlamayan, alacakları doz ve risk hakkında kişilerin
bilgilendirildiği, kişilerin ve Etik Komite’nin yazılı onayı alınmış araştırma amaçlı
gönüllü ışınlanmalarda, halk için bir yıllık en yüksek izin verilen doz düzeyi aşılamaz.
Çok özel durumlarda TAEK tarafından onaylanmak koşuluyla radyasyon görevlileri
için izin verilen ortalama yıllık doz düzeyine izin verilebilir.
4. Gerek görülen hallerde tıbbi tanı ve tedavi altındaki hastalara gönüllü ve bilinçli olmak
koşuluyla yardım etmek isteyen veya hasta ziyareti için gelen kişilerin alacakları etkin
doz, tanı ve tedavi süresince 5 mSv değerini aşamaz.
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8.1.3. Tehlike Durumu ve Olağan Dışı Durumlar
8.1.3.1.  Kaza veya Tehlike Durumunda Yapılması Gerekenler

1) Radyasyon ile tanı amaçlı uygulamalarda dozun rehber düzeyin belirgin şekilde
üzerine çıkması, cihaz arızası, kaza, hata gibi nedenlerle hastanın beklenenden
fazla doz alması durumunda;

a) Hasta dozu belirlenir,
b) Durum hakkında TAEK bilgilendirilir,
c) Durum hastaya, radyasyondan korunma sorumlusuna ve ilgili 
doktoruna bildirilir,
d) Önlemler ve hastanın durumuna göre yapılması gerekenler belirlenerek,
uygulanması sağlanır. 
e) Yinelenmemesi için önlemler alınır.

2) Tehlike durumu veya kaza durumlarında Kliniğimiz tarafından hazırlanmış Acil
Eylem Planı uygulamaya konulur.
3) Tehlike durumu veya kaza halinde alınması gerekli önlemler yerine getirilir ve
durum en hızlı haberleşme aracı ile TAEK’e bildirilir. 
4) Tehlike durumu veya kaza sona erdikten sonra, kazanın oluş şekli radyasyon
görevlilerinin ve diğer kişilerin maruz kaldıkları radyasyon dozları ve nedeni
araştırılarak, radyasyon görevlilerinin film ve/veya TLD dozimetre ve gerekirse
kromozom aberasyonu test sonuçları ile birlikte, sonuç bir raporla en kısa
zamanda TAEK’e bildirilir.
5) Radyasyon kazasından sonra, yönetmelikte belirtilen sınırlar üzerinde radyasyona
maruz kalan radyasyon görevlilerinin, eski görevlerine devam etmesinde bir sakınca
bulunmadığının, resmi sağlık kuruluşu tarafından bir raporla belirlenmesi halinde,
bu kişiler eski görevlerini sürdürebilirler. Raporda eski görevini sürdürmeleri
sakıncalı görülen radyasyon görevlileri, sosyal ve ekonomik durumları, yaşları ve
özel becerileri göz önüne alınarak radyasyona maruz kalmasını gerektirmeyecek
başka bir görevde çalıştırılır.
6) Tehlike durumu ve kaza söz konusu olmamakla birlikte, doz sınırlarının aşılmasından
şüphe edilmesi halinde konuya ilişkin araştırma ve sonuçlar bir raporla TAEK’e
yazılı olarak bildirilir.
7) Radyasyon kaynaklarının kaybı, çalınması veya hasar görmesi halinde, ivedilikle
gerekli önlemler alınır ve durum en hızlı haberleşme aracı ile TAEK’e bildirilir.
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8.1.3.2.Cihazların Güvenliği

1. Radyolojik görüntülemelerde kullanılacak cihazların bulundukları ortam ve
ortamın güvenliği yönetmeliklere uygun şekilde hazırlanır.
2. Radyolojik görüntülemelerin yapıldığı tesislerde kullanılan cihazlarda uygulanacak
kalite temini programları aşağıdaki hususları içermelidir:
a) Cihazların kalite kontrollerini içeren kalite denetimleri, TAEK ve/veyaTAEK’in

yetkilendirdiği kuruluşlar tarafından yapılır. Kurum yetkilendirdiği kuruluşları 
denetler ve gerektiğinde yetkilerini iptal eder, 

b) Yetkili kuruluşlar; radyasyon kaynaklarının, tanı ve tedaviye etki eden fiziksel 
parametrelerini ilk kurulduklarında ve daha sonra düzenli olarak ölçmelidir, 

c) Ölçülen parametrelerin ulusal veya uluslararası mevzuata uygunluğu doğrulanmalıdır, 
d) Radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyonları ile dozimetrik verilerin uygunluğu

doğrulanmalıdır. Kalite temini program sonuçları kayıt edilmeli ve sonuçlardan
TAEK bilgilendirilmelidir. 

Şekil-17: a) Kemik Dansitometre, b) Radyasyon konsolu ve uyarı levhası

Şekil-18: a) Hastanemizde bulunan 128 kesitli ve b) 640 kesitli Multidedektör 
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8.1.4. Radyoloji Kliniği Denetiminde Radyasyon Kullanan Diğer Birimler

• Kardiyoloji ve Kardiyovasküler cerrahi Anjiyografi cihazları
• Ameliyathaneler C- kollu skopi cihazları
• Endoskopi, ERCP Üniteleri 
• Taş kırma ünitesi, ESWL
• Diş Tedavi Üniteleri, Panaromik Röntgen

8.1.5. Tehlike Durumu ve Olağan Dışı Durumlarda Sorumlu Olacak Kişiler

8.1.6. Tehlike Durumu ve Olağan Dışı Durumlarda Görev Alacak Kişiler

Merkez Yönetimi Sorumlusu Radyoloji Sorumlusu
Adı: Mehmet Emin KALKAN Özgür N. KILIÇKESMEZ
Görevi: Başhekim Klinik Şefi
Eğitimi: Tıpta Uzmanlık Tıpta Uzmanlık
Telefon No: 0 212 909 60 00 / 71208 0 212 909 60 00
Adres: Başakşehir Mahallesi, G-434 Caddesi No:2L

Başakşehir / İSTANBUL

Adı Görevi Eğitimi Telefon No
Özgür N. KILIÇKESMEZ Radyoloji Sorumlusu Tıpta Uzmanlık 0 212 909 60 00

Mehmet Ali NAZLI Radyasyon Güvenlik Sorumlusu Tıpta Uzmanlık 0 212 909 60 00

HASAN AK Sorumlu Radyoloji Teknikeri Radyoloji Teknikeri 0 212 909 60 00
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8.2. RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ

Doç. Dr. Didem KARAÇETİN

Radyasyon Onkolojisi Kliniği, 29 Haziran 2020 tarihinde hasta tedavisine başlamıştır.
Kanser tanısı almış hastaların tedavi ve takibi, modern tıbbın gerektirdiği teknik
olanaklardan yararlanılarak TAEK lisansı ile yapılmaktadır. Radyoterapinin amacı;
tanımlanmış tümör hacmine tümörü çevreleyen sağlıklı dokuya en az zarar verecek
şekilde, yüksek doğrulukla ölçülmüş radyasyon dozunu vermek, bu sayede tümör
içindeki hastalıklı hücrelerin ileri hücre bölünmelerini veya çoğalmalarını devamlı
olarak durdurmak, tümörün yok olmasını sağlamak, yaşam kalitesini artırmak ve
kanserli hasta sağ kalımını uzatmaktır. 

Tüm dünyada kanser tedavisinde etkili bir çözüm sunan radyoterapi, kliniğimizde
son teknoloji cihazlar ile uygulanmaktadır. Böylece hasta tedavisinde tümörlü doku yok
edilirken, normal doku maksimum düzeyde korunmaktadır. Aynı zamanda normal
dokunun korunabilmesi sayesinde ikincil kanser riski minimum düzeye indirilmektedir.

8.2.1.  Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde Kullanılan Cihazlar

Kliniğimizde eksternal radyoterapi, brakiterapi ve intraoperatif radyoterapi
olanakları bulunmakta olup uygulamalar uzman hekimler, sağlık fizikçileri, radyoterapi
teknikerleri ve hemşirelerden oluşan geniş bir kadro ile titizlikle yapılmaktadır.
Kliniğimizde bulunan cihazlar; 

Şekil-19: Radyasyon Onkolojisi Kliniği girişi ve hasta kayıt birimi 
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•  1 adet Philips Big Bore CT Simülatör cihazı
•  2 adet Elekta Versa HD Lineer Hızlandırıcı
•  1 adet Radixact Tomoterapi cihazı
•  1 adet Flexitron Brakiterapi cihazı
•  1 adet Xoft İntraoperatif Radyoterapi cihazı 

8.2.2. Radyoterapi Uygulama Teknikleri ve Kullanım Endikasyonları
8.2.2.1. Eksternal (Dıştan) Radyoterapi 

Radyoterapide en sık kullanılan ve en kolay yöntemdir. Bu yöntemde radyasyon
kaynağı hastadan uzakta bulunur ve radyasyon hastaya dışarıdan uygulanır. Uygulama
için radyoaktif kaynak içeren Co-60 cihazının yaydığı gama ışınları ile lineer hız-
landırıcılarla üretilen X-ışınları kullanılmaktadır. Eksternal radyoterapide tedaviler
hastaya uygulanacak tedavi protokollerine göre farklılık göstermekle birlikte,
genellikle 1-7 hafta boyunca haftaiçi her gün ışın alacak şekilde planlanır. Özel du-
rumlarda günde 2 tedavi uygulaması da yapılabilir.

8.2.2.2. Brakiterapi (Yakından Tedavi) 

İnternal radyoterapi olarak da bilinen Brakiterapi uygulamalarında radyasyon
vücuda dışarıdan değil değişik tekniklerle içeriden uygulanır. Radyoaktif kaynak
veya kaynak taşıyıcı aygıtlar doğal vücut boşluklarına, tümörün içine ya da yakınına
yerleştirilir. Brakiterapide kullanılan bazı radyoaktif kaynaklar Ra-226, Cs-137,
Ir-192, Co-60, I-125’tir. Brakiterapi tek seferde yüksek doz uygulanmasına olanak
sağlar. Bu tür tedaviler;
a)  İnterstisyel Tedavi

Hastanın doku veya tümörü içerisine yerleştirilen iğne veya tüp içine radyoaktif
madde konularak yapılan tedavidir. Kalıcı ya da geçici olarak uygulanabilmektedir.

b)  İntrakaviter Tedavi
Bu tedavi yönteminde radyoaktif kaynak hastanın vücut boşluğu içerisine
yerleştirilerek bu bölgenin istenen dozda ışınlaması sağlanır. Jinekolojik tümörlerde
kullanılmaktadır.

c.  Kontakt Tedavi
Bu tedavi şeklinde radyoaktif metaller hastanın tümörünün bulunduğu yüzey
üzerine konularak yapılmaktadır. En sık kullanıldığı hastalıklar ise cilt kanseri ve
göz tümörleridir.
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8.2.2.3. İntraoperatif Radyoterapi (IORT)

İntraoperatif radyoterapi, ameliyathanede cerrahi işlem sırasında uygulanan,
20-40 dakika süren bir tedavidir. Bu tedavi cerrahi ekip, radyasyon onkoloğu ve
sağlık fizikçisi ile birlikte ve tek seansta gerçekleştirilmektedir. Tedavi, son yıllarda
özel olarak geliştirilmiş, hareket edebilen, sadece elektron enerjisi ya da yüzeysel
X-ışını üreten bir cihaz ile uygulanır. Amaç, tümörün cerrahi olarak tam çıkarılamadığı
ya da hastalık nüksü açısından riskli düşünülen bölgenin ışınlanmasıdır. Işınlama,
tümör yatağına yerleştirilen özel aplikatörler ile yapılır. Uygulamanın en büyük
avantajı, ışınlanacak dokunun gözle görülür olması ve işlem sırasında normal
dokuların tedavi sahasından uzaklaştırılmasıdır. IORT, radyasyon güvenliğinin sağlandığı
(uygun zırhlamanın yapıldığı) ameliyathanelerde uygulanır. IORT yaygın olarak meme
kanserinde uygulanmıştır. Meme kanserinin yanı sıra özellikle pankreas, mide, kalın
bağırsak kanserleri ve yumuşak doku tümörlerinde de tercih edilmektedir.

8.2.3. Uygulamalar
8.2.3.1. Hastaların Değerlendirilmesi

Kliniğimize yönlendirilen veya doğrudan başvuran hastalar Radyasyon Onkolojisi
hekimleri tarafından muayene edilip, laboratuvar ve radyolojik tetkikleri, ameliyat
ve patoloji raporları incelenerek değerlendirilir. 

8.2.3.2. Tedavi Hazırlığı ve Simülasyon

Tedavi öncesi hazırlık; simülasyon öncesi hazırlık ve simülasyon olmak üzere
iki aşamadan oluşur. Tedavi öncesi hazırlık aşamasında gerektiğinde, hastanın
tedavi sırasında hareketsiz kalabilmesini sağlayan kişiye özel termoplastik baş ve
boyun maskeleri, hastanın vücudunun şeklini alabilen özel vakumlu yataklar
hazırlanır. Hastaya immobilizasyon aletleri ile tedavi için en uygun pozisyon
verilerek teknikerler gözetiminde simülasyon yapılır. Hastanın tedavi öncesi
planlama amaçlı bilgisayarlı tomografisi çekilir ve planlama sistemine aktarılır.
Hasta için en uygun tedavi planı hazırlanır.  

Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde planlama için çekilen BT görüntüsü tedavinin
doğrulukla yapılabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.  Kliniğimizde yüksek
görüntü kalitesine sahip Philips Big Bore CT Simülatör cihazı kullanılmaktadır. Cihaz
tam anatomik görüntüleme için 75 cm gerçek tarama alanı, 90 cm gantry açıklığı
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ve 4D sistemine sahiptir. Gantry açıklığı sayesinde immobilizasyon aletleriyle
birlikte kompleks hasta setup pozisyonlarında tarama yapılmasına olanak sağlar.

8.2.3.3. Eksternal Tedavi Uygulamaları

Kliniğimizde eksternal tedaviler için toplam 3 cihaz kullanılmaktadır. Bunlardan biri
Radixact Tomoterapi cihazı, diğer iki cihaz ise Elekta Versa HD lineer hızlandırıcısıdır. 

Eksternal tedavi cihazları çevreye radyasyon yayılımı olmaması için özel olarak
zırhlanan odalar içinde yer alır ve dışarıdan, teknisyenin oturduğu bir kumanda
odasından idare edilir. Tedavi sırasında hastanın izlendiği kapalı devre kamera sistemi
ve hasta ile karşılıklı konuşabilme imkanı veren diyafon sistemi bulunur. Tedavi için
hastanın tedavi masasına simülatördeki gibi yatırılmasından sonra varsa maske,
tedavi yatağı gibi şartlar sağlanır. Tekniker önceden belirlenmiş tedavi alanlarına göre
gerekli işlemleri yapar. Doktor ve sağlık fizikçisi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan
sonra tedavi başlatılır. Tedavi sırasında hasta hiçbir şey hissetmez.

Radixact Tomoterapi Cihazı
Kliniğimizde bulunan tomoterapi cihazının en önemli özelliği helikal (dairesel)

tabanlı olmasıdır ve 360 derece helikal kesit radyoterapisini entegre ve kompakt tek
bir cihaz içinde gerçekleştirmektedir. Cihaz 6 MV enerjiye ve hızla alan içine girip
çıkabilen çok yapraklı kolimatör (MLC) yapısı sayesinde yüksek bir konformitede doz
yoğunluk ayarlama kapasitesine sahiptir. Bilgisayarlı tomografi cihazına benzer şekilde

Şekil-20: Kliniğimizde kullanılan Philips Big Bore CT Simülatör cihazı
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gantry kesintisiz rotasyon yaparken uygulanan ışınlama ile cihaz, hedefte istenilen
homojen dozu oluşturur. Cihazda alınan gerçek üç boyutlu görüntüler eşliğinde
hastanın günlük anatomik değişimleri takip edilerek tedaviler çok hassas bir şekilde
yapılabilmektedir. Tedavi alan boyutu sınırı yoktur. Diğer sistemlerden farklı olarak
sahip olduğu 40x135 cm’lik tedavi alanı sayesinde tüm vücut ışınlaması ve kraniyospinal
ışınlamalar da yapılabilmektedir. Cihazdaki hareket senkronizasyon özelliği ile hasta
en az yan etki ile ışınlanır ve kritik organlar maksimum düzeyde korunur.  

Elekta Versa HD Lineer Hızlandırıcısı
Kliniğimizde bulunan ileri teknolojiye sahip Elekta Versa HD cihazı; 6, 10, 15,

6FFF ve 10FFF MV foton, 6, 8, 10, 12 ve 15 MeV elektron enerjilerine sahiptir. Hızlı
hareket edebilen MLC yapısı sayesinde hedef tümörün şeklini etkin bir şekilde
belirleyerek sağlıklı organları korurken, sızıntıya bağlı ikincil kanser oluşum riskini
en aza indirmektedir. Bu teknoloji tedavi süresini diğer lineer hızlandırıcılara göre
büyük oranda kısaltmaktadır. Sistem üzerinde bulunan 6 boyutta hareket özelliğine
sahip “Hexapod” tedavi masası sayesinde hastanın pozisyonlanması çok hassas
şekilde gerçekleştirilerek, hedeflenen bölgenin en doğru şekilde ışınlanması mümkün
olmaktadır.

Cihaza bağlanan “ABC (Acvite Breathing Coorditanor)” sistemi sayesinde solunumun
sadece belirli bir sekansında ışınlama yapılabilmektedir. Böylece özellikle sol meme
tümörlerinde kalp dozu düşürülebilmekte veya solunum hareketinin durdurulmasıyla
örneğin erken evre akciğer tümörleri ve metastazlarında, çok daha küçük alanlardan
ışınlama yapılabilmektedir. Böylece normal dokular daha iyi korunur.

Şekil-21: Kliniğimizde bulunan Elekta Versa HD lineer hızlandırıcısı ve Radixact tomoterapi cihazı
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8.2.3.4. Brakiterapi Uygulamaları

Kliniğimizde son teknolojiye sahip Flexitron marka Brakiterapi cihazı bulunmaktadır.
Cihazın radyoaktif kaynağı Ir-192’dir. Kaynağın yarı ömrü 73.85 gündür ve ortalama
enerjisi 370 keV’dir. Kliniğimizde brakiterapi uygulaması sırasında kullandığımız in-
trakaviter (tandem-ovoid, ring, silindir) aplikatörler CT ve MR uyumludur. Brakiterapi
uygulanacak hasta tedavi öncesi brakiterapi hemşiresi tarafından bilgilendirilir.
Uygulama steril ortamda, yapılacak işleme bağlı olarak hafif sakinleştirici iğne ile
ya da genel anestezi altında yapılır. Doktor tedavinin uygulanacağı bölgeye aplikatörü
yerleştirdikten sonra hasta bilgisayarlı tomografi cihazına alınır. Tedavi planlama
amaçlı tomografi kesitleri çekildikten sonra
hasta tedavi odasına getirilir. Çekilen kesit
görüntüler planlama sistemine aktarılır ve
hastanın tedavi planı hazırlanır. Hastada bu-
lunan aplikatörle tedavi cihazı arasındaki
bağlantılar sağlandıktan sonra tedavi ekibi
dışarı çıkar ve tedavi başlatılır. Tedavi sırasında
hastanın izlendiği kapalı devre kamera sistemi
ve hasta ile karşılıklı konuşabilme olanağı
veren diyafon sistemi bulunur. Radyoaktif
kaynak korumasından çıkıp hastaya önceden
yerleştirilmiş olan aplikatörlerin içine gider
ve ışınlama işlemi başlar. Tedavi sırasında
hasta hiçbir şey hissetmez. 

8.2.3.5. İntraoperatif Radyoterapi (IORT) Uygulamaları

Kliniğimizde kullanılan Xoft marka intraoperatif radyoterapi cihazı, personel
açısından çok fazla koruma gerektirmeyen, güvenli bir şekilde taşınabilen ve içinde
bulunan 50 kV’lik çalışma potansiyeline sahip minyatürize kaynakla düşük enerjili
X-ışını üreten bir cihazdır. Cihaz kaynağın bağlandığı bir soğutma sistemi ve
elektrometreden oluşmaktadır. Uygulama, farklı hacimlere sahip özel aplikatörler
ile yapılır. Ameliyathanede cerrahi müdahale ile tümör çıkarıldıktan sonra oluşan
kaviteye, uygun hacimli aplikatör yerleştirilir ve o bölgeye yüksek doz ışın verilerek
seans tamamlanır.

Şekil-22: Kliniğimizde kullanılan Flexitron
Brakiterapi cihazı
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8.2.4. Tehlike ve Olağan Dışı Durumlarda İzlenilecek Yöntemler
8.2.4.1. Lineer Hızlandırıcı, Tomoterapi Cihazı ve CT Simülatör Cihazı İçin Tehlike
Durum Planı

Cihazın Mekanik Olarak Arızalanması Durumunda
• Kumanda konsolunun önündeki Acil STOP butonuna basınız.
• Arıza esnasında cihazda hasta varsa dışarı çıkartınız.
• Tedavi odasının kapısını kapalı tutunuz.
• Sorumlu Sağlık Fizikçisi’ne, arızanın durumuna göre tesis sorumlusuna  arıza

konusunda bilgi veriniz.
• Cihazın bakım ve onarım hizmetini veren kurum ve teknik servis personeline

müdahale için detaylı ve anlaşılır bilgi veriniz.

Yangın
• Kumanda konsolunun önündeki Acil STOP butonuna ve yangın ikaz düğmesine

basınız.
• Yangın esnasında cihazda hasta varsa dışarı çıkartınız ve elektriği ana şalterden

kesiniz.
• En yakın telefondan İtfaiyeyi arayınız (İtfaiye Tel: 110)
• İtfaiye gelinceye kadar eldeki olanaklarla güvenliği sağlayarak yangına müdahale ediniz.
• Gelen itfaiyeyi karşılayarak rehberlik ediniz. Yangın, cihazın bulunduğu kısma

yayılmışsa itfaiyecileri uyararak rehberliğiniz eşliğinde müdahale etmelerini sağlayınız.
• Cihaz zarar görmüşse, durumdan NDK, RSGD ve ÇNAEM Sağlık Fiziği birimlerine

Şekil-23: Kliniğimizde kullanılan Xoft Intraoperatif Radyoterapi cihazı
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detaylı bilgi veriniz. NDK uzmanları gelinceye kadar tedavi odasına girmeyiniz.
• Yangın halinde elektrik ve binada kullanılan materyale uygun söndürücü

kullanılması ve yangın söndürücülerin periyodik kontrollerinin yapılması gereklidir.
Yangın söndürücüler kolay ulaşılabilir yerlerde bulundurulmalıdır. Tüm çalışanlar
yapılacak işlemler konusunda eğitilmelidir.

• Olay sonrası cihaz çalıştırılmadan önce genel bakımdan geçmeli, kalite kontrol
ve doz ölçümleri yapılmalıdır.

Su Basması
• Tedavi odasının zemin ve kablo kanallarına su girmiş, kablolar ıslanmış ise cihazı

kesinlikle çalıştırmayınız.
• Hasta, tedavi odasında iken su basarsa cihazı hemen kapatınız ve hastayı dışarı

çıkartınız.
• Elektriği ana şalterden kesiniz.
• Radyasyondan Korunma Sorumlusu, tesis sorumlusu ve yetkili firma 

elemanlarına haber veriniz.
• Suyun boşaltılmasını takiben cihaz çalıştırılmadan önce sorumlu teknik personel

tarafından genel bakımdan geçmeli, kalite kontrol ve doz ölçümleri yapılmalıdır.
• Hasar tespit yapılarak gerekli raporlar hazırlanmalı ve NDK’ya gönderilmelidir.

Deprem
• Tüm çalışanlar deprem anında yapılacak işlemler konusunda eğitilmelidir.
• Depremin tedavi sırasında olması halinde; çalışan kişiler asla paniğe kapılmamalıdır.

Işınlama hemen durdurulmalıdır. Bu işlem sırasında sadece ışın kesilmeli, sistemin
elektriği kesilmemelidir. Aksi halde cihaza müdahale etmek imkânsız hale
geleceğinden hasta masası hareket ettirilemez.

• Hastaya sakin olması söylenmelidir.
• Güvenli bir yerde sarsıntının geçmesi beklenmelidir.
• Sarsıntı geçer geçmez hasta derhal tedavi odasından dışarı alınmalı ve ana

şalterden elektrik kesilmelidir.
• Sorumlu kişilere haber verilmelidir.
• Hasar tespiti yapılmalıdır.
• Bina hasar görmüş ise itfaiye ve polisten yardım istenmelidir.
• Cihazın koruyucu zırhı hasar görmüş ise NDK’dan yardım istenmelidir.
• Herhangi bir hasar yoksa ilgili firma elemanlarıyla birlikte cihazın fiziksel parametreleri
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kontrol edilmelidir.
• Deprem sonrası ayrıntılı rapor hazırlanarak NDK’ya gönderilmelidir.
• Depremin tedavi saatleri dışında meydana gelmesi durumunda; hasar tespiti

yapılır, cihaza ait parametreler kontrol edilir, durum NDK’ya bildirilir.

8.2.4.2. Brakiterapi Cihazı İçin Tehlike Durum Planı

Olası tehlikeler;
-    Elektrik arızası
-    Yangın
-    Deprem
-    Su baskını
-    Radyoaktif kaynağın içeri giriş – çıkışı sırasında problem olması
Yukarıda belirtilen kaza durumlarında Acil STOP butonlarına basılır. 

Herhangi bir elektrik arızasında cihazın aküsü devreye girer. 
Yangın durumunda itfaiye gelinceye kadar eldeki olanaklarla güvenliği sağlayarak

yangına müdahale edilir.  
Kaynakların bulunduğu zırhın deprem ya da benzeri bir etkiye maruz kaldığı

durumda; zırhın yapısında ya da kaynakların yerinde değişiklik olabileceği düşünülerek
NDK acil telefonları ile yardım istenir. Bölge etrafına güvenlik şeridi çekilerek halkın ve
personelin bölgeden uzak durması sağlanır. 

Cihazın mekanik olarak arızalanması ve kaynağın içeri giriş – çıkışında bir sorun
olması durumunda; Acil STOP butonuna basılır. Eğer radyasyon uyarı cihazı odada
radyasyon olduğunu gösteriyorsa, tedavi odasının kapısı hafifçe aralanmalıdır.
Odaya girilerek tedavi cihazının ön kısmında bulunan kolu ok yönünde çevirerek
kaynak konteynerin içine çekilmelidir. Eğer radyasyon uyarı cihazı alarm vermeye
devam ediyorsa aplikatör hastadan çıkarılarak bir emergency konteynerine
konulmalıdır. Bir radyasyon dedektörü ile kaynağın yaklaşık pozisyonu tespit edilmeli
gerekirse kaynağın altından kablo kesilerek kaynak emergency kutusuna koyulmalıdır.
Hasta odadan dışarı çıkarılmalı ve tedavi odasının kapısı kapatılmalıdır. Odaya giriş
ve çıkışlar engellenmelidir.

8.2.4.3. Xoft İntraoperatif Radyoterapi Cihazı İçin Tehlike Durum Planı

• Yangın, deprem, su baskını ve cihazın ışınlamayı kesmemesi gibi durumlarda;
cihazın acil güç kesme butonuna basılarak sistemin elektriği kesilir.

RADYASYON_Layout 1  30.06.2021  17:25  Page 54



Radyasyon Güvenliği El Kitabı

55

• Sağlık Fizikçisi tarafından çevresel radyasyon ölçümleri yapılır.
• Cihaz bakım ve onarım hizmetini veren firmaya cihazın kontrol ve arızalarının
giderilmesi için bilgi verilir.
• Hasta tedavilerine başlamadan önce Sağlık Fizikçisi cihazın bütün kalite kontrol
işlemlerini yaparak tedaviye uygunluğu tespit eder. Uygun olması halinde hasta te-
davilerine izin verilir.

Kaza Durumunda İzlenilecek Yöntemler
Kaza gerçekleştiğinde, çalışanların ve hastaların kazayı hangi şiddette yaşadıkları

araştırılır. Radyasyona maruz kalıp kalmadıklarının tespiti için derhal NDK’ya haber
verilir. Işınlamaya maruz kaldığı sanılan/bilinen kişi gerektiğinde müdahalede bu-
lunulabilmesi için tıbbi kontrol altına alınır. Tedavi cihazlarında mekanik ve fiziksel
kontroller yapılarak hasar tespiti yapılır. Yetkili otorite cihazın bakım ve onarımından
sorumlu servis ile temasa geçerek bilgi verecektir. Hasta tedavilerine başlamadan
önce cihazın bütün kalite kontrol testleri yapılarak tedaviye uygunluğu tespit
edildikten sonra, hasta tedavilerinin devamına izin verilir.

Kaza Raporu ve Kayıtlar
Kaza ile ilgili kayıtlar tarih, yer, saati belirten, müdahale eden kişinin almış

olduğu dozu, çevre radyasyon seviyesine ait doz kayıtlarını kapsayacak şekilde
sağlık fizikçileri tarafından tutulacaktır. Rapor kazanın oluş nedenini ve detaylarını
açıklayıcı olmalıdır. Maruz kalan kişinin aldığı dozun kayıtları ve daha sonra yapılan
iyileştirici müdahaleler kayıtlarda olmalıdır.

Eğer hasta yanlış bir tedavi tekniğine maruz kaldı ise, yanlış olarak maruz kaldığı
alanın yeri ve aldığı dozun miktarı, yapılan müdahale ve tedavi süreci sorumlu
radyasyon onkoloğu tarafından kayıt ve muhafaza edilir.

Firma İletişim Numaraları
Elekta Versa HD Lineer Hızlandırıcısı - Flexitron Brakiterapi cihazı 
Firma İletişim Numarası:(216) 474 35 00 (Elekta Medikal Sistemler Ticaret A.Ş)
Radixact Tomoterapi cihazı – Xoft İntraoperatif Radyoterapi Cihazı
Firma İletişim Numarası: 444 63 85 / (212) 635 75 20 (Meditel A.Ş Teknik Servis)
Philips Big Bore CT Simülatör cihazı 
Firma İletişim Numarası: 444 06 37 (Philips Healthcare Türkiye)
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8.2.4.4. Tehlike Durumu ve Olağan Dışı Durumlarda Sorumlu Olacak Kişiler

8.2.4.5. Tehlike Durumu ve Olağan Dışı Durumlarda Görev Alacak Kişiler

8.2.5. Radyasyon Onkoloji Kliniğinde Radyasyondan Korunma
8.2.5.1. Halkın Radyasyondan Korunması
     

Halkın radyasyondan korunmasının sağlanması amacıyla Radyasyon Onkolojisi
Kliniği’nde aşağıdaki şartlar oluşturulmuştur:
• Bütün radyoterapi cihazlarının bulundukları odaların duvar kalınlıkları 

TAEK tarafından öngörülen sınırları geçmeyecek şekilde belirlenmiş ve hastanenin
kurulum aşamasında TAEK yetkilileri tarafından yapılan ölçümlerle bu kalınlıklar
onaylanmıştır.

• Sağlık Fizikçileri tarafından bölüm içerisinde periyodik olarak sızıntı düzeyi
kontrolleri yapılmaktadır.

• Radyoterapi cihazlarının bulundukları odaların kapılarında RadyasyonUyarı
işaretleri bulunmaktadır. Ayrıca radyoaktif kaynak bulunan cihazlar ve bu cihazların
kumanda odalarının kapıları çalışma saatleri dışında kilitli tutulmaktadır.

• Hastaların ışınlanması sırasında tedavi odalarına giriş kapıları üzerinde bulunan
radyasyon uyarı ışıkları yanar ve ışınlama sırasında oda kapısının açılması duru-
munda radyasyonu kesecek güvenlik sistemleri mevcuttur.

8.2.5.2. Personelin Radyasyondan Korunması

Personelin radyasyondan korunmasının sağlanması amacıyla Radyasyon Onkolojisi
Kliniği’nde aşağıdaki şartlar oluşturulmuştur:

Merkez Yönetimi Sorumlusu Radyasyon Onkolojisi Kliniği Sorumlusu
Adı: Mehmet Emin KALKAN Didem KARAÇETİN
Görevi: Başhekim Klinik Şefi
Eğitimi: Tıpta Uzmanlık Tıpta Uzmanlık
Telefon No: 0 212 909 60 00 / 71208 0 212 909 60 00/30240
Adres: Başakşehir Mahallesi, G-434 Caddesi No:2L

Başakşehir / İSTANBUL

Adı Görevi Eğitimi Telefon No
Didem KARAÇETİN Radyasyon Onkolojisi Tıpta Uzmanlık 0 212 909 60 00 /30240
Özge ATİLLA Sağlık Fizikçisi Yüksek Lisans 0 212 909 60 00 / 30226
Sümeyra CAN Sağlık Fizikçisi Yüksek Lisans 0 212 909 60 00/ 30225
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• Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde çalışan personel kişisel dozimetre taşımaktadır. Bu
dozimetreler belirli periyotlarda yetkili kuruluşa gönderilmekte ve sonuçlara ilişkin
kayıtlar tutulmaktadır.
• Bütün personelin kan sayımları, göz ve cilt muayeneleri 6 ayda bir yapılmakta ve
sonuçlar değerlendirilerek kayıtları tutulmaktadır.
• Radyoaktif kaynak bulunduran brakiterapi cihazları için, cihazın kapalı konumundaki
sızıntı düzeyleri TAEK tarafından belirlenen sınırlar içerisindedir. Gerekli ölçümler
periyodik olarak Sağlık Fizikçisi tarafından yapılmaktadır. Tüm cihazlarda ışınlamanın
güvenli olarak gerçekleştirilebilmesi için birden fazla kontrol sistemi mevcuttur.
• Brakiterapi cihazının kumanda odasında ışınlama sırasında ışıklı uyarı veren
radyasyon alan monitörü bulunmaktadır. Diğer cihazlarda da ışınlama sırasında
sesli uyarı sistemi devreye girer.
• Kumanda odalarında bulunan kapalı devre kamera sistemi ve ses sistemleri ile
tedavi sırasında tekniker ve hasta arasında iletişim sağlanabilmektedir.
• Bütün cihazların kumanda odalarında tehlike durumunda doğrudan müdahale
edilebilmesi için Acil Durum Planı bulunmaktadır.

8.2.5.3. Hastanın Radyasyondan Korunması

Tıbbi ışınlamalarda hastanın gereksiz yere ışınlanmasını önlemek ve radyasyondan
korunmasını sağlamak için aşağıdaki koşullar oluşturulmuştur:
• Uzman bir hekim tarafından karar verilmediği sürece, hiçbir hastaya terapötik
tıbbi ışınlama uygulanmamaktadır.
• Kliniğimizde personel sayısı ihtiyaç duyulan ölçüde sağlanmıştır. Ayrıca teknikerlere,
doktorlar tarafından verilen görevleri gereken şekilde gerçekleştirebilmeleri
konusunda gerekli eğitimler verilmiştir.
• Radyasyonun tedavide kullanımı için; cihazların kalibrasyon, dozimetrik ölçüm,
mekanik kontrol işlemleri Sağlık Fizikçisi tarafından yapılmaktadır. 
• Personelin, radyasyondan korunma programında belirlenen şekilde, hastaların
istenmeyen şekilde radyasyona maruz kalmalarını önlemek üzere, sorumluluk alanı
içerisinde gereken tedbirleri alması sağlanmıştır. Bununla ilgili olarak tıbbi ışınlamanın
uygulanmasına dahil olan herkesin aşağıda belirtilenleri gerçekleştirmesi sağlanmıştır:
• Hastaların korunması ve güvenliği için belirlenen kurallar ve prosedürler izlenir.
• Radyoterapi teknikeri tedavi başlamadan önce, tedavi planının uzman doktor
tarafından onaylandığını kontrol eder.
• Doktorlar, hastaların korunması ve güvenliği ile ilgili olarak ortaya çıkacak olan
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sorunları lisans sahibine bildirir, lisans sahibi hastaların korunmasını ve güvenliğini
sağlayacak uygun tedbirleri alır.

8.2.5.4. Hasta Dozlarının Kontrolü
Hastaların radyasyonla tedavisinin; tedavi planlaması ve simülasyona uygun

şekilde gerçekleştirilmesi ve verilen dozların doğruluğu için Radyasyon Onkolojisi
Kliniği’nde Sağlık Fizikçileri tarafından aşağıdaki ölçüm ve kontroller yapılmaktadır.

• Cihazların mekanik konrolleri: Dozimetrik parametrelerin doğru ölçüm koşullarında
belirlenmesi ve hastaların doğru tedavi edilebilmesi için cihazın mekanik hareketlerinin
belirlenmiş tolerans değerler içinde olduğuna ilişkin kontroller haftalık, aylık ve 6
aylık periyotlarda yapılmakta ve kayıtları tutulmaktadır. Bu kontroller içerisinde
gantry, kolimatör ve masanın dönüşüyle izomerkezin değişimi, dijital ve analog
olarak gözlenen değerlerin karşılaştırılması, kolimasyon sistemiyle oluşturulan
alanların ve ışınlanan alanın doğruluğu yer almaktadır. Brakiterapi cihazının
mekanik kontrolleri kapsamında kaynağın hareketinin doğruluğuna bakılır.

• Cihazların dozimetrik kontrolleri: Lineer hızlandırıcı cihazı için kullanılan radyasyon
enerjileri (foton, elektron), literatürde gösterilmiş protokoller ile kalibre edilir. Haftalık
ölçümlerde cihazın verdiği radyasyonun doğruluğu kontrol edilmektedir. Brakiterapi
cihazı için kaynak  değişimlerinde kalibrasyon yapılıp, aktivitenin doğruluğu ölçümlerle
kontrol edilir. Ölçülen tüm dozimetrik hesaplama parametrelerinin değerlerine
ilişkin kayıtlar tutulur.

• Tedavi planlamasının kontrolleri: Periyodik olarak tedavi planlaması tarafından
hesaplanan değerlerin manuel olarak hesaplanan ve ölçümlerde karşılaşılan
değerlerle tutarlığının kontrolü yapılmaktadır. Kullanılan radyasyon demetinin
enerjisi, giricilik ve düzgünlük gibi karakteristiklerinin ölçülüp, bu değerlerin tedavi
planlamasının değerleri ile uyumunun kontrolü yapılır.

• Radyolojik kontroller: Tedavi planlamasına aktarılan BT kesitlerinin doku yoğunluğu
değerlerinin tedavi planlamasına uygun olmasına ilişkinkontrolleri içerir.

• Dozimetrik ölçümlerde kullanılan iyon odası ve elektrometrelerin kalibrasyonunun
periyodik olarak yapılması sağlanır.

• Hastaların tedavisinin belirlenen şekilde gerçekleştirilmesi için simülasyon ve
tedaviye Sağlık Fizikçisi katılır. 

RADYASYON_Layout 1  30.06.2021  17:25  Page 58



Radyasyon Güvenliği El Kitabı

59

8.3. NÜKLEER TIP KLİNİĞİ

Doç. Dr. Burçak YILMAZ

Nükleer Tıp Kliniğimizde NDK, TAEK lisansı ile radyoaktif maddeler kullanarak
tanı ve tedavi amaçlı sağlık hizmetleri verilmektedir.

Kliniğimizde; sıcak (radyofarmasötik) oda (5 adet), uygulama (enjeksiyon) odası
(5 adet), genel radyoaktif madde enjeksiyonu yapılmış hasta bekletme odası (14
adet), kardiyolojik stres odası (2 adet) ve görüntüleme odaları (8 adet) gibi birimler
bulunmaktadır. Kliniğin havalandırma (çeker ocak, aspiratör vs.) ve sıhhi tesisat
(radyoaktif lavabolar, temiz lavabolar, hasta tuvaletleri, lavabo bağlantıları vs.)
altyapısı NDK’nın belirlediği standartlardadır.

Tanısal amaçlı kullanılan radyofarmasötiklerin bir seferde uygulama dozu 1 GBq
(~27 mCi)’den fazla olamayacaktır. Tanısal doz uygulanmış hastalara karşı sıkı
korunma kuralları gerekmez ve hastalar normal tuvalet ve banyoları kullanabilirler.
Ancak denetimli alanda çalışan personel, emziren anneler ve yoğun bakım tedavisi
altındaki olgularda radyasyon korunmasına dikkat etmek gereklidir.

Kliniğimizde; 2 adet Philips marka PET/CT, GE Healtcare markası olmak üzere 2
adet SPECT/CT ve 2 adet GE Healtcare marka SPECT cihazı bulunmaktadır. Bunlara
ek olarak da 1 adet efor cihazı mevcuttur.

PET ünitesinde genellikle onkolojik hastalıkların tanı ve takibi amacıyla PET/BT
görüntülemeleri yapılmaktadır. Hastalar özel donanımlı odalarda çekim öncesi ve
(gerekli durumlarda) çekim sonrası gözetim altında bulundurulmaktadır.

Şekil-24: Nükleer Tıp Kliniği hasta kayıt ve bekleme salonu
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8.3.1. Nükleer Tıp Laboratuvarında Çalışırken, NDK Tarafından Uyulması İstenilen
Kurallar

1. Laboratuvarla ilgili envanter tutulmalıdır. Bu envanter aşağıdaki hususları içermelidir:
•   Tesise giren radyoaktif maddelerin kayıtları
•   Radyoaktif madde verilen hastaların kayıtları (miktarı, türü ve tarihi)
•   Çalışanların dozimetre değerlerinin kayıtları
•   Radyoaktif atık kayıtları (miktarı, türü ve tarihi)
•   Görüntüleme cihazlarının bakım, onarım ve kalibrasyon kalite kontrol kayıtları
•   Doz kalibratörü ve radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyon kayıtları
•   Tehlike ve olağanüstü durum kayıtları
•   Çevresel radyasyon ölçüm kayıtları

2. Görevli olmayan personelin laboratuvara giriş-çıkışları önlenmelidir.
3. Radyoaktif maddeler ile çalışmaya başlamadan önce masa üzerini plastik örtü
ile kaplamalı, üzerine emici kağıtlar yerleştirilip bunların üzerinde çalışılmalıdır.
4. İşlemler kenarlı küvetler içinde emici kağıtlar üzerinde yapılmalıdır.
5. Laboratuvarda çalışırken laboratuvar önlüğü, lastik/plastik eldiven gibi koruyucu
giysiler giyilmelidir. İş bitiminde kullanılan eldivenler dikkatli şekilde çıkartılarak
radyoaktif atık kutusuna atılmalıdır.
6. Eldiven kullanıldığında, kontaminasyonu önlemek amacıyla iç kısımlar dışta
kalacak şekilde çıkartılmalıdır.
7. Laboratuvarda temizlik için kağıt havlu ve mendil kullanılmalı, kullanımdan sonra
derhal radyoaktif atık kutusuna atılmalıdır.

Tablo-10: Tanısal amaçlı kullanılan önemli radyonüklidler ve fiziksel özellikleri

Radyonüklid Enerjisi (KeV) Yarılanma süresi
I-123 159.5 13.2 saat
I-131 364 8 gün
Tc-99m 140 6 saat
Ga-67 95, 185, 295 78 saat
Tl-201 69-80 (X), 135 (γ) 73 saat
In-111m 173, 247 2.8 gün
F-18 511 112 dakika
Ga-68 1920 68 dakika
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8. Laboratuvarda kullanılan giysilerin laboratuvar dışına çıkarılması önlenmeli,
koruyucu giysiler çıkarılıp eller ayaklar monitörize edildikten sonra laboratuvar
dışına çıkılmalıdır.
9. Laboratuvar içinde yiyecek, içecek ve kişisel eşyalar bulundurulmamalıdır.
10. Ellerde yara varsa bandajlı bile olsa laboratuvarda çalışılmamalıdır.
11. Elektrik düğmeleri, musluklar, kapı kolları, telefon ahizelerinin kontamine ol-
mamalarına dikkat edilmelidir.
12. Çalışırken vücutta kesik ve çiziklere neden olabilecek keskin uçlu malzeme
kullanmaktan kaçınılmalıdır (kırık ve çatlak cam eşyalar gibi.)
13. Laboratuvarda kullanılan şişelerin muhafaza kaplarının kapaklarının kolay açılabilir
olmasına dikkat edilmeli ve uygun etiketleme işlemi yapılmalıdır.
14. Laboratuvar radyasyon monitörü ile sürekli taranarak radyasyon korunması
için gerekli önlemler alınmalıdır. Çalışma saatlerinde radyasyon monitörü sıcak
odada ve devamlı çalışır durumda bulundurulmalı veya alarm seviyesi ayarlanabilir sesli
uyarı sistemi ile bir laboratuvar monitörü sağlanmalıdır. Kontaminasyon saptanması
halinde de-kontaminasyona gidilmelidir.
15. Radyofarmasötik uygulama, seyreltme ve diğer çalışmalar çeker ocak içerisinde ve
kurşun eşdeğeri camdan yapılmış paravan arkasında yapılmalıdır.

8.3.2. Kullanıcının Bilgi ve Deneyimi

Nükleer Tıp Kliniği personelinin radyasyon güvenliği konusundaki eğitimleri Ulus-
lararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) hazırlamış olduğu eğitim programı temel
alınarak düzenlenmiştir. Bu eğitim programı personelin ilk oryantasyonu sırasında
başlamakta ve süreklilik içerisinde güncellenmektedir. Eğitim konusuna ilişkin
detaylar Eğitim bölümünde verilmiştir.

8.3.3. Radyasyon Kullanımının Onaylanması

Nükleer Tıp Kliniği radyasyon güvenliği bakımından NDK tarafından lisanslanmıştır.
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat
almış olan radyofarmasötikler, kalite kontrolleri ve kalibrasyonları yapılmış uygun
cihazlarla, radyasyon güvenliği konusunda yetkin Nükleer Tıp Uzmanları ve Sağlık
Fizikçileri tarafından uygulanır.
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8.3.4. Özel Durumlara Bağlı Geçici İzinlerin Alınması
Nükleer Tıp Kliniği’nde tıbbi ve biyomedikal araştırmalar için Etil Kurul, Radyasyon

Güvenliği Komitesi ve gerekiyorsa diğer ilgili kuruluşlardan onay alınmadan herhangi
bir uygulama yapılamaz.

8.3.5. Radyasyon Taramaları

Nükleer Tıp Kliniği’nde en fazla radyasyon bulunan yer olan sıcak odalar alan
monitörleri ile sürekli olarak izlenmektedir. Klinik içi alanlarda haftalık periyotlarda rutin
radyasyon ölçümleri yapılır ve kaydedilir. Bunun dışında    kontaminasyon olasılığı söz
konusu olduğunda doz hızı ölçer ile ölçüm ve silme testi yapılarak eğer bulaşma varsa
uygun temizleme işlemi gerçekleştirilir.

8.3.6. Optimizasyonun Uygulanması

Nükleer tıp uzmanı, tanı amaçlı uygulamalarda istenen kalitede görüntü veya
sayım elde etmeye yeterli olan ve hastanın en düşük seviyede doz almasını sağlayacak
aktivitede uygun radyofarmasötik kullanılmasından sorumludur. Tedavi amaçlı
uygulamalarda tümörü tedavi edecek ve çevre doku ve organların en az seviyede
doz almasını sağlayacak aktivitede uygun radyofarmasötik kullanılmasını sağlar.
Radyoaktivitenin vücuttan atılmasını hızlandıracak yöntemler uygulanır. Radyasyonun
söz konusu olduğu bütün uygulamalarda bireysel dozların büyüklüğü, ışınlanacak
kişilerin sayısı, olası tüm ışınlanmalar için, ekonomik ve sosyal faktörlerden yola
çıkılarak mümkün olan en düşük dozun alınması sağlanmalıdır. Nükleer Tıp Klinik
şefliği, optimizasyonu sağlamak üzere yapılacak tetkikin seçimi, teknik parametrelerin
seçimi, verilecek aktivitenin tayini, hastanın alacağı dozu azaltıcı metotların seçimi,
cihazların ve radyofarmasötiklerin kalite kontrolü, yanlış uygulamaların önlenmesi
için aşağıdaki hususları göz önünde bulundurarak yazılı yerel kurallar, prosedürler ve
kılavuzlar oluşturmuştur.

Nükleer Tıp Kliniği’nde Optimizasyon Sağlamak İçin;
a) Hasta bilgileri doğru olarak kaydedilir ve hastaya yapılacak uygulamanın
karışmaması için hasta adının her fırsatta teyit edilmesi koşuldur.
b) Hamile veya hamilelik olasılığı bulunan hastalarda uygulamanın gerekliliği tekrar
değerlendirilir. Uygulamaya karar verildiğinde hem anne adayının hem de doğacak
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çocuğun alacakları dozlar hesaplanır ve risk değerlendirmesi yapılır.
c) T.C. Sağlık Bakanlığı ruhsatı bulunmayan radyofarmasötikler kullanılmayacaktır.
d) Hastaya verilmesi kararlaştırılan radyofarmasötiklerin aktivite ölçümleri prosedüre
uygun olarak hastaya verilmeden önce kalibrasyonu yapılmış uygun ölçüm cihazları
ile yapılır ve kayıtları tutulur.
e) Cihazlar Türk Standartlarına (TSE), bulunmaması halinde Uluslararası Standardizasyon
Organizasyonu (ISO), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Birliği
(EU) standartlarına veya bunlara eşdeğer ulusal standartlara uygundur.
f) Görüntüleme ve sayım cihazlarının düzgün aralıklarla kalite kontrollerinin
yapılmasını sağlamak üzere prosedürler belirlenmiş, prosedürlere göre yapılan
kalite kontrollerinin kayıtları tutulmaktadır.
g) Radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyonları yılda bir kez olmak üzere standart
dozimetre laboratuvarlarında yaptırılmakta ve kayıtları tutulmaktadır.
h) Cihaz, ekipman ve bilgisayar yazılımındaki görüntüyü etkileyen faktörler optimum
görüntü kalitesini elde edecek şekilde seçilecektir.
i) Görüntü kalitesini etkileyeceğinden görüntüleme odalarında radyoaktif bulaşıklığın
olmaması için çalışanlar tarafından gerekli önlemler alınacaktır.
j) Hastaya tetkik ve tedavi amacıyla uygulanan radyoaktif madde miktarı standardize
edilmiştir ve bütün dünyada uygulanan doz kriterleridir.
k) Çocuk hastalara tanı amaçlı uygulama yapılacağı zaman uygulamanın gerekliliği
tekrar değerlendirilir ve çocuğun vücut ağırlığı veya vücut yüzey alanı göz önüne
alınarak gerekli ve yeterli doz ayarlaması yapılır. Çocuklarda uygulanacak radyoaktivite
dozu belirlenmiştir.
l) Nükleer Tıp uygulamalarında kullanılan birçok radyofarmasötik anne sütünden
salgılanır. Emziren hastalarda, uygulamanın gerekliliği tekrar değerlendirilir.
Uygulamaya karar verildiğinde annenin ve bebeğin alacakları dozlar hesaplanır ve
uygulama sonrasında çocuğun memeden kesilmesi gerekiyorsa süresi belirlenerek
hastaya bildirilir. Bu nedenle inceleme sonrası emziren bayanların bebeğini emzirmeyi
durdurması ya da tamamen kesmesi koşulları belirlenmiştir.
m) Hastanın, bakımını üstlenen yakınlarının, aile fertlerinin, ziyaretçilerin ve halkın
ışınlanmasını en düşük düzeyde tutmak için belirlenmiş önlemlere uyulması sağlanacaktır.
n) Hastanın kusması veya diğer salgıları yoluyla radyoaktif bulaşmanın yayılmaması
için çalışanlar tarafından gerekli önlemler alınacaktır.
o) Tedavi dozu almış hastalara, tedavilerinden sonra almış oldukları radyoaktif
maddenin cinsi ve miktarına bağlı olarak belli süre içinde hamilelikten kaçınması
gerektiği ve uyacakları diğer kurallar NDK Kılavuzu esas alınarak bildirilecektir.
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p) Referans düzeylerinin aşılması durumunda sebebi belirlenir ve kayıtları tutulur.
Bu gibi durumlarda uygulamanın optimizasyonu yapılır.

8.3.7. Radyoaktif Madde Kullanılan Alanların Emniyetinin Sağlanması

Nükleer Tıp Kliniği’nde radyoaktif maddelerin tümü, sıcak odada kendileri için
ayrılmış olan bölgelerde bulunur. Sıcak odanın dışında radyoaktif madde bulunması
ancak uygulayacak kişinin sorumluluğunda geçici bir süre için bulunabilir. Uygulayıcı
radyofarmasötiği açıkta bırakarak bölgeyi terk edemez. Sıcak odaya hastaların ve
ilgisiz kişilerin girmesi yasaktır. Radyofarmasötik uygulamasının yapıldığı alanlara hasta
ve uygulayıcı dışında kimse alınmaz. Sadece hasta yardım gerektirecek bir durumda
ise erişkin ve mümkünse erkek bir yakını bulunabilir. Bayan yakını zorunluluğu söz
konusu ise doğurganlık ve hamilelik durumu göz önüne alınmalıdır. Nükleer Tıp
Kliniği’nde hasta olmayan çocukların bulunması sakıncalıdır. Bu durum hastalara
açıklanır ve zorunluluk hallerinde çocukların bulunacağı bölgeler belirlenir.

8.3.8. Radyoaktif Kaynakların Teslim Alınması, Klinik İçinde Taşınması, Kullanılması,
Depolanması için Kurallar

Jeneratörler ve radyofarmasötikler, uygulama yapılacak hasta durumu ve uygulama
türüne göre günlük, haftalık veya ithal ise en az üç hafta önce olacak şekilde belirlenmiş
olan tedarikçi firmalara Nükleer Tıp sorumlu personeli tarafından sipariş edilir. Sipariş

Şekil- 25: Nükleer Tıp Kliniğinde Enjeksiyon odası, Sıcak oda ve ekipmanları
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edilen jeneratör ve radyofarmasötik maddeler mesai saatleri içerisinde Nükleer Tıp
Teknisyeni tarafından teslim alınır, sıcak oda içerisinde belirlenmiş yerlere konur ve
gerekli kayıtlar tutulur.

Radyofarmasötikler klinik içerisinde zırhsız taşınmaz. Şişe veya enjektör formunda
olanlar uygun zırhlar içerisinden sıcak odadan sadece uygulama yapılacak bölgeye
(enjeksiyon odası, efor odası ve gama kamera odası) taşınır. Radyoaktif maddeler
klinik içerisinde başka hiçbir bölgede bulunmaz.

8.3.9. Denetimli ve Gözetimli Alanlar 

Çalışma alanlarında radyasyon ölçümlerinin yapılacağı yerler, ölçüm periyotları, ölçüm
yöntemleri, referans düzeylerinin belirlenmesi ve referans düzeylerinin aşılması durumunda
alınacak olan önlemler de dahil olmak üzere, çalışma alanlarında radyasyon izleme programı,
klinik içinde bulunan her alan için güvenlik değerlendirmesi, zırhlama özellikleri ve radyoaktif
bulaşma olasılığı göz önüne alınarak çalışma alanları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a. Denetimli Alanlar:
Sıcak oda, enjeksiyon odaları, gama kamera ve PET/CT odaları, efor odası,

radyoaktif madde verilmiş hastaların bekleme odası, ayaktan ve yatarak tedavi
odaları, radyoaktif atıkların bekletildiği yerler ve radyoaktif hasta tuvaletleri ve
odaları birbirine bağlayan koridorlar radyoaktif bulaşma olasılığı yüksek olan
benzeri alanlardır.

Şekil-26: Nükleer Tıp Kliniğimizde a) sintigrafik görüntüleme amacıyla kullanılan Gama Kamera cihazı, 
b) Yataklı servis,  hasta güvenli çıkış yönlendirme uyarı ve işaretleri.
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b. Gözetimli Alanlar:  
Rapor odaları, hasta kabul ve sekreterlik, radyoaktif olmayan hasta bekleme

bölümü gözetimli alanlardır. Denetimli ve gözetimli alanların radyasyon ölçüm
cihazı ve kontaminasyon monitörü kullanılarak düzenli aralıklarla radyasyon ölçümleri
yapılır ve radyoaktif bulaşma olasılığı olan yerlerde radyoaktif bulaşmanın giderilmesi
amacıyla temizleme işlemi yapılır ve ölçüm değerlerinin kayıtları tutulur.

8.3.10. Doz Limitleri

Radyasyon korunmasında kullanılan doz sınırlarına ilişkin kavramlar aşağıda be-
lirtilmiştir:
a. Birincil Sınırlar: Radyasyon görevlilerinin veya toplum bireylerinin alabileceği
yıllık “eşdeğer doz”, “etkin doz”, “yüklenmiş eşdeğer doz”, “yüklenmiş etkin doz”
veya belirlenen bireyler topluluğunun “toplum etkin dozu” sınırlarıdır.
b. İkincil Sınırlar: Birincil doz sınırlarının doğrudan uygulanamadığı durumlarda
kullanılan doz sınırlarıdır. İkincil sınırlar, dış ışınlanma durumunda “eşdeğer doz
indeksi” ile iç ışınlanma durumunda ise, “yıllık vücuda alınma sınırları” (ALI)
cinsinden ifade edilir.
c. Türetilmiş Sınırlar: Belirli bir modele göre birincil sınırlardan türetilmiş sınırlar olup,
bunlara uyulduğu takdirde, birincil sınırlara da uyulduğu kabul edilir.
d. İzin Verilen Sınırlar: Kurum tarafından saptanan ve genellikle birincil ve ikincil
sınırlardan daha düşük olan sınırlardır.     
e. İşletme Sınırları: Hangi türden olursa olsun, bütün radyasyon kaynakları için
Kurum tarafından saptanan birincil ve ikincil sınırları aşmamak koşulu ile Lisans
Sahibi tarafından belirlenen sınırlardır. Yıllık doz sınırları sağlığa zarar vermeyecek
şekilde uluslararası standartlara uygun olarak, NDK tarafından radyasyon görevlileri
ve toplum üyesi kişiler için ayrı ayrı belirlenmiştir. Yıllık toplam doz aynı yıl
içindeki dış ışınlama ile iç ışınlamadan alınan dozların toplamıdır. Kişilerin, denetim
altındaki kaynaklar ve uygulamalardan dolayı bu sınırların üzerinde radyasyon
dozuna maruz kalmalarına izin verilemez ve bu sınırlara tıbbi ışınlamalar ve doğal
radyasyon nedeniyle maruz kalınacak dozlar dahil edilemez.
• Radyasyon görevlileri için etkin doz herhangi bir yılda 50 mSv’i, ardışık beş yılın

ortalaması ise 20 mSv’i geçemez. El ayak veya deri için yıllık eşdeğer doz sınırı
500 mSv, göz merceği için 150 mSv’dir.

• Toplum üyesi kişiler için etkin doz herhangi bir yılda 5 mSv’i, ardışık beş yılın or-
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talaması ise 1 mSv’i geçemez. El, ayak veya deri için yıllık eşdeğer doz sınırı 50
mSv, göz merceği için 15 mSv’dir.

• 18 yaşından küçükler radyasyon uygulaması işinde çalıştırılamazlar. Gözetimli
alanlarda, eğitim amaçlı olmak koşuluyla, eğitimleri radyasyon kaynaklarının
kullanılmasını gerektiren 16-18 yaş arasındaki stajyerler ve öğrenciler için etkin
doz, herhangi bir yılda 6 mSv’i geçemez. Ancak el, ayak veya deri için yıllık
eşdeğer doz sınırı 150 mSv, göz merceği için 50 mSv’dir.

• Çocuk doğurma çağındaki radyasyon görevlileri için doz sınırları
Çocuk doğurma çağındaki radyasyon görevlilerinin maruz kaldıkları radyasyon
dozunun mümkün olduğu kadar düşük düzeyde tutulması için gerekli önlemlerin
alınması zorunludur. 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.

8.3.11. Personel Doz Ölçümleri ve Sağlık Taramaları

Yıllık dozu, izin verilen düzeyin 3/10’unu aşma olasılığı bulunan kişilerin, kişisel
dozimetre kullanması zorunludur. NDK tarafından belirlenen dönemlerde değer-
lendirmek üzere bu dozimetreler kuruma gönderilir. Kurum tarafından gerekli
görüldüğü hallerde diğer dozimetrik yöntemler de kullanılır. Tüm personelin kişisel
dozimetresi bulunmaktadır. İşe yeni giriş yapan personele İstanbul Başakşehir Çam
ve Sakura Şehir Hastanesi yönetimi tarafından dozimetre temin edilir. İlgili kişinin
daha önce dozimetre kullanıp kullanmadığı, doğum tarihi ve görevi dozimetre
hizmeti veren firmaya bildirilerek üzerine kayıtlı kişisel dozimetre alması sağlanır.
İlgili personelin dozimetre kullanması zorunludur ve kişisel sorumluluğu altındadır.
İşten ayrılan personelin dozimetresini dozimetre takibinden sorumlu personele
teslim etmesi ve durumun dozimetre hizmeti veren firmaya bildirilmesi zorunludur.
Dozimetre sadece iş yerinde kullanılır. Çalışma alanı dışına çıkarılmaz. Personelin
dozimetre kullanım kurallarına uyması zorunludur. Dozimetre kullanan personelin
denetimi Klinik şefi ve sağlık fizikçileri tarafından yapılır. Ayrıca yerinde denetim de
söz konusudur. Denetim sonrasında uygun dozimetre kullanmayan, taşımayan,
kaybeden vs. personele yazılı uyarı verilebilir. Personel ilk işe başladığında detaylı
sağlık raporu istenir ve sağlık durumlarının yapacağı işe uygun olup olmadığı hakkında
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sağlık raporu alınır ve çalıştıkları süre içinde, yılda bir kez hematolojik testleri yaptırılarak
takip edilir, kayıtları tutulur. Bu işlemler İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir
Hastanesi yönetimi tarafından gerçekleştirilir.

8.3.12. Radyasyon Uyarı İşaretleri

Denetimli alanların kapısında Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nde belirtilen
şekilde radyasyon uyarı işareti bulunmaktadır. Ayrıca hastanın görebileceği şekilde
kliniğin muhtelif bölgelerinde hamilelik ile ilgili uyarı işaretleri yerleştirilmiştir.

8.3.13. Cihaz Bakım ve Onarımı Kayıtları

Tanı ve tedavide kullanılan tüm cihazların bakım ve onarım kayıtları tutulmakta, ilgili
firma tarafından sağlanan raporlar Nükleer Tıp Kliniği’nde muhafaza edilmektedir.

8.3.14. Cihaz Kalite Kontrolleri ve Kalibrasyonları

Nükleer Tıp Kliniği’nde tanı ve tedavide kullanılan bütün görüntüleme ve
radyasyon ölçüm cihazlarının kalite kontrollerinin ve kalibrasyonlarının kontrolleri
yüklenici firma tarafından yapılmaktadır.

8.3.15.Radyoaktif Atık Yönetimi

Nükleer Tıp Kliniği’nde tanı ve tedavi uygulamaları sonucunda oluşan radyoaktif
atıklar ilgili mevzuattaki atık yönetimi talimatlarına uygun olarak uzaklaştırılır.

8.3.15.1. Katı Radyoaktif Atıkların Biriktirilme ve Bekletilmelerinde Uyulması
Gerekli Hususlar

Günlük çalışmalar için kullanılacak olan katı radyoaktif atık biriktirme kabının
kapağı ayak pedalı ile açılır olmalıdır. Kapağın açılması ve kapanması için el
kullanılmaz. Kullanılan radyoaktif maddenin yaydığı radyasyon tipine ve enerjisine
göre atık biriktirme kabının iç kısımları, kapağı ve tabanı da dahil olmak üzere
uygun malzeme ile zırhlanmaktadır. Kabın dış kısmında uluslararası, standart
radyasyon uyarı işareti bulunmalıdır. Kabın büyüklüğü ve geometrik şekli oluşan
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radyoaktif atığın miktarına göre ayarlanmalıdır. Atık biriktirme kabının içerisinde
yeterli büyüklükte ve uç kısımları kabın üst kısmından dışarı taşacak şekilde bir
plastik torba yerleştirilir. Biriktirme kabı dolduğunda plastik torbanın ağzı sıkı
şekilde bağlanarak etiketlenir. Torbalar, uzun süreli atık bekletme yerlerine
nakledilerek üzerlerindeki etiketlere göre bekletilirler. Uzun süreli atık bekletme
yerleri bina içerisinde bodrum katı gibi insanlar tarafından çok kullanılmayan bir
oda şeklinde olabileceği gibi bina dışında girişi kontrollü ayrı oda şeklinde de
yapılabilir. Buharlaşma yapabilecek atıklar için havalandırma sistemi sağlanır. Katı
radyoaktif atıklar uzun süreli atık bekletme yerlerinde plastik torbaların yüzeylerinde
radyasyon doz şiddeti 1µSv/saat değerine düşünceye kadar bekletilir. Örneğin 100
mCi Tc-99m yaklaşık 13 yarı ömür ile 0,1 mR/saat’den daha az miktara iner. 1 mCi
Tl-201 için bu seviyeye ulaşma süresi hemen hemen 1 ay’dır. Bu nedenle Tc-99m
için 1 haftalık bekleme süresi yeterlidir. Daha uzun ömürlü maddeler için çok daha
uzun süreler gerekebilir. Genel olarak katı radyoaktif malzemenin fizik yarı ömrünün
10 katı zaman geçtikten sonra tıbbi atık olarak zararsızlandırılırlar. Radyoaktif atık
içerisinde tehlikeli kimyasal maddeler veya başka zehirleyici maddeler karıştırılmaz.
Ancak kaçınılmaz olarak meydana gelen karışmalar etiketler üzerinde belirtilir.

8.3.15.2. Sıvı Radyoaktif Atıkların Biriktirilme ve Bekletilmelerinde Uyulması
Gerekli Hususlar  

Sıvı radyoaktif atıklar, aşağıda belirtilen hususlar sağlandıktan sonra, belirtilen
aktivite sınırlarına göre kanalizasyon sistemine gönderilebilir.

Uyulması Gerekli Hususlar
- Sıvı radyoaktif atıklar, ünite içerisinde belirlenerek ve altında (T) dirsek olmayan bir
lavabodan kanalizasyona bırakılır. Bu lavabo uluslararası, standart radyoaktif madde
sembolü ile işaretlenir. Bu lavaboda radyoaktif olmayan çalışmalar yürütülemez.
- Kanalizasyona bırakılacak bütün radyoaktif sıvılar su içerisinde çözülebilir ve
dağılabilir özellikte olmalıdır. Radyoaktif sıvı, çözünmeyen katı parçacık veya
tortu bulunduruyorsa, kanalizasyona bırakmadan önce filtre edilir. Filtre
malzemesi katı atık olarak işleme tabi tutulur.
- Asidik çözeltiler kanalizasyona bırakılmadan önce nötralize edilirler.
- Kanalizasyona bırakılan sıvı, zehirli maddeleri veya diğer eczaları bulunduruyorsa
kanalizasyona bırakılmadan önce bölgesel yetkili otoritelerden (belediye) izin alınır.
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Kanalizasyona Bırakma Sınırları
- Sadece H-3 (trityum) ve/veya C-14 (karbon-14) içeren sintilasyon çözeltilerinin

radyoaktivite konsantrasyonları 100 Bq/ml değerini aşmıyorsa kanalizasyon
sistemine bırakılabilir.
İlk maddede belirtilen sınırların dışında sıvı atıklar için radyoaktivite değerleri
aşağıda verilmiştir:

- Kanalizasyon sistemine her bir göndermede radyoaktivite miktarı 1 ALI min
değerinden fazla olamaz.

- Her bir laboratuvarda veya eşdeğeri üniteden her ay kanalizasyona gönderilecek
olan toplam aktivite 10 ALI min değerini geçemez.

- Bu değerler hiçbir zaman ayda 100 MBq değerinden fazla olamaz.
- Bu değerlerdeki radyoaktif sıvılar, kanalizasyona bırakılmaları sırasında en az 10

katı su ile seyreltilir.

8.3.16. Radyofarmasötiklerin Kalite Kontrolü

Hastalara uygulanacak radyofarmasötiklere uygulama öncesinde kalite kontrolü
yapmak ve gerekli kayıtları tutmak zorunludur. Kalite kontrollerinin nasıl yapılacağına
ilişkin bilgiler verilmiştir.

8.3.17. Radyoaktif Madde ile Tedavi Dozu Alan Hastalar İçin Kurallar

Nükleer Tıp Kliniği’nde I-131, Y-90, Lu-177 radyoaktif maddeleri ile hastalara
tedavi uygulanmaktadır.

Şekil-27: Nükleer Tıp Kliniği’nde PET-BT görüntüleme cihazı ve çıkış ikaz okları
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8.3.17.1. Genel Güvenlik Önlemleri

Tedavi dozu uygulanacak hastanın endikasyonu Nükleer Tıp Uzmanı tarafından
doğrulanmak zorundadır. Doğrulama yapılıp tedavi dozu belirlendikten sonra rady-
ofarmasötik sipariş edilir ve hastaya randevu tarih ve saati verilerek, nasıl
hazırlanacağı, uygulama sonrasında neler yapması gerektiği anlatılır. Uygulama
bizzat Nükleer Tıp Uzmanı veya Sağlık Fizikçisi tarafından yapılır. Uygulama öncesi
ve sonrasında hasta radyasyon güvenliği hakkında bilgilendirilir. Hasta üzerindeki
radyasyon doz hızı NDK’nın taburcu dozu için izin verdiği doz limitlerine düştüğünde
hasta taburcu işlemi gerçekleştirilir.

8.3.17.2. Radyoaktif Madde ile Tedavi Dozu Alan Hastaların İzlenmesi

Tedavi dozu uygulanan ve uygun aktivite düzeyi bulunan hastalar, klinikten gönder-
ilmeden önce yapması gerekenler konusunda tekrar bilgilendirilir. Daha sonra yapılanları
açıklayan bir epikriz ve radyasyondan korunma bilgilendirme formlarından biri verilerek
evine gönderilir. Hastanın daha sonraki izlenmesi ilgili tıbbi kılavuzlara göre yapılır.

8.3.17.3. Hasta Taburcu İşlemleri

Tanısal amaçlı nükleer tıp uygulamalarında, hastanın taburcu işlemleri sonrası
toplum için özel önlemlerin alınması çoğunlukla gerekmemektedir. Ancak tedavi
amaçlı doz uygulamaları sonrası aile üyeleri ya da toplum radyasyon güvenliği
açısından bir takım sınırlandırmalar gerekebilir. Hastanemiz Nükleer Tıp Kliniğimizde
izolasyonlu, yataklı servisimiz bulunduğundan yatan ve ayaktan tedavi protokolleri
(I-131, Y-90, Lu-177, vb.) uygulanmaktadır.

8.3.17.4. Radyonüklid Tedavisi Sonrası Hamilelik

Radyonüklid tedavi sonrası hamilelik düşünen kadınların vücudundaki rezidüel
radyoaktivitenin 1 mGy'lik potansiyel fetal dozu geçmemesi önerilir.

8.3.18. Nükleer Tıp ve Emzirme

Nükleer tıp uygulamalarında kullanılan birçok radyonüklid anne sütünden
salgılanır. Bu nedenle inceleme sonrası emziren kadınların bebeğini aşağıda belirtilen
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sürelerle emzirmeyi durdurması ya da tamamen kesmesi önerilir.
• I-131 (radyo iyot) tedavisi sonrası emzirme tamamen kesilmelidir.
• I-131, I-123, Ga-67 ve Tl-201 sonrası emzirme 3 hafta süre ile kesilmelidir.
• Aşağıda belirtilen dışındaki tüm Tc-99m bileşikleri sonrası emzirme 12 saat süre
ile kesilmelidir.
• Tc-99m ile işaretli eritrosit, DTPA ve fosfonatların (MDP, HDP, PYP) sonrası 4 saat
süre ile kesilmelidir.
• FDG ve Ga-68 radyoaktif maddeleri kullanılarak yapılan PET/CT çekimi sonrası 24
saat boyunca kesilmelidir.
(Kaynak: Pregnancy and Medical Radiation (www.icrp.org/ICRP_84_Pregnancy_s.pps)

8.3.19. Tehlike Durumu ve Olağan Dışı Durumlar
Aşağıda belirtilen durumlar NDK tarafından Nükleer Tıp için tehlike durumu

veya olağan dışı durumlar olarak değerlendirilmektedir.
-Yangın, deprem, patlama ve benzeri acil durumlar,
-Siparişi verilen radyoaktif maddenin zamanında merkeze ulaşmaması,
-Kullanılan radyoaktif maddenin çalışma alanı dışında bulaşmaya sebep olacak
şekilde dökülüp saçılması,
-Kullanılan radyoaktif maddenin çalışanların vücuduna bulaşması,
-Radyoaktif maddenin çalınması veya kaybolması,
-Hastalara yanlış radyofarmasötik veya yanlış doz uygulanması
-Radyoiyot tedavisi görmüş hastalara acil müdahale gerekmesi veya ölmesi durumu,
NDK tarafından tehlike durumu veya olağan dışı durumlar olarak değerlendirilir.

Tablo-11: Hipertiroidi hastaları için I-131 tedavisi sonrası önerilen sınırlandırmalar (5 mSv
referans alındığında), (1 mCi = 37 MBq)

Uygulanan I-131 dozu 30 - 400 MBq 400-600 MBq 600-800 MBq
Çocuk veya hamile bayanlarla 10 gün 12 gün 18 gün
olan tüm birliktelikler
Çocuk veya hamile bayanlarla 21 gün 24 gün 29 gün
olan uzun süreli birliktelikler
Erişkin ile aynı yatakta uyumak 0 4 gün 8 gün
Diğer kişiler ile uzun süreli 0 0 7 gün
birliktelikler

Kaynaklar: 1. M. Demir, L. Kabasakal, Ç. Önsel. Evaluation of radiation exposure rate from radioiodine treated hy-
perthyroid patients and radiation safety considerations. Nuclear Medicine Communications 17: 692-695, 1996. 2.
British Institute of Radiology, Patients leaving hospital after administration of radioactive substances, 1999, Brit. J.
Radiol. 72:121-125
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8.3.19.1. Yangın, Deprem, Patlama Gibi Acil Durumlar

Uygulama merkezinde yangın olması durumunda; elektrik ana şalterden kesilmeli,
tüm cihazlar kapatılarak hasta oda dışına çıkartılmalıdır.

Yangın söndürme cihazı kullanılarak yangına müdahale edilmelidir. Müdahale
sırasında radyasyon kaçaklarına karşı itfaiyeye rehberlik yapılmalıdır. Kurtarma
işlemini yapacak olan teknik personel, radyoaktif maddelerin bulunduğu alanlar ve
acil durumlarda radyasyonun sebep olabileceği tehlikeler hakkında bilgilendirilir
ve uyulması gereken hususlar belirlenir. Bu gibi acil durumlarda, derhal hastane
yönetimi haberdar edilerek gerekli önlemler alınır. Radyoaktif maddeler koruyucu
kaplarının içinde taşınır. Ancak, ortamda doğal düzeyin üzerinde radyasyon bulunması
halinde bile kurtarma ve ilkyardım işlemleri hiçbir şekilde engellenmez.

Kaza ile ilgili tüm kayıtlar ve raporlar muntazam bir şekilde tutulmalı ve NDK-
RGD veya ÇNAEM sağlık birimine bildirilmelidir.

8.3.19.2. Sipariş Edilen Radyoaktif Maddenin Gelmemesi

Sipariş edilmiş olan radyoaktif madde, belirtilen zamanda veya kabul edilebilir
bir zaman geçmiş olmasına rağmen gelmemişse; önce hastanedeki tüm olasılıklar
kontrol edilir, sonra firma aranarak siparişin gelmediği bildirilir, böylece firma
radyoaktif maddenin izini takip ederek, nerede olduğunu bulabilir. Bulunamadığı
takdirde NDK’ya haber verilir.

Tablo-12: Lu-177 tedavisi sonrasında farklı zaman ve mesafelerde hastalardan alınan doz hızı
ölçum̈leri

Tiṁe After 0m 0.25m 0.50m 1.00m 2.00m
infusion (hours) (γSv h-1) (γSv h-1) (γSv h-1) (γSv h-1) (γSv h-1)

Kaynak: M. Demir, M. Abuqbeitah, L. Uslu-Beşli, Ö. Yıldırım, N. Yeyin, İ. Çavdar, B. Vatankulu, H. Gündüz and L.
Kabasakal. Evaluation of radiation safety in 177Lu- PSMA therapy and development of outpatient treatment protocol.
IOP SCİENCE, 2016 J. Radiol. Prot. 36 269.

0 536 ± 89 297 ± 68 137 ± 28 49 ± 13 24 ± 7
1 468 ± 71 245 ± 54 118 ± 18 38 ± 7 21 ± 6
2 299 ± 62 198 ± 32 94 ± 15 33 ± 9 17 ± 6
4 180 ± 41 123 ± 27 62 ± 14 23 ± 6 11 ± 4
6 162 ± 36 91 ± 18 44 ± 11 15 ± 4 8 ± 3
18 118 ± 32 69 ±16 33 ± 8 11 ± 3 5 ± 1
24 105 ± 27 31 ± 6 21 ± 6 7 ± 2 3 ± 1
48 63 ± 16 21 ± 5 11 ± 3 5 ± 1 1 ± 0.3
120 11 ± 3 4 ± 1 3 ± 0.8 1 ± 0.2 0.3 ± 0.1
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8.3.19.3. Az Miktarda Radyoaktif Madde Dökülmesi (Minör Kontaminasyon)

- Dökülen sıvının üzerine hemen emici bez veya kâğıt konularak yayılmasını önlenir,
çevresi işaretlenir ve üzerinden geçişler engellenir.
- Temizlik esnasında mutlaka eldiven giyilir ve bulaşmış malzemelerin ve ıslak
kâğıtların içine konulabileceği, plastik bir torba bulundurulur.
- Dökülen maddenin üzerine konulmuş olan bez veya kâğıt alınır ve bir havlu ile
bulaşma alanı dıştan içe doğru olmak üzere kurulanır.
- Alan iyice kurulandıktan sonra temizleme malzemeleri (dekontaminasyon ilaçları)
ile ıslatılmış kâğıt havlu ile silinir.
- Havlunun radyoaktivitesi uygun ölçüm cihazı kullanılarak kontrol edilir. Ortam
sayımının iki katını geçen sayımlar, bulaşma olduğunun göstergesidir. Bulaşma
bulunuyorsa, kâğıt havlularla temizlemeye devam edilir. Yumuşak bir temizleyici
sıvı kullanılabilir ancak aşındırıcı temizleyicilerden sakınmalıdır. Temizlik sonunda
silme testi tekrarlanır.
- Temizleme ve silme testi, silme işlemi yapılan havludaki radyasyon düzeyi, ortam
sayımının iki katından daha küçük bir değere ulaşıncaya kadar devam ettirilir.
- Radyasyondan korunma görevlisi durumdan haberdar edilir.

8.3.19.4. Fazla Miktarda Radyoaktif Madde Dökülmesi (Majör Kontaminasyon) 

(Radyoaktif madde şişesinin kırılması, dökülmesi, hastanın idrarını kaçırması,
kusması durumu vb.)
- Odadaki herkes kapıya gider, ayakkabılar ayaklar kullanılarak çıkarılır ve kapı
dışına çıplak ayakla çıkılır. Şayet dökülen maddeye değmişse eldivenler ve
koruyucu giysiler çıkarılır ve bulaşma olasılığı olan diğer eşyalarla bir arada
bırakılır. Kapı kapatılır.
- Yardım çağırılır, şayet duyan olmazsa, ancak yalnız bir kişi radyasyondan korunma
görevlisini çağırmak ve uygun ölçüm cihazı bulacak birisini bulabilmek için bir yere
kadar yürüyebilir.
- Uygun ölçüm cihazı kullanılarak, odada bulunan herkesin el ve ayaklarına özellikle
dikkat edilerek, bütün vücutlar ölçülür.
- Bulaşmış giysiler hemen çıkarılır ve büyük plastik torbalara veya başka uygun
kapların içine konularak radyoaktif atık işlemi uygulanır.
- Eğer cilt radyoaktif madde ile bulaşmış ise, yumuşak bir sabun ve bol su ile
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yıkanır, sert fırça ve tahriş edici sabun kullanılmaz. Yıkandıktan sonra tekrar uygun
bir ölçüm cihazı ile vücut ölçümü yapılır. Ortam sayımının üzerinde olmayan
değerler alınıncaya kadar yıkanma ve ölçme işlemi tekrarlanmalı veya üç kez
yıkandıktan sonra ölçüm değerleri değişmiyorsa yıkanmaya son verilmelidir. Mümkün
olursa yıkanmalar arasında nemlendirici losyon kullanılmalıdır.
- Genel vücut bulaşmalarında, tüm vücut ölçülür ve yüksek bulaşma bölgeleri
işaretlenir. Bulaşmamış tüylü bölgelerin bulaşmamasına ve vücut açıklıklarına
dikkat edilerek hızlıca duşa girilir, bol su ve sabun ile yıkandıktan sonra tekrar
ölçüm alınır.
- Radyoaktif madde göze sıçramış ise, bol su ve serum fizyolojik ile durulanır ve
durulama suyu ölçülür. Temizlik sağlandıktan sonra göz tahrişi için önlem alınır.
- Saçlarda bulaşma varsa, yumuşak bir deterjanla temizlenir. Saçları yıkarken
sabunlu suyun gözlere, kulaklara veya ağıza girmemesine özen gösterilmelidir.
Tıraş yapılmamalıdır.
- Olay mutlaka kayda geçirilmeli ve tekrarlanmaması veya yaygınlaşmaması için
alınması gerekli ilave önlemler belirlenmelidir. Temizleme işlemi başarılamıyorsa
NDK’ya haber verilmelidir.

8.3.19.5. Radyoaktif Maddenin Çalınması veya Kaybolması

Radyoaktif maddenin bulunabilmesi için araştırma başlatılmalı ve NDK’ya haber
verilmelidir. Aranan radyoaktif madde bulunduğunda, taşıma kabının hasar görüp
görmediği incelenmeli ve orijinal aktivitenin bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.
(Yarılanma süresi göz önünde tutulmalıdır) Kabın zarar görmüş olması ve aktivite
miktarının azalmış olması durumunda NDK’ya haber verilmelidir.

8.3.19.6. Yanlış Radyofarmasötik veya Yanlış Doz Uygulanması
  

Bir radyofarmasötik uygulaması aşağıdaki koşullarda hatalı olarak değerlendirilir:
• Tanı uygulamasında hesaplanan dozdan %50’sinden fazlasının verilmesi,
• Tedavi uygulamasında hesaplanan dozun %15’inden fazlasının verilmesi,
• Kalitesinden tam emin olunmayan radyofarmasötiğin uygulanması,
• Teste özgü olmayan radyofarmasötiğin uygulanması,
• Enjeksiyonun uygun şekilde yapılamaması.
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Hatalı bir uygulama oluştuğu zaman:
• Hatalı uygulamayı yapan kişi hemen Klinik Şefine bilgi verir.
• Nükleer Tıp Uzmanı durumu değerlendirerek hastayı ve hastayı gönderen 

hekimi hatalı uygulama, olası etkileri ve bundan sonra yapılacaklar
konusunda bilgilendirir.
• Hatalı uygulama Nükleer Tıp Uzmanı tarafından değerlendirilir, nedenler
araştırılarak saptanır ve düzeltme önlemleri ile birlikte klinik şefliğine bildirilir.

8.3.19.7. Radyoiyot Tedavisi Görmüş Hastalara Acil Müdahale Gerekmesi ve
Hastanın Ölmesi Durumu

I-131 tedavisi gören hastanın vücudunda yüksek aktivite bulunduğu esnada, acil
tıbbi müdahale gerektiği durumlarda müdahaleyi yapacak olan personel radyasyondan
korunmak ve kontaminasyonu önlemek için alınacak önlemler hakkında bilgilendirilmeli
ve gerekli korunma giysileri kullanılmalı ve müdahale esnasında çalışma alanında
çevresel radyasyon ölçümleri alınmalıdır. Hastanın ölümü halinde hastanın
vücudundaki aktivite müsaade edilen sınır düzeyine düşünceye kadar bekletildikten
sonra defin işlemleri yapılmalı ve hasta yakınları radyasyondan korunmak için
alınacak önlemler hakkında bilgilendirilmelidir. Otopsi yapılması gereken durumlarda
vücuttaki aktivite otopsi yapacak olan kişileri etkilemeyecek düzeye düşünceye
kadar beklenmelidir.

Şekil-28: Nükleer Tıp Kliniğinde Radyoaktif İyot-131 tedavisi amacıyla kullanılan tedavi odalarından
birinin genel görünümü
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8.3.19.8. Tehlike Durumu ve Olağan Dışı Durumlarda Tutulacak Kayıtlar

Tesiste herhangi bir tehlike durumuyla karşılaşıldığında olayı açıklayan bir rapor
tutulacaktır. Bu raporda tehlike durumunun sebepleri, tehlike durumuna sebep
olan radyoaktif maddenin cinsi, aktivitesi, bulaşma şekli, etkilenen kişi sayısı, kişilerin
almış oldukları dozlar, bulaşıklığın giderilmesi için alınan önlemler vb. bilgiler
bulunacak ve kayıtlar istendiğinde NDK’ya verilecektir. Bu rapor tehlike veya olağan
dışı durumla ilk karşılaşan kişi tarafından tutulacak, Nükleer Tıp Uzmanı tarafından
geliştirilecek ve Radyasyon Güvenliği Komitesi tarafından sonlandırılacaktır.

8.3.20. Tehlike Durumu ve Olağan Dışı Durumlarda Sorumlu Olacak Kişiler

8.3.21. Tehlike Durumu ve Olağan Dışı Durumlarda Görev Alacak Kişiler

9. KAYITLAR 

24.03.2000 tarih ve 23999 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Radyasyon
Güvenliği Yönetmeliği’nde belirlenen kayıt tutma ve saklama yükümlülükleri
aşağıda sıralanmıştır. 

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği (Madde 69): Bu Yönetmelik kapsamına giren
gerçek kişiler, resmi, özel kurum veya kuruluşlar aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak
kayıt tutmakla yükümlüdürler. Bu kayıtlar 30 yıl süre ile saklanır. 

Merkez Yönetimi Sorumlusu Nükleer Tıp Sorumlusu
Adı: Mehmet Emin KALKAN Burçak YILMAZ
Görevi: Yönetici/Başhekim İdari Sorumlu
Eğitimi: Tıpta Uzmanlık Tıpta Uzmanlık
Unvanı: Doç. Dr. Doç. Dr.
Telefon No: 0212 909 60 00 /71208 0212 909 60 00 /30317
Adres: Başakşehir Mahallesi, G-434 Caddesi No:2L 

Başakşehir/İSTANBUL

Adı Görevi Eğitimi Telefon No
Burçak YILMAZ İdari Sorumlu Tıpta Uzmanlık 0212 909 60 00
Burcu İBİCİOĞLU Sağlık Fizikçisi Yüksek Lisans 0212 909 60 00
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Kayıt Tutma ve Saklama Yükümlülüğü
a) Personele İlişkin Kayıtlar:
1) Verilen lisans belgelerinin tarih, sayı ve içeriği ile lisans belgesi üzerinde ismi

belirtilen kişiler,
2) Radyasyon görevlilerinin isimleri ile işe giriş ve işten ayrılış tarihleri,
3) Radyasyon görevlilerinin kişisel dozimetri raporları,
4) Radyasyon görevlilerinin ilk defa işe başlamadan önce bu Yönetmeliğin 23’üncü

maddesine göre yapılan tüm tıbbi muayene sonuçları,
5) Radyasyon görevlilerinin bu Yönetmeliğin 23’üncü maddesine göre   yaptırılan

periyodik tıbbi muayeneleri ile Kurum tarafından gerekli görülen durumlarda
yaptırılan tıbbi muayenelerin sonuçları ve varsa diğer tıbbi ışınlanma sonuçları.

b) Radyasyon Kaynaklarına İlişkin Kayıtlar:
1) Verilen lisans belgelerinin tarih, sayı ve kullanım amaçları ile lisans belgesi üzerinde

belirtilen radyasyon kaynaklarının cinsi ve radyoaktiviteleri;
2) Radyasyon kaynağının yurda girişi, satın alınması, kurulması ve kalibrasyonuna ilişkin

tarih ve işlemler ile konu ile ilgili kişilerin isimleri,
3) Radyasyon kaynağının bakımı, onarımı, sızıntı testi, tüp ve kaynak değişimi gibi

işlemlerinin tarihleri, yapılan işlerin içeriği ve konu ile ilgili kişilerin isimleri.
c) Radyoaktif Atıklara İlişkin Kayıtlar:
1) Meydana gelen radyoaktif atığın cinsi, miktarı, radyoaktivitesi ve tarihleri,
2) Depolanmak ve işlenmek üzere Kuruma gönderilen veya çevreye verilen radyoaktif

atıkların miktarları.
d) Kazaya İlişkin Kayıtlar:
1) Kazanın yeri ve tarihi,
2) Kazanın oluş şekli,
3) Kazaya neden olan radyasyon kaynağının cinsi ve radyoaktivitesi,
4) Vücuda alınan radyoaktif maddeler ve alınış nedenleri,
5) Maruz kalınan süre ve radyasyon dozları,
6) Kazaya maruz kalan kişilerin tıbbi muayene sonuçları ve yapılan tıbbi uygulamalar,
7) Kazaya ilişkin rapor.

Kayıtların İncelenmesi
(Madde 70) – (Değişik:RG-3/6/2010-27600) Bu Yönetmeliğin 69’uncu maddesinde

belirtilen kayıtlar, yapılan denetimler sırasında veya Kurum tarafından gerekli
görülen durumlarda incelenir.
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9.1. Personele İlişkin Kayıtlar 

1) Verilen lisans belgelerinin tarih, sayı ve içeriği ile lisans belgesi üzerinde ismi
belirtilen kişiler, 
2) Radyasyon görevlilerinin isimleri ile işe giriş ve işten ayrılış tarihleri, 
3) Radyasyon görevlilerinin kişisel dozimetri raporları, 
4) Radyasyon görevlilerinin ilk defa işe başlamadan önce bu Yönetmeliğin 23’üncü
maddesine göre yapılan tüm tıbbi muayene sonuçları, 
5) Radyasyon görevlilerinin bu Yönetmeliğin 23’üncü maddesine göre yaptırılan
periyodik tıbbi muayeneleri ile Kurum tarafından gerekli görülen durumlarda
yaptırılan tıbbi muayenelerin sonuçları ve varsa diğer tıbbi ışınlanma sonuçları. 

9.2. Radyasyon Kaynaklarına İlişkin Kayıtlar 

1) Verilen lisans belgelerinin tarih, sayı ve kullanım amaçları ile lisans belgesi
üzerinde belirtilen radyasyon kaynaklarının cinsi ve radyoaktiviteleri; 
2) Radyasyon kaynağının yurda girişi, satın alınması, kurulması ve kalibrasyonuna
ilişkin tarih ve işlemler ile konu ile ilgili kişilerin isimleri, 
3) Radyasyon kaynağının bakımı, onarımı, sızıntı testi, tüp ve kaynak değişimi gibi
işlemlerinin tarihleri, yapılan işlerin içeriği ve konu ile ilgili kişilerin isimleri.

9.3. Radyoaktif Atıklara İlişkin Kayıtlar

1) Meydana gelen radyoaktif atığın cinsi, miktarı, radyoaktivitesi ve tarihleri, 
2) Depolanmak ve işlenmek üzere Kuruma gönderilen veya çevreye verilen radyoaktif
atıkların miktarları. 

9.4. Kazaya İlişkin Kayıtlar 

1) Kazanın yeri ve tarihi, 
2) Kazanın oluş şekli, 
3) Kazaya neden olan radyasyon kaynağının cinsi ve radyoaktivitesi, 
4) Vücuda alınan radyoaktif maddeler ve alınış nedenleri, 
5) Maruz kalınan süre ve radyasyon dozları, 
6) Kazaya maruz kalan kişilerin tıbbi muayene sonuçları ve yapılan tıbbi uygulamalar, 
7) Kazaya ilişkin rapor.
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10. ARAŞTIRMA AMAÇLI ÇALIŞMALAR 

1.  İnsan Çalışmaları
Kişiye net bir yarar sağlamayan, alacakları doz ve risk hakkında kişilerin bilgilendirildiği,

kişilerin ve Etik Kurul’un yazılı onayı alınmış araştırma amaçlı gönüllü ışınlanmalarda,
halk için bir yıllık en yüksek izin verilen doz düzeyi aşılamaz. Çok özel durumlarda Kurum
tarafından onaylanmak koşuluyla radyasyon görevlileri için izin verilen ortalama yıllık
doz düzeyine izin verilebilir.

2. Hayvan Çalışmaları
a) Radyoaktif madde uygulanan hayvan kafesleri etiketlenerek, uygulanan radyoaktif
madde cinsi ve dozu belirtilmelidir.  
b) Non-radyoaktif hayvanlar ile ayrı ortamlarda tutulmalıdır.  
c) Havaya radyoaktivite karışma riski nedeni ile uygun havalandırma sistemleri kullanılmalıdır.
d) Hayvan çıkartıları ve atıkları radyoaktif atık işlemi görmelidir. 
e)Hayvan bakıcıları radyasyon güvenliği konusunda eğitilmelidir. 

3. Etik Kurul ile Organizasyon
Hastanemiz Radyasyon Güvenliği Komitesi “Bilimsel Konsey”ve hastane “Etik

Kurulu” ile işbirliği kurarak, araştırma amacıyla yapılacak her türlü radyasyon içeren
uygulamalara dönük önerileri inceleyip, radyasyon güvenliği açısından değerlendirmeli
ve “gerekçelendirme” prensibine uygun olarak karar almalıdır. Hastane Radyasyon
Güvenliği Komitesi'nden onay alınmadan radyasyon içeren hiçbir çalışma başlatılmamalıdır. 

11. PERSONEL EĞİTİMİ

Öncelikle S.B.Ü. BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ radyasyon
görevlileri olmak üzere tüm hastane personelinin eğitimi planlanır.

“Radyasyon Güvenliği El Kitabı” nın hastanenin tüm birimlerde personelin
kolayca ulaşacağı yerlere Hastane Başhekimliğince dağıtılarak (Web tabanlı PDF
formatında elektronik ortam olabilir), okunması sağlanacaktır.

Kullanılan radyasyon kaynağının özellikleri ve uygulamanın tipi göz önüne alınarak
gerekli sayıda ve nitelikte personelin istihdamı sağlanarak, bu alanlarda çalışan
diğer yardımcı personel (hemşire, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, vb.)
radyasyonun zararları ve alınması gereken önlemler hakkında eğitilmekte ve eğitim
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materyali olarak verilen IAEA tarafından hazırlanmış olan Radyasyondan Korunma
materyali esas alınmaktadır. 

Buna ek olarak eğitim programı içerisinde:
• BÇSH Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi Kliniklerinde uygulanan

mevzuat ve lisans bilgilendirmeleri,
• Kullanılan yerel kurallar,
• Radyasyon güvenlik komitesi, isleyişi ve kullanılan standartlar,
• Radyasyondan korunma yöntemleri ve TAEK’in öngördüğü standartlar,
• Bilinçli dozimetre kullanımı, dozimetre ve medikal değerlendirme sonuçlarından

haberdar olma hakları,
• Radyoaktif maddelerin saklanma koşulları, potansiyel tehlikeler, kontaminasyon,
• Kaza ve tehlike halinde uygulanacak olan plan hakkında bilgilendirme yer

almaktadır. 
Bu eğitimler rutin olarak:

•  Personel ise başlamadan önce,
•  Düzenli olarak her yıl,
•  Çalıştığı iş koşullarında, mevzuatta veya lisans koşullarında herhangi bir değişiklik

olduğu zaman, verilmektedir.

12. HAMİLELİK VE TIBBİ IŞINLAMA

Dünyada her yıl binlerce kadın iyonize radyasyondan etkilenmektedir. Bu
etkilenme yeterli bilgi sahibi olunmadığında gereksiz yere büyük sıkıntılara ve
gebeliklerin sonlandırılmasına neden olmaktadır. Oysa birçok hastada bu uygulamalar
tıbbi olarak yerinde olup, fetüs için radyasyon riski minimaldir.  Fetal radyasyon
riski, gebeliğin evresi ve absorblanan doz ile ilişkilidir. Radyasyon riski organogenezis
ve erken fetal periyotta en   yüksekken, bu risk 2 ve 3. dönemlerde giderek azalır. 

Radyasyon ile oluşan malformasyonlarda eşik radyasyon değeri 100-200 mGy olup,
sıklıkla santral sinir sistemi (SSS) problemleri ile ilişkilidir. 

Fetal doz 100 mGy’lik düzeye 3 Pelvik BT ya da 20 konvansiyonel direkt
radyogram (X-ışını) alınması işlemi uygulandığı zamanda da ulaşmaz. Bu doza
ancak pelviste floroskopi eşliğinde yapılan girişimsel işlemlerde veya radyoterapi
ile ulaşılır.
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1.  Santral Sinir Sistemine Ait Malformasyonlar
SSS özellikle konsepsiyon sonrası 8-25. haftalarda radyasyona duyarlıdır. 100

mGy üzerindeki fetal dozlarda mental fonksiyonlarda (IQ) azalmaya yol açabilir.
1000 mGy dozlarında ise ciddi mental retardasyon ve mikrosefali gelişebilir. 
2.  Lösemi ve Diğer Kanserler

Radyasyonun, erişkin ve çocuklarda, lösemi ve diğer bazı kanserlerin gelişim
riskini arttırdığı gösterilmiştir. Gebelikte de fetus benzer riski taşımaktadır. 10 mGy’lik
fatal dozda relatif risk 1.4'tür. Bu normal insidanstan %40 artışa işaret eder.
3.  Hamilelik Öncesi Işınlama

Hamilelik öncesi gonadları ışınlanmış ebeveynlerin doğacak çocuklarında kanser
veya malformasyon oluşma riskinde artış gösterilememiştir. Bu bilgi atom bombası
kurbanları ile radyoterapi hastalarından elde edilmiştir. 
4. Hamilelik Potansiyeli Olan Hastaların Değerlendirilmesi

Doğurganlık çağındaki tüm kadınların hamilelik durumları mutlaka sorgulanmalı
ve aksi ispat edilene kadar adet günü gecikmiş tüm kadınlar hamile kabul edilmelidir.
Hasta bekleme alanlarında ve tüm radyoaktif ortam girişlerine hamileleri uyarıcı
işaretler/yazılar yerleştirilmelidir.
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Tablo-13: Radyasyona maruz KALMAMIŞ hamile popülasyonundaki potansiyel riskler
Spontan düşük >%15
Genetik bozukluk %4-10
İntrauterin gelişme geriliği %4
Majör malformasyon %2-4

Kaynak: Pregnancy and Medical Radiation (www.icrp.org/ICRP 84 Pregnancy s.pps) 

Tablo-14: Alınan radyasyon dozuna göre SAĞLIKLI çocuk doğurma olasılığı

Doz Malformasyon olmama olasılığı Kanser olmama olasılığı  (0-19 yaş)
0 mGy %97 %99.7
1 mGy %97 %99.7
5 mGy %97 %99.7
10 mGy %97 %99.6
50 mGy %97 %99.4
100 mGy %97 %99.1
>100 mGy Olası Yüksek

Kaynak : Pregnancy and Medical Radiation (www.icrp.org/ICRP 84 Pregnancy s.pps)
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5. Rutin Radyolojik Uygulamalarda Maruz Kalınan Fetal Dozlar

6. Rutin Nükleer Tıp Uygulamalarında Maruz Kalınan Fetal Dozlar

7. Gebeliğin Sonlandırılması
Fetal dozun 100 mGy’den düşük olduğu durumlarda radyasyon riski temel

alınarak gebeliğin sonlandırılması uygun değildir. 500 mGy’den yüksek dozlarda

Tablo-15: Konvansiyonel röntgen (X ışını) uygulamalarında maruz kalınan tahmini fetal dozlar

Uygulama Ortalama Doz (mGy) Maksimum Doz (mGy)
Abdomen 1.4 4.2
Toraks <0.01 <0.01
IVP, Lomber vertebralar 1.7 10
Pelvis 1.1 4
Kranium / Torakal <0.01 <0.01
vertebralar
Kaynak:Pregnancy and Medical Radiation (www.icrp.org/ICRP 84 Pregnancy s.pps)

Tablo-16: Floroskopi ve CT uygulamalarında maruz kalınan tahmini fetal dozlar

Kaynak: Pregnancy and Medical Radiation (www.icrp.org/ICRP 84 Pregnancy s.pps) 

Uygulama Ortalama Doz (mGy) Maksimum Doz (mGy)
Baryum (üst GİS) 1.1 5.8
Baryum enema 6.8 24
Kranial  CT <0.005 <0.005
Toraks CT 0.06 1.0
Abdomen CT 8.0 49
Pelvis CT 25 80

Uygulama Uygulanan aktivite Erken Gebelik Doz 9ncu Ay Doz (mGy)
(MBq) (mGy)

Tc-99m
Kemik Sint. 750 4.7 1.8
Akciğer sint. 240 0.9 0.9
Karaciğer Kolloid 300 0.6 1.1
Tiroid Sint. 400 4.4 3.7
Böbrek (DTPA) 300 9.0 3.5
İşaretli eritrosit 930 6.0 2.5
I-131 
Tiroid Uptake 0.55 0.04 0.15

Kaynak: Pregnancy and Medical Radiation (www.icrp.org/ICRP 84 Pregnancy s.pps) 
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ciddi fetal hasar riski bulunmaktadır. 100-500 mGy arası fetal dozlarda ise olgu
bazında değerlendirme yapılmalıdır.

13. LİSANS İŞLEMLERİ

1. Lisans Yükümlülüğü 
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği (Madde 50)-(Değişik:RG-29/9/2004-25598)

Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ve bu Yönetmelik kapsamına giren radyasyon
kaynaklarının imal, ithal ve ihraç edilmesi, alınması, satılması, taşınması,
depolanması, bakımı, onarımı, kurulması, sökülmesi, değiştirilmesi, radyasyon
kaynaklarıyla çalışılabilmesi ve her türlü amaçla bulundurulması ve kullanılması
için Kurum’dan lisans alınması zorunludur. Bu lisans, başvurusu yapılan kaynakların
Kurum tarafından onaylanan kişilerin sorumluluğu altında ve başvuruda belirtilen
adresteki faaliyetini kapsar.
a) (Mülga:RG-3/6/2010-27600)
b) Bu faaliyetler, diğer bakanlık ve/veya kuruluşlardan da izin, ruhsat veya bir belge

alınmasını gerektiriyorsa, bunların verilmesi Kurum tarafından lisans verilmesi
önkoşuluna bağlıdır. 07/02/1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğine tabi olan faaliyetler için
Çevre Bakanlığı’nın olumlu kararı   alınmadan lisans işlemi başlatılamaz.

2. Lisans Başvurusu
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği (Madde 51)-(Değişik:RG-3/6/2010-27600) Bu

Yönetmeliğin 50’nci maddesi kapsamına giren faaliyetleri yürütecek kişiler, lisans
almak için lisanslama ücretini Kurum hesabına yatırarak Kurum tarafından duyurulan
radyasyon uygulamasına özgü olarak istenen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma
başvuruda bulunur.

3. Başvuruların İncelenmesi
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği (Madde 52)-Başvuru belgeleri, Kurum’un

Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi tarafından incelenir, başvuru belgelerinde
eksiklik varsa başvuru kabul edilmez ve başvurana eksiklikleri bildirilerek tamamlanması
istenir. Eksikliklerin en fazla üç ay içinde tamamlanmaması durumunda, bu
Yönetmeliğin 75’inci maddesinde belirtilen hükümler uygulanır ve lisans başvuru
ücreti Kurum’a gelir olarak kayıt edilir.

84

Radyasyon Güvenliği El Kitabı

RADYASYON_Layout 1  30.06.2021  17:26  Page 84



Radyasyon Güvenliği El Kitabı

85

4.  Lisansın Verilmesi
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği (Madde 53)-(Değişik birinci fıkra: RG-3/6/2010-27600)

Başvuru belgelerinin yeterli olması durumunda,   Kurumun ilgili personeli tarafından
yerinde radyasyon kontrolü yapılarak kontrol raporu düzenlenir. Raporun uygun olarak
değerlendirilmesi sonucunda Kurum tarafından lisans belgesi verilir. Lisans beş yıl
süreyle geçerlidir. Lisans belgesinin kuruluşa ulaşmadığı durumda veya belgenin
kuruluş tarafından teslim alınması sonrası kaybedilmesi durumunda ise, belge
düzenleme ücreti ile birlikte Kuruma yazılı olarak başvurulması halinde lisans belgesi
yeniden düzenlenir. Kontrol raporunda eksik hususların belirtilmesi halinde, eksikliklerin
giderilmesi için kontrol tarihinden itibaren üç ay süre verilerek başvuru sahibine
bildirilir. Kuruma yazılı olarak yapılan ve mazereti içeren başvurunun Kurum tarafından
uygun görülmesi halinde bu süre uzatılabilir. Bildirilen süre içerisinde eksikliklerin
giderildiğinin yazılı olarak bildirilmesi durumunda, yapılacak değerlendirme sonucu,
gerekirse tekrar radyasyon kontrolü yapılır ve eksikliklerin giderildiği belirlenirse,
lisans belgesi verilir. Aksi takdirde lisans başvurusu iptal edilerek, Yönetmeliğin 75’inci
maddesinde belirtilen hükümler uygulanır ve yatırılan ücret Kurum’a gelir kayıt edilir.

5. Lisans Koşullarında Değişiklik
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği (Madde 54)-Lisans sahibi, radyasyon kaynağının

bulunduğu ve kullanıldığı yerde veya lisans koşullarında herhangi bir değişiklik olması
halinde, değişiklik yapılmadan önce en az 15 (on beş) gün içerisinde Kuruma yazılı
başvuruda bulunmak zorundadır. Aksi takdirde bu Yönetmeliğin 59’uncu ve 75’inci
maddelerinde belirtilen hükümler uygulanır.

6. Lisansın Vize Edilmesi
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği  (Madde 57)-(Değişik: RG-3/6/2010-27600)

Lisans sahibi tarafından lisans koşullarında değişiklik olmadığının bildirilerek lisansın
vize edilmesi için süre bitiminden önceki altı ay içerisinde vize ücreti Kurum
hesabına yatırılarak istenen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvurulur. Süresi
içinde yapılan başvurular, Kurum tarafından incelendikten sonra gerekirse yapılacak
denetim sonucunda lisans belgesi vize edilir.

7. Lisansın İptali
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği  (Madde 59)-(Değişik: RG-3/6/2010-27600)

Tüzüğün 13’üncü maddesi hükümlerine göre lisansı iptal edilen kişi ve   wkuruluşlar
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bu alanda faaliyet göstermek üzere lisans başvurusunda bulunamazlar. Lisansın
iptal edilmiş olması, Kurum tarafından belirlenen hususlar yerine getirilinceye
kadar lisans sahibinin yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Lisans sahibi radyoaktif
kaynaklarını mahrecine veya atık işleme tesisine gönderir veya bir başka kişiye
satar/devreder. Satış/devir işlemi; satış/devir yapılacak kişinin lisans almak üzere
yaptığı başvurunun, Kurum tarafından uygun bulunması durumunda gerçekleşir.
Aksi takdirde bu Yönetmeliğin 75’inci maddesi hükümleri uygulanır.

14. RADYASYON İLE İLGİLİ TERİMLER

• Bilimsel danışma kurulu: 3153 no’lu yasada tanımlanan radyasyonla çalışan
birimler (Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi ve Radyoloji) hekim ve medikal fizik
uzmanlarından oluşur.
• Bulaşma: Herhangi bir maddenin yüzeyinde veya içinde ya da canlı    varlıklarda
istenmeyen radyoaktif madde birikimidir. 
• Eşdeğer doz: Birimi Sievert (Sv) olup, radyasyonun türüne ve enerjisine bağlı olarak
doku veya organda soğurulmuş dozun, radyasyon ağırlık faktörü ile çarpılmış halidir. 
• Etkin doz: Birimi Sievert (Sv) olup, insan vücudunda ışınlanan bütün doku ve
organlar için hesaplanmış eşdeğer dozun, her doku ve organın doku ağırlık faktörleri
ile çarpılması sonucunda elde edilen dozların toplamıdır. 
• Lisans Sahibi: Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine göre verilen lisans
belgesinde ismi belirtilen ve radyasyon güvenliği mevzuatının uygulanmasında
kuruma karşı sorumlu olan kişidir.
• Geçici görevliler: Görev gereği denetimli ve gözetimli alanlarda geçici olarak
veya ara sıra bulunan kişilerdir. 
• Görev gereği ışınlanma: Bu Tüzük kapsamına giren faaliyetlerin yürütülmesi
esnasında görev gereği maruz kalınan ışınlanmadır. 
• Işınlanma: Görev gereği, tıbbi veya toplumsal olarak, radyasyon uygulamasından
veya kaynağından çıkan radyasyona maruz kalmadır. Vücut dışındaki bir radyasyon
kaynağından maruz kalınan ışınlanmalar dış ışınlanmalar, radyoaktif maddelerin
solunum, sindirim veya cilt yoluyla alınmasını ya da tanı veya tedavi amacıyla
vücuda verilmesini takiben oluşan ışınlanmalar iç ışınlanmalardır. 
• İyonlaştırıcı radyasyon: Radyo ve ses dalgaları, görünür, kızılötesi ve morötesi
ışık hariç olmak üzere yolları üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak iyon oluşturma
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kapasitesinde olan elektromanyetik radyasyonlar, gama ve X-ışınları, alfa ve beta
parçacıkları, yüksek hızlı elektronlar, nötronlar, protonlar ve diğer nükleer parçacıklardır. 
• İzin: Radyasyon Güvenliği Tüzüğü kapsamına giren faaliyetlerden uygulama
yöntemleri güvenli ve basit, ayrıca maruz kalınan radyasyon riski düşük olan
uygulamaların yürütülmesi için sorumlu olacak kişilerin eğitim ve deneyimleri,
radyasyon kaynağının teknik özellikleri ve radyasyon kaynağının bulunduğu yer ile
ilgili koşulların radyasyon güvenliği açısından yeterli olduğunun TAEK tarafından
belirlenmesi ile yapılan yetkilendirme sonucunda verilen belgedir. 
• Lisans: Radyasyon Güvenliği Tüzüğü kapsamına giren faaliyetlerden uygulama
yöntemleri güvenlik önlemleri alınmasını gerektiren, karmaşık, ayrıca maruz kalınan
radyasyon riski yüksek olan uygulamalarının yürütülmesi için sorumlu olacak
kişilerin eğitim ve deneyimleri, radyasyon kaynağının teknik özellikleri ve radyasyon
kaynağının bulunduğu yer ile ilgili koşulların radyasyon güvenliği açısından yeterli
olduğunun TAEK tarafından belirlenmesi ile yapılan yetkilendirme sonucunda
verilen belgedir. 
• Radyasyon: Geçtikleri ortamda doğrudan veya dolaylı iyon çifti oluşturabilen
enerjideki parçacık ve elektromanyetik dalga olup bu Tüzükte kullanılan radyasyon
terimi iyonlaştırıcı radyasyonu ifade eder. 
• Radyasyon Görevlisi: Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği 10’uncu  maddesinde
belirtilen yıllık doza maruz kalma olasılığı bulunan ve bu Yönetmeliğin 15’inci
maddesinde belirtilen denetimli ve gözetimli alanlarda görevi gereği radyasyon
kaynağı ile çalışan kişidir. 
• Radyasyon Güvenliği Uzmanı: Mühendislik veya fen bilimleri alanında aldığı
temel eğitim üzerine radyasyon güvenliği alanında lisansüstü eğitimi veya radyasyon
güvenliği ile ilgili olarak katıldığı yurt içi ve/veya yurt dışı eğitimi Kurum tarafından
uygun görülüp onaylanan ve radyasyon güvenliği konusunda en az 4 (dört) yıllık
deneyime sahip kişidir. 
• Radyasyondan Korunma Sorumlusu: Radyasyondan korunmada temel güvenlik
standartlarını yapılan işin niteliklerine göre uygulayacak ve bu alanda eğitim ve deneyimi
belgelenmiş ve TAEK tarafından onaylanmış kişidir. 
• Radyasyon kaynağı: Radyoaktif maddeler ve radyasyon yayan veya üreten cihazlardır. 
• Radyasyon üreten cihaz: Yüklü parçacık veya ağır iyonları hızlandırarak belirli
güvenlik önlemleri içerisinde ve denetim altında iyonlaştırıcı radyasyon üretmek
üzere yapılmış röntgen cihazları, betatron, lineer akseleratör, siklotron ve nötron
jeneratörü gibi cihazlardır.  
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• Radyasyon yayan cihaz: Bir veya birkaç tür iyonlaştırıcı radyasyonu belirli
güvenlik önlemleri içerisinde ve denetim altında yaymak amacıyla yapılmış olan ve
radyoaktif madde içeren cihazdır. 
• Radyoaktivite: Kararsız atom çekirdeklerinin parçacıklı ve/veya elektromanyetik
radyasyonlar yayınlamak sureti ile başka atom çekirdeklerine dönüşmesi olup
birimi Becquerel’dir.  
• Radyoaktif madde: Bir veya birden çok iyonlaştırıcı radyasyon yayarak çekirdekleri
kendiliğinden bozunmaya uğrayan bir izotopu alaşım, karışım,  bileşik veya çözelti
olarak içeren maddelerdir.
• Tesis sahibi: Radyasyon güvenliği tüzüğü kapsamına giren radyasyon kaynakları
ile faaliyette bulunulan tesis veya kuruluşların sahibidir. Tesis sahibi aynı zamanda
izin/lisans sahibi de olabilir. 
• Tıbbi (medikal) Fizik Uzmanları; Kurum tarafından aranacak koşulları özel
yönetmeliklerinde belirtilen ve tıbbi uygulama alanlarına göre radyoterapi, radyoloji
ve nükleer tıp fizikçisi olarak isimlendirilen kişilerdir. 
• Tıbbi ışınlanma: Tanı, tedavi ve tıbbi araştırma amacıyla yapılan radyasyon
uygulamalarında, görevi gereği ışınlanmalar hariç, hastaların ve gönüllü hasta
refakatçilerinin ışınlanmasıdır.  
• Toplum etkin dozu: Işınlamaya maruz kalan çeşitli grupların ortalama etkin
dozu ile bu grubu oluşturan kişi sayısının çarpımının toplamıdır. 
• Yetkilendirme: Radyasyon Güvenliği Tüzüğü kapsamına giren faaliyetlerin
yürütülmesi için kişilerin ve uygulama koşullarının radyasyon güvenliği açısından
yeterli olduğunun TAEK tarafından belirlenmesi sonucunda uygulanan işlemdir. 
• Yetkin uzman: Mühendislik, tıp veya fen bilimleri alanında aldıkları temel eğitim
üzerine bu Radyasyon Güvenliği Tüzüğü kapsamına giren faaliyetlerin yürütülmesi
için ilgili yönetmeliklerde özellikleri belirtilen gerekli eğitimi almış, aynı zamanda
radyasyondan korunma ve radyasyon güvenliğinin sağlanması konusunda eğitim
ve tecrübesi TAEK tarafından teyit edilmiş kişidir. 
• Yüklenmiş eşdeğer doz: Birimi Sievert (Sv) olup, radyoaktif maddenin alınmasını
takiben, doku veya organda kaldığı sürede (süre belirtilmemiş ise, yetişkinler için
50 yıl, çocuklar için 70 yıl alınır) vermiş olduğu eşdeğer doz toplam dozdur. 
• Yüklenmiş etkin doz: Yüklenmiş eşdeğer dozun, her doku ve organın doku
ağırlık faktörleri ile çarpılması sonucunda elde edilen toplamıdır.
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15. TAEK İLE İLGİLİ TELEFONLAR

16. YARARLANILAN KANUN, TÜZÜK, YÖNETMELİK, YAYIN VE KAYNAKLAR

“Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Radyasyon Güvenliği El Kitabı”
hazırlanırken yararlanılan Ulusal kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve yayınlar ile
Uluslararası kaynaklar aşağı belirtilmiştir:
• Türkiye Atom Enerjisi Kanunu – Kanun No: 2690, Resmi Gazete 13.07.1982

tarih, 17753 sayı
• Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri

Hakkında Kanun – Kanun No: 3153, Resmi Gazete 28.04.1937 tarih, 3591 sayı
• Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname –

BKK No: 2 / 10857, Resmi Gazete 06.05.1939 tarih, 4201 sayı 
• Radyasyon Güvenliği Tüzüğü – 24.07.1985 tarihli ve 85/9727 sayılı Bakanlar

Kurulu kararı ile yürürlüğe konulmuştur, Resmi Gazete 07.09.1985 tarih, 18861
sayı

• Nükleer Tanımlar Yönetmeliği – 09.09.1991 tarih ve 20286 sayılı Resmi Gazete
• Radyofarmasötik Yönetmeliği – 23.12.1993 tarih ve 21797 sayılı Resmi Gazete
• Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği – 24.03.2000 tarih ve 23999 sayılı Resmi

Gazete
• İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Güvenliği El Kitabı, İstanbul,

2014
• Riviere J, Fox MA. Radiation safety manual (version II). Enviromental Health

and Safety  Center, Radiation Safety Division, North Carolina State Universty.
North Carolina, 2002.

• Ege Üniversitesi  Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Güvenliği El Kitabı, İzmir
2014                                            

• Erciyes Üniversitesi  Tıp Fakültesi Hastaneleri Radyasyon Güvenliği El Kitabı,
Kayseri 2010

Tehlike ve Olağan Dışı Durumlarda Aranacak NDK ve TAEK Telefonları
TAEK Acil Durum Bildirim Hattı 444 TAEK ( 444 8235 )

https://www.taek.gov.tr/
Nükleer Düzenleme Kurumu 444 NDK6  (444 636 6)

https://ndk.org.tr/
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• Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma Notları - Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu – Ankara 2002

• Kamu Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan
Personelin Radyasyon Doz Limitleri Hakkında Yönetmelik – 06.10.2007 tarih
26665 sayılı Resmi Gazete  

• 96/29 sayılı EURATOM KONSEY DİREKTİFİ

İlgili Linkler
1. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu - http://www.taek.gov.tr/     
2. Dünya Nükleer Birliği - https://www.world-nuclear.org/  
3. European Commission (radiological protection pages)

www.europa.eu.int/comm/environment/radprot   
4. International Atomic Energy Agency - http://www.iaea.org/  
5. International Commission on Radiological Protection http://www.icrp.org/  
6. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation Sources,

Effects And Rısks Of Ionızıng Radıatıon. http://www.unscear.org/ 
7. World Health Organization - http://www.who.int/
8. Pregnancy and Medical Radiation www.icrp.org/ICRP_84_Pregnancy.pps 
9. Radiation Protection, The Universty of Edinburg Health and Safety Policy -

www.safety.ed.ac.uk/policy/part7/index. 
10.http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/pdf/Radyasyon_Guvenligi_K_lavuzu_2017.pdf
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Notlar:
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