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Radyasyondan korunma

• Hedef:

“Radyasyon görevlilerinin, halkın ve çevrenin 

radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasıdır.”

Radyasyondan korunma ve güvenliğin  

sağlanması ancak konu ilgili bir 

- sistemin kurulması

- sürekliliğin  sağlanmasıyla 

mümkündür.



Sistem

• Radyoaktivite/doz ile ilgili niceliklerin ve 

birimlerin bilinmesini,

• Gerekli ölçümlerin yapılabilmesini,

• Ölçüm sonuçlarının 

değerlendirilebilmesini  

gerektirir.



Amaç

• Deterministik etkilerin 

önlenmesi

(ölüm, cilt yanıkları, 

katarakt, kısırlık)

• Stokastik etkilerin 

meydana gelme 

olasılığının en aza 

indirilmesi

(kanser, genetik etkiler)



Tarihçe
1895   Wilhelm Condrad Röntgen    X-Işınları

1896   Henri Becquerel                 Radyoaktivite

1898   Marie ve Pierre Curie           Radyum

1911   Ernest Rutherford                Atom Çekirdekleri 

1913   Neils Bor                               Atom Modeli

1914   Chadwick                              Nötron

1934   Juliot-Curie                           Yapay Radyonüklitler



Tarihçe (2)



Tarihçe (3)

Radyasyonun zararlı etkileri keşfedilmesi

• 1902  yılına kadar 50’nin üzerinde vaka yayınlanmıştır. 

• 1911 mesleki ışınlananlarda lösemi artışı gözlenmiş, 94 
tümör vakası saptanmıştır (50 radyologist).

• 1927 H.J.Muller’in çalışmalarıyla genetik etkileri ortaya 
konulmuştur.

• 1944 Epidemiyolojik çalışmalar sonucunda 
radyolojistlerin lösemi olasılığının diğerlerine göre 10 kat 
fazla olduğu ortaya konulmuştur.



UNSCEAR (The United Nations Scientific 

Committee on the Effects of Atomic Radiation)

• Radyasyonun Sağlık Etkileri ile ilgili 
bilimsel çalışmalar yapan Uluslararası 
Resmi bir kuruluş olup BM teşkilatının bir 
Komitesi olarak1955 yılında kurulmuştur.

• İnsanların çevrelerinde bulunan ve maruz 
kaldıkları doğal ve yapay radyasyon 
kaynaklarını, bu kaynaklar nedeniyle 
radyasyon ışınlanmalarını ve ilgili riskleri 
düzenli olarak gözden geçirmektedir. 

• Bulgularını Birleşmiş Milletler Genel 
Kuruluna  sürekli rapor etmektedir.

• Radyasyon kökenli kanserden ölüm için 
yaşam boyu riskin Sv başına 5% olarak 
tahmin edilmesi gibi.



UNSCEAR (The United Nations Scientific 

Committee on the Effects of Atomic Radiation)

• UNITED NATIONS, Sources and Effects of Ionizing Radiation 

(Report to the General Assembly), Scientific Committee on the 

Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR), UN,

• Dünya genelinde, doğal yollarla maruz 

kalınan ortalama yıllık doz değeri: 2,4 mSv

• Radon dahil dünya genelinde: 

– %65: 1-3 mSv arasında

– %25: 1 mSv’ dan daha az

– %10:  3 mSv’ ın üzerinde



ICRP
• Radyasyonun faydalı kullanımının 

giderek yaygınlaşması sonucunda;

1928 yılında yapılan II.Radyoloji 
Kongresinde 

bugünkü adıyla 

“Uluslararası Radyasyondan

Korunma  Komisyonu – ICRP ”
kurulmuştur .

• ICRP resmi bir organizasyon olmayıp, 
radyasyon korunması ile ilgili 
tavsiyeler hazırlayan bilimsel bir 
komisyondur. 



ICRP tavsiyelerinin tarihsel değişim süreci

• ICRP radyasyondan korunma konusunda ilk tavsiyesini, 1928 
senesinde belirlemiştir.

• Sınırlamanın yılda 1 Sv (1000 mSv) olduğu tahmin edilmektedir.

• Sınırlar deterministik etkilerin önlenmesine yönelik oluşturulmuştur. 

• 1934 yılında       5   mSv / hafta               

• 1951 yılında       3   mSv / hafta 

• 1956 yılında       50 mSv / yıl çalışanlar, 5 mSv / yıl  halk

• 1973 yılında       ALARA (As Low as Reasonably Achievable)

• 1990 yılında       20 mSv/yıl çalışanlar, 1 mSv / yıl halk (5 yılın 
ortalaması) ( ICRP 60 )

• 2007 yılında       20 mSv/yıl çalışanlar, 1 mSv / yıl halk (5 yılın 
ortalaması) ( ICRP 103 )



ICRP

• Tavsiyeler (ICRP, 2007)

• Radon (ICRP, 2010),

• Doku/organ tepkileri (ICRP,2012)

• Acil durum ışınlanmalarında, insanların korunmasına 

yönelik tavsiyeler uygulamalar (ICRP, 2009a)

• Nükleer veya radyolojik acil durumlar sonrası uzun-dönem 

kontamine olmuş bölgelerde yaşayan insanların 

korunumuna yönelik tavsiyeler uygulamalar (ICRP, 2009b).



IAEA (International Atomic Energy Agency)

• 1957 yılında 

kurulmuştur. THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY



IAEA (International Atomic Energy Agency)

• Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren 
bağımsız, uluslar arası bilim ve teknoloji temelli bir 
organizasyondur. 

• Nükleer Bilim ve Teknolojinin barışcıl amaçlarla 
kullanılması ve planlanmasında üye ülkelere destek 
sağlamaktadır.

• Nükleer Güvenlik Standartlarını ( Fundamentals, 
Requirements, Guides) hazırlamaktadır.

• Bünyesindeki denetim mekanizması ile ülkelerin 
taahhütlerini yerine getirmesini kontrol etmektedir.



Özet



BSS Basic Safety Standarts (IAEA)

• İyonlaştırıcı radyasyon 
içeren tüm aktiviteler için 
yerine getirilmesi gereken 
temel  kuralları ve etkin 
bir radyasyondan 
korunma programı için   
yapılması gerekenleri

• Ancak; esas olan 
belirtilen hususların ülke 
koşulları dikkate 
alınarak uygulanmasıdır.



BSS Basic Safety Standarts

Amaç

• İnsanın ve çevrenin 
korunması

• Kaynakların güvenliği

Hedef kitle

• Hükümet ve düzenleyici 
kurumlar

• Sağlık makamları

• Teknik makamlar



BSS-Genel Gereksinimler

• Sorumluluklar

– İşveren

– Lisans sahibi

– RKS, Çalışan

Diğer 

Tedarikçi Firma

Hekimler

Sağlık Servisleri

Yetkin Uzmanlar

Etik Komite

• Düzenleyici kuruluş

– Standartların belirlenmesi, 

Mevzuatların 

oluşturulması

– Kayıtlar (Kuruluş kaynak, 

atık, doz kayıtları)

– Denetim

– Yaptırım



BSS-Genel Gereksinimler

• Uygulama
– İdari Zorunluluklar ( Bildirim, Otorizasyon, Muafiyetler, Çevreye salım)

– Radyasyon Korunması Zorunlulukları (Justifikasyon, Optimizasyon,Doz 

limitleri)

Yönetimsel Gereksinimler

• Güvenlik Kültürü

• Kalite Temini

• İnsan Faktörü

• Yetkin Uzman

Teknik Gereksinimler

• Kaynak Güvenliği

• Aşamalı Korunma

• İyi Mühendislik Uygulamaları

Güvenlik Verifikasyonu

• Güvenlik Değerlendirmesi

• Ölçüm, izleme

• Kayıtlar



Safety Standards (IAEA)-2011



Safety Standards (IAEA)-2011

• Tüm ışınlanma durumları:

1. Planlı (planned)

2. Acil (emergency)

3. Mevcut (existing)

• Gereklilikler:

– Justifikasyon

– Optimizasyon

– Doz sınırları



Işınlanma durumları: 
Safety Standards (IAEA)-2011

• Planlı ışınlamalar

– Mesleksel maruziyet

– Halkın maruziyeti

– Tıbbi maruziyet

– Genel zorunluluklar (gereklilikler)

• Nükleer santral, nükleer yakıt çevrimi, 

radyasyonun kullanım alanları

• Düzenleyici kuruluş (lisans)

• İnsanların ve çevrenin korunması

– Doz izleme, yerel kurallar, prosedürler, koruyucu 

donanımlar, kayıtlar, eğitim, bayan çalışanlar



Işınlanma durumları: 
Safety Standards (IAEA)-2011

• Acil (emergency) durum 
1. Acil durum yönetim sisteminin kurulması

2. Korunma stratejilerinin uygulanması ve 

geliştirilmesi

3. Acil durum çalışanlarının doz maruziyetlerinin 

kontrolü ve düzenlenmesi

4. Acil ışınlanma durumundan mevcut ışınlanma 

durumuna geçiş için hazırlıklar

- Halkın için korunum stratejilerinin varlığından 

hükümetler sorumludur.



Işınlanma durumları: 
Safety Standards (IAEA)-2011

• Mevcut (existing) ışınlamalar

Yıllık etkin doz ve ortalama radon konsantrasyon referans seviyeleri 



10 dakika mola



Radyasyondan Korunma Sistemi

• Radyasyon korunmasının etkinliği

– Neden olan kaynağa veya 

– Kaynaklardan bir kişi tarafından alınan 
doza bağlı olarak ifade edilir. 

• Radyasyondan korunma sistemi

– KİŞİYE İLİŞKİN SİSTEM 

– KAYNAĞA İLİŞKİN SİSTEM



Kişiye (A.) ve kaynağa (B.) ilişkin sistemler



Radyasyona maruz kalma çeşitleri

• Mesleksel Işınlanmalar
– Kontrolü:

• Kaynakta: Sabitleme, Zırhlama

• Çevrede  : Havalandırma, Ek Zırhlama

• Kişide      : Çalışma Pratiği, Koruyucu Giysi ve Cihaz

• Toplumsal Işınlanmalar
– Kontrolü:

• Öncelikle kaynak kontrolü

• Mümkün değilse, kişi ve çevre kontrolü

• Tıbbi Işınlanmalar
– Kontrolü:

• Kaynak, çevre ve kişiye uygulanır,

• Tanı ve tedavinin temel tıbbi fonksiyonu korunmadan daha önceliklidir.



ICRP Doz sınrılama sistemi

• JUSTİFİKASYON ( GEREKÇELEME) 

(Net Fayda, hukuka uygunluk, gerekçeleme, makbul 

mazeret)

• OPTİMİZASYON (En az doz ile en iyi sonuç, 
en iyileme)

• DOZ SINIRLARI



Normal Uygulamalar için 

Radyasyondan Korunma Sistemi

• Justifikasyon

“Kişilere veya topluluklara, 

radyasyon hasarlarına karşı 

net bir yarar sağlamayan

radyasyon uygulamalarına izin 

verilmemelidir.”



Justifikasyon-Örnek (1)

• Tıbbi uygulamalarda Justifikasyon:

Mesleki, yasal ve sağlık sigortası amaçlı  radyolojik  

uygulamalar klinik bir bulgu yoksa  ve kişinin sağlığı  ile ilgili

önemli bir bilgi  beklenmiyorsa profesyonel kuruluşlar 

tarafından istenmedikçe justifiye edilmemesi, 

Toplum taramaları kişiler için belirli bir avantaj veya 

topluma ekonomik ve sosyal olarak net bir fayda

sağlamıyorsa yapılmaması vb. durumlar



Justifikasyon-Örnek (2)

• Türkiye’ye nükleer güç santralı kurulması

– Santral kurulumu için yapılacak harcama, 

– Santralin radyasyon kaynağı özelliğinden kaynaklanan ilave harcamalar, 

– Santralin ömrünü tamamlamasından sonraki söküm, atık  vb 
harcamalar,

dikkate alındıktan sonra net bir fayda sağlandığından emin 
olunmasının ifadesidir.

• Bu tanım içerisinde yer alan yarar, maddeyle ölçülen değerlerle 
birlikte   niceliksel olarak ifade edilemeyen yararları da kapsayan bir 
kavramdır. Zarar ise  madde ile ölçülebilen veya insan ve çevre 
hasarlarını kapsayan olumsuzlukların toplamının ifadesidir.

• Yarar-zarar hesabında toplum esas alınır.



Örnek-müdahale

• Japonya’daki 

Fukushima Nükleer 

Santral Kazası sonrası;

– 20 km  mesafeye kadar 

olan mesafede 

yaşayanların tahliye 

edilmesi, 

– 20-30 km arasında 

yaşayanların tahliye 

edilmemesi 

“müdahale” için justifiye 

edilmiş kararlardır.



Normal Uygulamalar için 

Radyasyondan Korunma Sistemi

• Optimizasyon

Uygulamalarda net yararı 

maksimize etmek üzere ışınlanan 

kişilerin sayısı, bireysel dozun 

büyüklüğü ve ekonomik ve sosyal 

faktörler dikkate alınarak, 

mümkün olan en düşük 

dozun alınmasının 

başarılmasıdır.



ALARA

ALARA (As Low As Reasonably Achievable)

“Mümkün olan en düşük dozun alınmasının

başarılması”

DÜŞÜK
RİSK



Optimizasyon

• Kullanılan cihazlar; 

Sistemin tek bir parçasının hatasının acilen tesbit edilebileceği ve

planlanmayan ışınlanmalar nedeniyle kişisel dozun ve insan 

hatalarının minimize edilebileceği özellikte olmalıdır.

• Lisans/İzin Sahibi;

– Cihazda ortaya çıkacak hatalar ile olası insan hataları konusunda 
firmadan bilgi almalıdır.

– Olası hatalar ile ilgili her türlü önlem alınmalıdır.

– Kalibrasyon, kalite temini, ve cihazların kullanımı Konusunda ilgili 
personelin eğitimi sağlanmalıdır.



Doz ve risk sınırları

Kişilerin radyasyon 
dozları normal 
uygulamalarda 

yıllık doz sınırlarını 

aşmamalıdır.



Doz sınırları

• Birincil Sınırlar

• İkincil Sınırlar
– ALI: Radyoaktif maddelerin Becquerel (Bq) cinsinden 

yıllık olarak vücuda alınabilir sınır değerleri, (ALI 
kelimesi İngilizce "Annual Limits on Intake“) 

– Doz eşdeğer indeksleri 

• Türetilmiş Sınırlar

• İzin verilen sınırlar

• İşletme Sınırları



Birincil sınırlar
Radyasyon görevlilerinin (18 yaş ve üzeri) veya toplum 

bireylerinin alabileceği yıllık  doz sınırlarıdır.

Radyasyon Görevlileri İçin

– Etkin doz       : 20 mSv/yıl  (5 yılın ortalaması)

50 mSv/yıl ( tek yıl için)

– Eşdeğer Doz :150 mSv/yıl (göz için)

– Eşdeğer Doz :500 mSv/yıl (Cilt, el,ayak için)

Halk İçin

– Etkin doz        :1mSv/yıl (5 yılın ortalaması)

5 mSv/yıl (tek yıl için)

– Eşdeğer Doz  :15 mSv/yıl (göz için)

– Eşdeğer Doz  :50 mSv/yıl (Cilt, el,ayak için)



Birincil sınırlar

• Genç çalışanlar için:
• 16 yaşından küçükler mesleki ışınlanmalara  maruz 

kalınacak işlerde çalıştırılamaz.

• 16 -18 yaşın arası gözetim altında  olmadıkça ve eğitim 

maksatları dışında kontrollü alanlarda çalıştırılamaz!

•

Doz limitleri (IAEA-SS-2011):

– Etkin doz       : 6 mSv/yıl ( tek yıl için)

– Eşdeğer Doz : 20 mSv/yıl (göz için)

– Eşdeğer Doz : 150 mSv/yıl (Cilt, el,ayak için)



Birincil sınırlar

• Hamile çalışanlar için:

• Doz sınırları normal çalışma şartlarında kadın veya erkek için farklı değildir. 

• Çalışma koşulları embriyo veya fetusun halk için izin verilecek düzeyi 

aşmayacağı şekilde (1mSv) korunmasını sağlayacak şekilde 

ayarlanmalıdır.

• Hamileliğin anlaşılmasından sonra dış ışınlamalarda; abdomen yüzeyi için 

doz sınırı (hamileliğin sonuna kadar) 2 mSv ve iç ışınlamalar için 1/20 ALI 

tavsiye edilmektedir.



Hasta ziyareti için gelen

Çocuklar için

1 mSv’i aşmamalıdır.

ICRP 60 Medikal Işınlanmalar İçin Doz 

Kısıtlamaları

Hasta Ziyaretçileri ve Gönüllüler İçin

(Tanı ve tedavi süresince) 

5 mSv’i 



Doz sınırlarına dahil edilmeyen 
ışınlamalar

Doğal radyasyondan

(2-3 mSv/yıl)

ve 

tıbbi ışınlamalardan

alınan dozlar 

yıllık doz sınırına dahil 

edilmez!



ICRP 60- Müdahale İçin                                              

Radyasyondan Korunma Sistemi

• Toplum ışınlamaları için müdahale

• Kaza sonrası müdahale

• Mesleki ışınlanmalarda 

• Acil durumlarda 

Müdahale başlamadan

Justifikasyon

Optimizasyon

kriterleri uygulanır.

Doz sınırları uygulanmaz.



ICRP 60 Müdahalede bulunan 

Çalışanların Korunması (1)
• Müdahale durumunda (acil durum 

ışınlanmaları-BSS-2011) 
ışınlanacak personelin   yetkili 
otorite tarafından belirlenen tek 
yıllık dozun aşılmasına (50 mSv) 
izin verilmez.

Ancak; 

• Hayat kurtarma ve ciddi 
yaralanmaların önlenmesi,

• Toplam dozun azaltılması,

• Ciddi hasarların önlenmesi 
durumları 

bu koşulun dışında 

değerlendirilmelidir.



ICRP 60 Müdahalede bulunan 

Çalışanların Korunması (2)

• Hayat kurtarmaya yönelik 

durumlar dışında, yıllık dozun 

iki katını aşmayacak 

planlamalar yapılır.

• Deterministik etkileri önlemek  

amacıyla yıllık dozun on katını 

aşmayacak şekilde planlamalar 

yapılır.



Radyasyon Korunmasında 

Temel Güvenlik Standartları (1)

• Sorumluluklar:

Lisans/İzin Sahibi ve 

İşveren; muafiyetler 

dışındaki her 

radyasyon kaynağı 

için LİSANS/İZİN

almak zorundadır.



Radyasyon Korunmasında 

Temel Güvenlik Standartları (2)

• Lisans/İzin Sahibi ve İşveren

– Çalışanların mesleki ışınlanmalardan  korunmasından,

– Standartlara uygunluğun sağlanmasından,

– Doz sınırlarına uyulmasından,

– Prosedür ve politikaların belirlenmesi ve organizasyonel düzenlemelerin 
yapılmasından,

– Uygun tesis, cihaz ve servisin sağlanmasından,

– Koruyucu teçhizat ve izleme  cihazlarının  temin edilmesi, doğru ve uygun 
kullanılmasının sağlanmasından,

– Uygun, yeterli insan gücü (sayı ve nitelik olarak)  ve bunlar için yeterli eğitimin 
sağlanmasından; 

– Kayıtların Standartlara uygun olarak tutulmasından,

– Çalışanların sağlık gözetimlerinin yapılmasından,

– Güvenlik kültürünün gelişmesi için gerekli imkanların sağlanmasından,

– Çalışanların  sorumlulukları hususunda bilgilendirilmesinden,

– İşyerlerindeki diğer kişilerin halk  üyesi kriterleri ile korunmasından

Sorumludur.



Radyasyon Korunmasında 

Temel Güvenlik Standartları (3)

• Çalışanlar

– İşveren,İzin/lisans sahibi tarafından konulan kurallara uyacaktır.

– Ölçüm cihazları ve koruyucu teçhizatı ve elbiseleri uygun şekilde 
kullanacaktır.

– Bilgilendirilme, kurallara uyma ve eğitim programlarına uyacaktır.

– Standartların dışına çıkılmasının kaçınılmaz                                                
olduğu  durumları rapor edecektir.



Radyasyon alanları

• Maruz kalınacak yıllık dozun 1 mSv 

değerini geçme olasılığı bulunan alanlar 

“radyasyon alanı” olarak değerlendirilir.

• Radyasyon alanları

– Denetimli Alanlar

– Gözetimli Alanlar



Radyasyon alanları-

Denetimli alanlar

• Radyasyon görevlilerinin giriş ve 

çıkışlarının özel denetime,

• Çalışmalarının radyasyon 

korunması bakımından özel 

kurallara bağlı olduğu,

• Çalışanların ardışık beş yılın 

ortalaması yıllık doz sınırlarının 

3/10'undan fazla radyasyon 

dozuna maruz kalabilecekleri 

alanlardır.



Denetimli alanlar

• Denetimli alan fiziksel olarak ayrılmalıdır.

• Alana giriş noktasına ve uygun yerlere  “Radyasyon uyarı sembolü”  
ve “uygun  talimatlar” asılmalıdır.

• Lokal kurallar  ve prosedürler ile korunma ve güvenlik önlemleri  
oluşturulmalıdır. 

• Alana giriş kilit v.b. şekilde sınırlandırmalıdır.

• Alana girişte koruyucu giysi, ölçüm cihazı vb malzemeleri  
bulunduracak imkanlar sağlamalıdır.

• Önlemlerin yeterliliği denetlemelidir.



Radyasyon alanları-

Gözetimli alanlar

• Yıllık doz sınırlarının 1/20'sinin aşılma olasılığı 

olup, 3/10'unun aşılması beklenmeyen, kişisel 

doz ölçümünü gerektirmeyen, çevresel 

radyasyonun izlenmesini gerektiren alanlardır.

• Alanlar belirlenmelidir.

• Giriş noktalarına uygun işaretler konulmalıdır.

• Önlemler düzenli olarak  gözden geçirilmelidir.



Yerel Kurallar ve İç Denetim

İşveren, Lisans/İzin Sahibi;

• Yerel kurallar ve prosedürler yazılı olarak hazırlanmalıdır.

• Bu kurallar  ve prosedürler araştırma ve yetkilendirme, müdahale ve 
bunlar aşıldığında yapılması gerekenleri kapsamalıdır.

• Bu koşulların yerine geldiğinin gözlemlendiği sistemler kurulmalıdır.

• Tehlike Durumu Hakkında eğitim ve talimatname vermelidir.



Kişisel Koruyucu Düzenekler
İşveren, Lisans/İzin Sahibi;

• Çalışanlara önlük, eldiven, organ 

zırhı gibi uygun koruyucuları 

sağlayacaktır.

• Gerektiğinde özel koruyucular 

sağlanacaktır.

• Müdahale durumları için gerekli 

koruyucular bulundurulacaktır. 



Kişisel Ölçüm ve Doz Değerlendirilmesi

İşveren, Lisans/İzin Sahibi

Çalışanların kişisel  doz 

ölçümlerinin yapılması için 

“Yetkili bir dozimetre 

servisi”

ile gerekli irtibatı 

sağlamakla 

sorumludur.



İşyerlerinin Ölçümlenmesi
İşveren, Lisans/İzin Sahibi

• İşyeri ölçüm programı 
oluşturmakla sorumludur.

• İşyerlerinin ölçümlenmesinde; 
– Ölçüm yöntemleri,

– Ölçüm alınacak yerler,

– Ölçüm sıklığı,

– Referans seviyeler aşılması halinde 
yapılacak işler belirlenir.

• Ölçümlerin kayıtları tutulur.
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Sağlık Gözetimi

İşveren, lisans/İzin Sahibi;

– Düzenleyici Kuruluşça belirlenen 
çerçevede sağlık gözetimi için gerekli 
düzenlemeleri yapmakla

sorumludur.

Sağlık Gözetim Programları;

– Mesleki sağlığın genel prensipleri,

– Çalışanın başlangıçta ve süregelen  
durumunu değerlendirmek üzere       

oluşturulur.



Kayıtlar

İşveren, Lisans/İzin Sahibi;

• Her çalışan  için ışınlanma kayıtları  tutulacaktır.

• Kişiler aldıkları dozlar hakkında bilgilendirecektir.

• Kaza ve olaylara ilişkin dozlar ayrıca rapor   

edilecektir. 

• Kayıtların gizliliği sağlanacaktır

• Kayıtlar en az 30 yıl saklanacaktır.



Tehlike Durumu

• Sorumluluklar 

• Tehlike Durumu Planı

• Müdahale

• Kaza sonrası Değerlendirme

• Müdahale Durumunda Çalışanların  

Korunması



Radyasyondan Korunma 

Sorumlusu (1)
Sorumlulukları

• İşleyişi Denetlemek

• Yerel kurallar ve uygulamalar için 
önerilerde bulunmak

• Eğitim gereksinimlerini belirlemek ve 
eğitim programında yer almak

• Görevleri tanımlamak

• Eksiklikleri lisans sahibine bildirmek



Radyasyondan Korunma 

Sorumlusu (2)
• Denetçilerle birlikte çalışmak ve iç ve dış 

denetimleri kolaylaştırmak

• Cihazın alınması ve tesisin tasarlanmasında 
görev almak

• Kişileri ve alanları izlemek

• Kayıtların tutulmasını sağlamak

• İnceleme düzeyinin aşıldığı durumları 
araştırmak, soruşturma  yapmak

• Acil durum işlemleri için tatbikatlar 

• yapmak  
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