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İçerik  
 

Ayrıntılı Bilgi İçin sibel.turkes@taek.gov.tr
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Radyasyon 

Gözle görülmez 

Dokunarak algılanmaz 

Sesi duyulmaz 

Tadı alınmaz 

Kokusu alınmaz 

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 
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Radyasyon (2) 

soğurma 

saçılma 

geçme 

Enerji depolanması 

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 
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Radyasyon (3)  
 

İyonlaştırıcı radyasyon  

İyonlaştırıcı olmayan 

 



Türkiye’de Radyasyon Kaynakları 
 

 

 

http://www.taek.gov.tr/tr/component/remo
sitory/func-startdown/1784/lang,tr-
tr/?Itemid=301

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 
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Türkiye’de Radyasyon Kaynakları (2) 
Tıbbi Uygulamalar  

 

 

 

Türkiye’de Radyasyon Kaynakları 2017  (http://www.taek.gov.tr/tr/component/remository/func-startdown/1784/lang,tr-tr/?Itemid=301) 

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 

Tıbbi Radyoloji Cihazları 

Radyoterapide Kullanılan Kaynaklar 

Nükleer Tıp Uygulamaları 
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* Radyoskopi 
X-ışınları 

 

* Yoğunluk ve nem 
Cs137 , Co60 

Am-241/Be 

 

* Proses 
Cs137, Sr90, Kr85 

Co60, Am241 

* Radyografi 

X-ışınları 

Co60,Ir192,Se75,Yb169 

 

* Işınlama 

Co60 

 

* Araştırma-Analiz 

X-ışınları 

Fe55,Ni63, P32, Cl36 

Türkiye’de Radyasyon Kaynakları (3) 

Endüstriyel Uygulamalar 

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 
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Sistem 

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 
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Radyasyona Maruz Kalma Çeşitleri 
• Mesleki Işınlanmalar 

• Kontrolü: 

• Tıbbi Işınlanmalar 
• Kontrolü: 

• Toplum Işınlanmaları 
• Kontrolü: 

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 
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1. Uygulamaların Gerekliliği:  

Temel Güvenlik Standartları 

 

2. Optimizasyon 

    

ALARA

     3. Doz ve Risk Sınırları  



GÖREVİ GEREĞİ 

RADYASYONLA 

ÇALIŞANLAR İÇİN 

m
S

v
 

/y
ıl

  

HALK İÇİN 

m
S

v
 

/y
ıl

 

Tüm vücut  
(ardışık beş yıl ortalaması) 

20 Tüm vücut  
(ardışık beş yıl ortalaması) 

1 

Tüm vücut  
(tek bir yıl) 

50 Tüm vücut  
(tek bir yıl) 

5 

Göz 150 Göz 15 

El-ayak,cilt 500 El-ayak,cilt 50 
 

Doz Sınırları 

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 

* 18 yaşından küçükler radyasyon uygulaması işinde çalıştırılamazlar.  

(Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği, Madde-10-c) 

  

* Eğitim amaçlı olmak koşuluyla 16-18 yaş arasındaki stajyer ve öğrenciler için etkin doz bir yılda 6 mSv’i 

aşamaz. (Gözetimli alan)  
(Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği, Madde-10-c) 
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Doz Sınırları (2) 

  

* 

(1mSv)

*

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 
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EK-I’de (Gebe veya emziren çalışanlar iyonize 
radyasyon kaynaklarının bulunduğu ve radyasyonla kirlenmiş olan yerlerde ve işlerde çalıştırılmaz. Bu gibi 
yerlere girmemesi uyarı levhaları ile belirtilir.)  

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 

  

Doz Sınırları (3)
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Maruz kalınacak yıllık dozun 1 mSv değerini geçme olasılığı bulunan 

alanlar radyasyon alanı olarak nitelendirilir. 

 

 Denetimli alanlar 

 Gözetimli alanlar 

Radyasyon Alanları  

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 
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Giriş ve çıkışlarının özel denetime,  

Çalışmaların radyasyon korunması bakımından özel 

kurallara bağlı olduğu,  

Görevi gereği radyasyon ile çalışan kişilerin, ardışık 

beş yılın ortalaması yıllık doz sınırının 3/10’undan 

fazla radyasyon dozuna maruz kalabilecekleri 

alanlardır.  

Denetimli Alanlar 

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 
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Radyasyona maruz kalma tehlikesinin büyüklüğünü ve 

özelliklerini anlaşılabilir şekilde göstermek üzere gerekli 

bilgi, simge ve renkleri taşıyan işaretler, 

Süre sınırlaması ile koruyucu giysi ve ekipman kullanılması 

gerekliliğini gösteren uyarı işaretleri, 

Kişisel dozimetre kullanılması, 

Görev yapanların tıbbi muayeneleri işe başlamadan önce ve 

çalıştığı süre boyunca yılda en az bir kez yapılır. 

Denetimli Alanlar 

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 
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Radyasyon görevlileri için yıllık doz sınırlarının 1/20’sinin aşılma 

olasılığı olup, 3/10’unun aşılması beklenmeyen, kişisel doz 

ölçümünü gerektirmeyen fakat çevresel radyasyonun izlenmesi 

gereken alanlardır.  

Gözetimli Alanlar 

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 

http://www.drct.com/specials/Model450.htm
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Yerel Kurallar ve İç Denetim 
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Yerel Kurallar ve İç Denetim (2) 

ölçüm programları oluşturulmalı ve uygulanmalı

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 
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Koruyucu Ekipman 
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Kişisel Ölçüm ve Doz Değerlendirilmesi 

İşveren, Lisans Sahibi  çalışanların kişisel 
dozlarının takibinin yapılabilmesi için 

 
“Yetkin dozimetri servisi”  

 
ile gerekli irtibatı  sağlamak ve hizmet almakla 

sorumludur. 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 
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 * Dozimetre önlük üst cebine veya yakaya  klips ile takılır.  

 * Kullanım sırasında  dozimetrenin önüne herhangi bir cisim (kalem, isimlik vb.) 

gelmemesine dikkat edilmelidir.  

 

Dozimetre Kullanımı  

TLD Film OSL 

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 

* Yüzük dozimetresi, kontaminasyonu engellemek amacıyla mutlaka eldivenin altına 

takılarak kullanılmalı ve yüzük, TLD kristalinin bulunduğu şeffaf kısmı dışa doğru 

bakacak şekilde takılmalıdır. 

mailto:sibel.turkes@taek.gov.tr


Radyasyon Ölçümü 
 

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 

http://www.ptw.de/health_physics.html
mailto:sibel.turkes@taek.gov.tr


Radyasyon Ölçümü (2) 

 

Kullanılacak dedektör malzemesi 
parçacığın çeşidine  ve enerjisine göre 
şeçilmelidir.  

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 
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Radyasyon Ölçümü (3) 

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 
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Dedektörler 

• Gaz dolu dedektörler 

• İyon odaları 

• Orantılı sayaçlar 

• Geiger Müller (GM) - 
tüpleri 

• Sintilasyon dedektörleri 

• Katı 

• Sıvı 

• Diğer dedektörler 
• Yarı iletken dedektörler 

• Film dozimetreler 

• Termolüminesans 

dozimetreler (TLD) 

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 
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Dedektörler (2) 
Radyasyonu algılamak ve ölçmek için; 

• Doz Hızı Ölçerler 
(Surveymetreler): Bulunduğu 
yerdeki radyasyon doz hızını 
ölçer (mR/saat, mSv/saat) 

 

• Kontaminasyon Monitörleri  
(Bq/cm2 ) 

 

• Dozimetreler: Belli bir zaman 
aralığındaki toplam radyasyon 
dozunu ölçer (rem, mSv) 

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 

http://www.drct.com/specials/Model450.htm
http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.esm-online.de/sm/product/group3/images/FHT111m.jpg&imgrefurl=http://www.esm-online.de/sm/product/group3/FHT111m1.htm&h=472&w=472&sz=16&tbnid=NzMo4e1yn8gJ:&tbnh=125&tbnw=125&start=20&prev=/images?q="contamination+monitor"&hl=tr&lr=
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Dedektörler (3) 
   İyon Odası  

• X ve γ ışınları ile β parçacıkları 

• Düşük radyasyon şiddetine duyarlı 
olmamakla beraber yüksek doz 
şiddetlerini ölçmede son derece 
etkin  

• 60-300 Volt’luk çalışma aralığı  

• Gaz olarak genellikle atmosfer 
basıncında hava kullanılır 

• Radyoterapide ve diagnostik 
radyolojide  

• Göstergeleri genellikle C/kg.s, R/h 
veya Sv/h olur 
 

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 
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Dedektörler (4) 

Orantılı Sayaçlar 

• Çalışma voltajı orantılı bölgede olup, meydana gelen yüksek alan 
şiddeti ile anottaki yük miktarı, dolayısıyla voltaj pulsu büyür 

• Çalışma voltaj aralığı 1500-4000 V  

• Düşük enerjili X ve γ ışınları enerji ölçümünde kullanılır.  

• Orantılı cihazların alfa ve beta radyasyonlarını ayırt etme özelliği 
vardır 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 
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Dedektörler (4) 
Geiger-Müller (GM) Dedektörü 

• 900-1300 volt çalışma aralığında etkin 

• Az iyonlaşma meydana getiren yüklü parçacıklar ile 
düşük enerjili X ve γ ışınları 

• Parçacık enerjisinin ölçülmesi ve parçacık cinslerinin 
birbirinden ayrılması söz konusu değildir. 

• Oda önüne yerleştirilen bir zırh malzemesi ile beta 
parçacıkları tutulup yalnız γ ışınları sayılabilir. 

• GM dedektörüne ard arda gelen ışınlardan birincisi 
sönümlemesinden sonra ikincisi ancak algılanır. 
Buna «Ölü Zaman» denir. 

• Bu dedektörlerin bir hayli uzun ölü zamanları olduğu 
için, saniyede birkaç yüz sayım yapılması gereken 
durumlarda duyarlı bir ölçüm sağlayamamaktadır. 
Doz hızının yüksek olduğu yerlerde iyon odalarının 
kullanımı uygundur. 

 Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 
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Dedektörler (5) 
• Sintilasyon Dedektörleri 
 

• Radyasyon sintilatörde atomu uyarır. 
 
• Uyarılan atom ışık yayınlar (fluoresans). 
 
• Işık foto duyarlı yüzeye çarpar fotoelektron 

salınır. 
 
• Bu e-, fotoçoğaltıcı (PM) tüpte çoğalır. 

Hızlandırılır ve çıkış pulsuna dönüştürülür. 
 
• Meydana gelen pulsun büyüklüğü radyasyonun 

enerjisi ile orantılı olup enerji ayırımı yapılabilir. 
 

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 
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Dedektörler (6) 

Yarı-İletken Dedektörler 

• Silisyum (Si) ve Germanyum(Ge) gibi 
yarı iletken maddelerden yapılırlar.  

• Bu dedektörler radyasyonun bu 
maddelerde oluşturduğu iyonlaştırma 
ilkesi ile çalışırlar. 

• Küçük hacimde yapılabilirler. 

• Diğer gaz ile doldurulmuş dedektörlere 
göre 104 kat daha duyarlıdır. 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 
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Dedektörler (7) 
Nötron Dedektörleri 
 

• Nötronlar iyonlaşmaya neden olmadıklarından doğrudan ölçülemezler. B10(n,a),  
He(n,p) ve Cd(n,g)  

 
• Ortamın nötronla etkileşimi sonucu meydana gelen diğer yüklü parçacıkların uygun 

bir dedektörle tespit edilmesi sonucu, dolaylı yollarla nötron sayılmış olur. 

 
• Nötronlar hidrojen veya hidrojen ihtiva eden maddelerle durdurulabilirler. En iyi 

zırhlama malzemesi su ve parafindir. 
 

• Nötron dedektör tipleri: 
• Boron üçflor (BF3) orantılı sayaçları 
• Helyum orantılı sayaçları 
• Gaz çarpışma orantılı sayaçları 
• Kabarcık dedektörleri. 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 
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Dedektörler (8) 

Kontaminasyon Monitörleri 

 
• Radyoaktif maddelerle çalışma sırasında 

yüzeyin veya ortamın kontamine olma olasılığı 
vardır. 

 

• Bu monitörler, kontaminasyon varsa erken 
uyarıda bulunur ve radyoaktivitenin başka 
yerlere de bulaşmasını önlemeye yardımcı olur. 

 

• Uygun tipteki monitör kullanılarak α, β ve γ 
radyasyonları tespit edilebilir. 

 

Alfa için  

0.37 Bq/cm2 

 

Beta ve gama için 

3.7 Bq/cm2 

 

değerleri ve üstü radyoaktif bulaşma  

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 

http://www.drct.com/specials/Model450.htm
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              Dedektörler (8) 
Nötron dozimetreleri 

• Nükleer iz dedektörü 

 

• Katıhal nükleer iz dedektörü 

 

• TLD albedo dozimetreleri 

 

• Bubble (kabarcık) dedektörleri 

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 

http://www.magma.ca/~bubble/detailed.htm
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Cihaz Seçimi 
• Radyasyonun ölçülmesinde kullanılan cihazların seçiminde 

radyasyon kaynağı ve uygulama alanları göz önüne alınarak; 

• Gösterge (analog, dijital)  

• Skala 

• Işık 

• Ses 

• Pil (v, ömrü) 

• Dış etkenlere karşı dayanıklığı 

• Cevap verme süresi 

• Verim vb. hususlar dikkate alınmalıdır.    

 
Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 
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Dedektör 

Tipi 

Radyasyon 

Tipi 

Doz Birimi/ 

Doz hızı 

Bulaşma 

Birimi 

Enerji 

Aralığı 

Doz Hızı 

Aralığı 

Diğer 

Özellikleri 

İyon Odası β, γ, X, n mSv, mSv/h cps Geniş, tüm enerji 

çeşitlerine uygun 

Dedektör içerisindeki 

basınç ve hacme bağlı 

Hassas, kırılgan ve 

kullanışsız 

Orantılı 

Sayaç 

,  β, γ, X, 

n 

mSv, mSv/h cps, Bq, Bq/m2 Düşük enerjilere uygun Düşük doz hızlarına 

uygun 

Hassas, kırılgan, 

yüksek duyarlıklı 

GM 

Tüp 

β, γ, n mSv, mSv/h cps Yüksek ve düşük 

enerjiler için uygun 

değil 

Geniş Yüksek doz hızlarında 

ölü zaman sorunu 

Sintilasyon 

Dedektörü 

,  β, γ mSv, μSv/h cps Yüksek enerjilerde 

çözünürlük zayıf 

Düşük doz hızları Bazı tipleri enerji 

ayırımı yapabilmektedir  

Yarıiletken 

Dedektör 

,  β, γ mSv, μSv/h cps, Bq, Bq/m2 Yüksek enerjilerde 

çözünürlüğü düşük 

Düşük doz hızları için 

uygun 

Enerji ayırımı 

yapabilmektedir 

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 
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Kalibrasyon 

• Kullanılan cihazların periyodik 
kalibrasyonunun yapılması 
önemlidir. (2 yılda bir) 

 

• SSDL 

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 

mailto:sibel.turkes@taek.gov.tr


Kayıtlar 
 

• Ortam doz hızı ölçüm sonuçları 

30 yıl 
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Radyasyondan Korunma Sorumlusu 
 
Sorumlulukları 
 

• Kişileri ve alanları izlemek 

 

 

 



İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve 
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

• İş Güvenliği Uzmanlarının 
Görevleri (MADDE - 9 ) 

a) Rehberlik 

b) Risk değerlendirmesi 

c) Çalışma ortamı gözetimi 

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt 

d) İlgili birimlerle işbirliği 
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İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve 
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

 

Sıra No. Yapılan çalışmalar Tarih 
Yapan Kişi ve 

Unvanı 

Tekrar 

Sayısı 

Kullanılan 

Yöntem 
Sonuç ve Yorum 

1 Risk değerlendirmesi             

2 Ortam ölçümleri           

3 İşe giriş muayeneleri           

4 Periyodik muayeneler           

5 Radyolojik analizler           

6 Biyolojik analizler           

7 Toksikolojik analizler           

8 Fizyolojik testler           

9 Psikolojik testler           

10 Eğitim çalışmaları           

11 Diğer çalışmalar           
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• İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik. 

R.G:29.12.2012 /28512, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
 

Ayrıntılı Bilgi İçin: sibel.turkes@taek.gov.tr 

mailto:sibel.turkes@taek.gov.tr

