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3153 sayih. Kanunun Ek 1 inci maddesinde yer alan, 	 radyasyonla 
te§his, tedavi veya ara*tirmanm yapildigi yerler ile bu i veya i§lemlerde cali§an personelin 
haftalik çahma siiresi 35 saattir. Bu sUre icerisinde, Saglik Bakanliginca cikarilacak 
yonetmelikte belirtilen radyasyon dozu limitleri de aynca dikkate ahmr. Doz limitlerinin 
a§ilmamasi icin alinmasi gereken tedbirler ile aildigi taktirde izinle gecirilecek siireler ye 
alinacak diger tedbirler Saglik Bakanliginca cikarilacak yonetmelikle belirlenir." hiikmii 
geregince Bakanligimizca hazirlanan "Saglik Hizmetlerinde iyonla§tinci Radyasyon 
Kaynaklan Ile cah§an Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve ca1ima Esaslan Haldunda 
Yonetmelik" 05/07/2012 tarihli ye 28344 sayili Resmi Gazete yayimlanarak yiiriirliige 

Bu Yonetmelik, radyasyon kaynagi ile tqhis, tedavi veya ara§tirmanin yapildigi 
kamu ye ozel turn saglik kurum ye kurulu§lan ile radyasyon kaynaklanyla calipn 
personeli kapsamaktadir. 

Yonetmelikte yapilan diizenlemelere i1ikin a§agidaki hususlarin duyurulmasi 
gerekli 

1- Radyasyon kaynaklan ile çahma esaslan be1ir1enm4tir. Radyasyon 
giivenligi kapsammda saglik kurum ye kuru14anrun yukumlulüklerine vurgu 
olup bu yUkumluluklerin saglik kurum ye kuru14an idarelerince hassasiyetle yerine 
getirilmesi gerekmektedir. 

2- Saglik kurum ye kurulu§larinda Radyasyon Giivenligi Komitesi 
olu§turulmasi ongorti1mi4tiir. Buna gore, Komitenin olu§turulmasi, etkin cali§masi, 
radyasyon giivenligi hususlannin komiteye bildirilmesi ye komite tarafmdan ahnan 
kararlarin uygulanmasmdan saglik kurum ye kurulu§u idaresi sorumlu olup, komitenin 
gorevlerini yurutebilmesi icin gerekli olan fiziki ye idari her tiirlii imkan idare tarafmdan 
saglanacaktir. 

3- Radyasyon giivenligi kapsammda TUrkiye Atom Enerjisi Kurumunca 
yurutulen mevzuat hükümleri dikkate almarak radyasyon doz limitleri ile k4isel cep, el 
bilegi veya yiiziik dozimetresi kullanacak personel belirlenmi§tir. 

4- Radyasyon kaynagi kullamlan saglik kurum ye kurulu§larinda cali§an tiim 
personel icin idarelerin almasi gereken tedbirler ile personelin çahma esaslan 
belirlenm4tir. Buna gore; 

4.1.Radyasyon kaynagi ile calipn personel, bu Yonetmelikte belirtilen radyasyon 
doz limitleri ye Kanunun Ek 1 inci maddesinde 61101 -Wen sure dahilinde çahtiri1ir. Bu 
personelin çalima ek1i, Kanuni siireyi agnamak kaydiyla, hizmetin etkinlik ye 
siirekliliginin saglanmasi bakimindan vardiya veya nobet eklinde dUzenlenebilir. Bu 
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personel normal mesai di§inda icap nobetine cagrilmi§ ise icap nobetinde bilfiil cali§ilan 
sure de haftalik cali§ma sUresine dahil edilir. 

4.2.Idare, personelin sagligini korumak, doz a§imma maruz kalmasim onlemek ye i§ 
guvenligini saglamak icin i§in niteligine uygun koruyucu giysi ye techizati eksiksiz 
bulundurmak ve bu Yonetmelik hükümlerini yerine getirmekle; personel de gerekli 
korunma tedbirlerine uymakla yUkUmlUdUr. 

4.3.Ki§isel dozimetre olcUmlerinde doz limitlerinin aildigrnin tespiti halinde idarece 
almacak tedbirler ile izin siireleri belirlenmi§tir. Personel sagligini korumaya yonelik bu 
tedbirlere idarelerin hassasiyetle uymasi, izin verilmesi ongorUlen durumlarda mutlak 
suretle iznin ilgili personele zamaninda kullandinlmasi gerekmektedir. 

4.4. Radyasyon Gtivenligi Komitesince belirlenen ve radyasyon gorevlisi 
olmamakla birlikte radyasyon kaynagi ile ydrUtfilen faaliyetlerden dolayi yilhk 1 mSv 
etkin doz degerinden fazla doza maruz kalma ihtimali bulunan personele tedbir amach 
ki§isel dozimetre kullandinlmasi ongortilmil§tUr. Bu baglamda, dozimetre teminine ye 
kullandinlmasma idarece ozen gosterilmesi gerekmektedir. 

5- 6/10/2007 tarihli ye 26665 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan "Kamu Saglik 
Hizmetlerinde Iyonla§tinci Radyasyon Kaynaklan ile cali§an Personelin Radyasyon Doz 
Limitleri Hakkinda Yonetmelik" yUriirlUkten 

Bilgilerinizi ye konunun ilgililere tebligi ile geregini rica ederim. 

Prof. D. Nihat TOSUN 
Bakan a. 
Mustepr 
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