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GİRİŞ 

Kanser beraberinde taşıdığı fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra sosyal, maddi 

ve manevi yönleri ile mücadelesi zor bir hastalıktır. Dünya genelinde de kanser 

hastalığının yükü her geçen gün artış göstermektedir. Yirmi birinci yüzyılda 

kanser konusunda en önemli kontrol stratejisinin korunma ve erken teşhis 

olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, kanserojen maddelerin tespiti ve 

gerekli önlemlerin zamanında alınması oldukça önemlidir.  

Hızla ilerleyen endüstri çağında kanserojen tartışmaları her geçen gün 

artmakta ve kamuoyunun gündemini meşgul etmektedir. Son yıllarda 

kanserojen maddeler aynı zamanda global endüstriyel ürünler üzerinde de ciddi 

tartışmalar doğurmaktadır. Bu tartışmaların bir kısmı gerçek bilimsel veriler 

ışığında olmak ile beraber, bir kısmı ise kanıta dayandırılamayan ve bir takım 

çıkarlar doğrultusunda hizmet veren hipotezler şeklindedir.  

Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi, kamuoyunun gündemini meşgul eden ve 

kanserojen olma ihtimali olan her konuyu, en kısa sürede gündemine alıp, yurt 

içi ve yurt dışı ilgili kurum, kuruluş ve bilim insanları ile birlikte değerlendirmek 

ve kamuoyunu bilgilendirmek ile kanunen sorumludur.  Bu nedenle, tüm bilim 

insanlarımızın kanserojen olma ihtimali yüksek olarak gördükleri başlıkları 

ellerindeki veriler ile Kanser Dairesi’ne iletmeleri durumunda ilgili konu en kısa 

sürede gündeme alınıp, gerekli incelemeler yapılacak ve kamuoyu da 

bilgilendirilecektir. 

Bu sorumluluk ile beraber, Kanser Daire Başkanlığı bilimsel olarak net 

olarak ispatlanmamış ya da kanıta dayalı olmayan hipotezler ile medya 
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üzerinden halkımızı paniğe yönelten, ekonomik ya da başka çıkarlar uğruna 

gündeme getirilen ve halkımızın bu konudaki duyarlılığını kullanmak isteyen 

kişiler hakkında, ilgili durumun tespiti durumunda her türlü hukuki ve etik 

soruşturmayı başlatma ve yürütme yönünde kanunen kendisine verilen yetkileri 

kullanacaktır. 

 Bilimsel veriler ve teknoloji her geçen gün hızla gelişme göstermektedir. 

Kanserojen şüphesi olan etkenler hakkında hazırlanılan raporlar, rapor 

hazırlanma tarihi için geçerlidir. Kanser Dairesi, ilgili bilimsel verileri düzenli 

takip etmek, daha önceden yayımladığı raporları tekrar güncellemek ve 

kamuoyuna en güncel ve en doğru bilgiyi ulaştırmakla sorumludur.  

 

Bilimsel Yayınların Kanıta Dayalı Değerlendirilmesi 

Tıp alanında yapılan araştırmalar her geçen gün artmaktadır. Pek çok 

önemli bilimsel dergilerde yayımlanmak istenen çalışmalar sıraya girmekte ve 

değerlendirilebilmek için aylarca beklemektedir. Bu gelişmelere paralel olarak, 

son yıllarda ne yazık ki sektör haline dönen bu alanda binlerce dergi çıkarılmış, 

bu dergilerin bir kısmında da yerli ve akil insanlarca değerlendirilmeden bilimsel 

sonuçlar makale olarak yayımlanmaya başlamıştır.  

Tüm bu gerekçeler nedeni ile kamu adına karar verilirken, ilgili bilimsel 

makalelerin de kanıta dayalı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Tüm 

dünyada bilimsel makaleler, Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) 

Kriterlerine göre kanıt düzeyleri açısından değerlendirilmektedir. Kanser Daire 

Başkanlığı ve ilgili bilimsel kurullar kamu adına karar verirken ilgili bilimsel 

verileri SIGN Kriterlerine göre değerlendirmektedir. Tablo-1’de özetlenen 

kriterlerden görüleceği üzere medya üzerinden verilen mesajlar genellikle en 
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düşük kanıta dayalı demeçler olup,  zaman zaman D maddesi kapsamına dahi 

girmemekte, çoğunlukla kişisel görüş ve hipotezlerden oluşmaktadır. 

 

 

Grup İçerdiği çalışmalar 

SIGN Kriterlerine 

Göre Kanıt 

Düzeyleri 

1a. Randomize kontrollü çalışmaların meta analizi (A) 

1b. En az bir adet randomize kontrollü çalışma (A) 

2a. 
En az bir adet iyi planlanmış non-randomize 

kontrollü çalışma 
(B) 

2b. İyi dizayn edilmiş “yarı-deneysel” çalışmalar (B) 

3. 

İyi planlanmış deneysel olmayan çalışmalar 

(kıyaslama, korelasyon, vaka-kontrol, kohort, 

izlem, vb) 

(C) 

4. 
Uzman komite raporları, saygın otoritelerin 

deneyimlerine dayalı görüşleri 
(D) 

 Tablo – 1: Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) Kriterlerine göre 

kanıt düzeyleri 
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Şekil – 1: Kanıt Piramidi 

Ne yazık ki, medya etkisi ile sadece ülkemizde değil, ancak dünya 

genelinde sahte bilimciler ortaya çıkmaktadır. Sahte bilimin ve bilim 

insanlarından şu şekilde şüphelenebiliriz: 

Sahte Bilimin 7 Belirtisi* 

1. Buluş önce medyaya açıklanır 

2. Mucit tek başına keşfetmiştir. 

3. Buluş bir tesadüf sayesinde olmuştur. 

4. Güç odakları mucidi baskılıyordur. 

5. Bilimsel etki saptanma sınırındadır. 

6. Etki yeni bir doğa kanuni ile açıklanır. 

7. Buluş asırlardır bilindiği için saygındır. 

*Robert L. Park, Seven Warning Signs of Bogus Science 

Hiçbir bilim adamı yeni keşfettiği bir molekülü hayvan deneyleri 

tamamlanmadan insanlarda kullanmaz. Ne yazık ki, televizyonlarda boy 

gösteren sahte bilimciler, büyük bir cüret ile kendi formüllerinin inanılmaması 

durumunda devlet tarafınca insanlarda denenmesini dahi teklif edebilmektedir. 
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Sahte Bilim Sonucu Çıkan Ürünler Neden İşe Yarıyormuş Gibi 

Algılanır?* 

1. Hastalık doğal seyrini izleyerek hafiflemiş olabilir.  

2. Bir çok hastalık dönemseldir. 

3. Plasebo etkisi öne çıkmıştır. 

4. En başta tanı-prognoz açısından teşhis hatası yapılmıştır. 

5. Geçici duygulanım iyileşmeleri tedavi olmuş gibi algılanır. 

6. İyileşen kimseler bunu asıl tedaviye bağlamazlar. 

7. Hastanın psikolojisi hüküm verme hatası yaptırabilir. *Barry L. 

Beyerstein  

 

 

 

Kanserojenler Listesi ve IARC 

 Dünya üzerinde kanser yapıcı etkileri nedeni ile tartışma konusu olan 

etkenler, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne Bağlı olarak çalışan, Uluslararası Kanser 

Araştırma Ajansı (International Agency for Research on Cancer-IARC) tarafınca 

detaylı olarak değerlendirilerek, kanserojenik özellikleri ilgili bilimsel verilere 

göre sınıflandırılır. IARC, tam bağımsız bir kuruluş olup, hiçbir endüstriyel 

destek ya da ilişki içerisinde değildir. Halihazırda, 23 ülkenin üyeliği ve maddi 

destekleri ile global düzeyde her türlü kanser araştırmasını yürütür ve 

kamuoyunu bilgilendirir.  
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 Ülkemiz IARC’a üye olan 22 devletten birisidir. Gelişmiş pek çok dünya 

devleti gibi, Türkiye’de global düzeyde yürütülecek kanser araştırmalarına 

böylelikle maddi destek de vermektedir. Bunun yanısıra, Sağlık Bakanlığı Kanser 

Dairesi IARC’ın hem yönetici kadrosunda hem de bilimsel kadrosunda temsil 

edilmektedir. Bu nedenle, dünya üzerinde tartışılan her konuda ilgili bilimsel 

tartışmaları en yakın takip eden, kendi bilim insanlarını da bu tartışmalar için 

aktif olarak görevlendiren ve karar aşamalarına da katılım gösteren nadir 

ülkelerden birisidir. Üyeliğimizin getirdiği doğal bir sonuç olarak, kanserojen 

olarak listelenen maddeler üzerindeki tartışmaları aylar öncesinden tarafımıza 

bildirilmekte, bu vesile ile de konu ile ilgili çalışmalar çok yakınen ve yerinde 

takip edilebilmektedir. Ayrıca ülkemiz açısından da özel olan bazı durumlar, 

tarafımızca ihtiyaç duyulduğunda üye ülke olmamız nedeni ile direkt olarak 

masaya yatırılabilmekte ve uzman görüşleri alınabilmektedir.  

 IARC kanserojen olarak değerlendirdiği tüm etkenler hakkında dünya 

üzerinde var olan tüm bilimsel verileri masaya yatırarak aylarca değerlendirme 

altına alınır. Değerlendirmeye alınan konular, monograflar halinde yayımlanır 

ve tüm dünyaya gönderilir. Monograflar düzenli olarak yeni bilimsel veriler 

ışığında güncellenir. IARC’ın görevi sadece bilimsel verileri değerlendirip, sonuç 

bildirgesi yayınlamaktır. Devlet politikaları ise bu verilere göre bireysel olarak 

hükümetlerce ya da global olarak DSÖ önerileri paralelinde biçimlendirilir.  

IARC monograflar halinde değerlendirdiği konular hakkında elde mevcut 

verilere göre kanserojen maddeleri şu şekilde sınıflar: 

Grup 1 : Kanser yapanlar   

Grup 2a: Muhtemel Kanserojenler Olanlar (Probably Carcinogen) 

Grup 2b: Şüpheli kanserojenler (Possibly Carcinogen) 
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Grup 3: Kansere neden olmayanlar  

Grup 4: Henüz kanserojen olarak sınıflandırılmayanlar  

IARC raporları değerlendirilirken, bu sınıflamanın detaylı olarak anlaşılabilmesi 

için Ek – 1’e bakınız. 

Bugüne kadar araştırılan 900 konu olmuş, bunlar arasından 400’ü kesin ya da 

şüpheli kanserojen olarak nitelendirilmiştir. Ne yazık ki, ülkemiz medyasında 

üzerinde tartışılan pek çok konu 1970’den bu yana yürütülen IARC 

çalışmalarının gündemine dahi girmemiştir. Tabiki bunun nedeni ilgili 

tartışmalar hakkında dünya biliminde hiçbir yeterli veri olmamasıdır.  

Medya üzerinde önemli yer alan tartışma konuları Grup 2b’den gelmektedir. Bu 

grup ajanlarda  

a) Bilimsel olarak insan verileri çok kısıtlı ve hayvan deneyleri yeterli değil;  

b) Ya da insanlar da hiç veri yok ancak yeterli hayvan deneyi verisi olan 

c) Ya da insanlar üzerinde yetersiz verisi olan ve hayvan deneyleri üzerinde 

de kısıtlı bulguları olan ajanlar ek bazı veriler ile bu gruba 

yerleştirilmektedir.   

 

Görüldüğü üzere, Grup 2b şüpheli karsinojenler listesi olup, esasen üzerinde 

tartışmaların yürüdüğü pek çok konuyu içermektedir. IARC’nin şüpheli 

kanserojenleri sınıflandırdığı Grup 2b’de cep telefonlarının yanı sıra turşu, 

kahve, ahşap gibi pek çok ürün bulunmaktadır. Kanser Dairesi, dünyada 

yürüyen bu tartışmalara paralel olarak, kendi danışma kurulları ile ilgili 

tartışmalarda kendi kararlarını da oluşturacaktır. 
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RADON GAZI, GRANİT ve KANSER 

1. Radon Gazı Nedir? 

 

Radon kimyasal olarak tepkimeye girmeyen, kokusuz, tatsız ve renksiz olan 

doğal bir radyoaktif gazdır. Toprak ve kayalar üzerinde yer alan uranyumun 

parçalanması ile oluşur.  

 

Alfa partikül yayınlayan Radon gazı yıllardır bilinen önemli bir kanserojendir. 

Akciğer kanserlerinde sigaradan sonra en önemli etken olup, akciğer 

kanserlerinin %3 ile 15’inden sorumludur.  

 

2. DSÖ ve Ülkeler Bazında Radon Çalışmaları 

 

 Ev içi Radon gazı maruziyetinin olası sağlık etkilerine Dünya Sağlık Örgütü 

ilk olarak 1979 yılında değinmiştir.  

 1988 yılında ise Radon gazı IARC tarafınca kanserojen kabul edilmiştir. 

1993 yılında Dünya Sağlık Örgütü üye ülkelere Radon’un sağlık etkilerini 

kontrol etme yolunda ilk çağrısını yapmıştır.  

 2005 yılında ise, 30 ülkenin katılımı ile radonun sağlık etkilerinden 

korunma yollarını araştırmıştır.  

 2009 yılında ise Radon Kontrolü Ulusal Kontrol Programı Geliştirilmesine 

yardımcı olacak bir kitap yayınlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü ülkeleri 

önleyici tebirler ile ıslah edici tedbirler açısından etkin olanını seçmeleri 

için maliyet etkinlik analizi yapmalarını, ülke genelinde yapılan 
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araştırmalar ile ev içi radon seviyelerinin tesbitini, coğrafik yapılarına 

göre radon haritalarının çıkarılmasını ve ulusal radon seviyeleri eşik 

değerlerinin tespit edilmesini öncelikli olarak önermiştir. 

 

Tüm bu gelişmeler ile, yıllardır ev içerisi maruziyetinin kanserojen olduğu 

bilinen Radon gazı ile etkileşim konusu ne yazık ki ancak son yıllarda 

devletlerin gündemine gelmeye başlamıştır.  

 

DSÖ’ye bağlı çalışan ve ülkemizin de üyesi olduğu IARC Başkanı Dr. Chris 

Wild ile Fransa’da yapılan yüz yüze görüşmede de henüz hiç bir ülkenin 

spesifik ve resmi bir Radon kontrol programının olmadığı ifade edilmiştir. 

Bununla beraber, ABD, İngiltere, İsviçre ve Norveç’de ev alım satımlarında 

radon ölçümleri yapılmaktadır. Finlandiya Radyasyon güvenliği Kurulu ise 

tüm yeni yapılan evlerde gerekli radon önleyici tedbirlerin alınmasını 

önermiştir. Avrupa Birliği üye ülkelerinde konu ile ilgili çalışmalar yeni 

başlamış ve İsveç dışında ülke genelinde yürütülen ulusal bir kontrol 

programına rastlanılmamıştır. İsveç ise çok kısa süre öncesinde ilk defa 

2012-2020 Radon Kontrol Programını yayınlamıştır. 
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3. Radon Gazı ve Granit İlişkisi 

 

Ülkemiz doğal taş bakımından, jeolojik yapısı itibarıyla zengin bir potansiyele 

sahiptir. Uzun yıllar ekonomimiz içindeki gerçek değerine ulaşamamış olan 

doğal taş sektörümüz, 1985 yılında Maden Kanunu kapsamına alınması ile yeni 

bir döneme girmiştir. Sektör, bu tarihten sonra her geçen yıl bir önceki yıla göre 

biraz daha büyümüş ve bugün maden ihracatımız içinde ilk sıradaki yerini 

almıştır. Madencilik sektörünün en önde gelen ihracat ve önemli bir istihdam 

kaynağı olan doğal taş sektörünün ülkemiz ekonomisi içindeki önemi oldukça 

büyüktür. Türkiye’ de 2004 yılında 125.030 ton olan granit üretimi 2009 yılında 

324.718 tona çıkmıştır. Granit daha çok iş merkezleri, hastaneler, resmi 

daireler, kolejler, alışveriş merkezlerinde kullanılmakla birlikte evlerin dış 

mekânlarında, bahçelerdeki yürüme yollarında, duvar kenarlarına döşenen 

malzemelerde de kullanılmaktadır. Yaygın kullanılmasının sebepleri arasında 

dayanıklı ve sert bir malzeme olması sayılabilir. İnşaat sektöründeki AVM, 

Rezidans, Tower gibi büyük projelere olan yönelmenin artışıyla granit, 

mimarların tasarımlarında daha çok görmek istediği ürün haline gelmiştir. 

 

 

Bütün yapı malzemelerinde değişik miktarlarda doğal radyonüklitler 

bulunmaktadır. Granit, magmanın yer kabuğu tabakaları arasında yavaş yavaş 

katılaşması sonucu oluşan magmatik bir kayaçtır ve doğal olarak uranyum 

(238U), radyum (226Ra), toryum (232Th) ve potasyum (40K) radyonüklitlerini içerir. 

Bu radyonüklitlerin aktivite konsantrasyonları (kilogram başına aktivite, Bq/kg), 
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bulunduğu bölgenin jeokimyasal yapısına ve jeolojik oluşumuna göre 

değişmektedir. 

 

Radon gazı, doğal kaynaklardan yayımlanmaktadır. Granit taşları önemli bir 

kaynak olmakla beraber, ev temelinde yer alan çatlaklar üzerinden sulardan, 

hatta dışarıdaki havadan da ev içerisine girebilir. Evlere radon; ev temelinde yer 

alan kayalardan ve topraktan çıkarak zemin çatlakları, asma kat boşlukları, 

tesisat boşlukları ve duvar arası boşluklarından girmektedir (Resim 1). Ayrıca 

yapı malzemeleri, mutfakta veya ısınma amaçlı kullanılan doğal gaz ve içme 

sularında bulunan radon da bina içi konsantrasyonu artırmaktadır. Binalardaki 

radon kaynağının büyük kısmı (%90), binanın temelindeki toprak ve kayalardır. 

Evlerde radon konsantrasyonu zamana bağlı olarak değişim göstermektedir. 

Evlerde radon seviyesi gün boyunca değiştiği gibi mevsimlere bağlı olarak da 

değişim göstermektedir. Bu nedenle esas dikkat edilmesi gerekli konu anlık 

değil, uzun surely “Indoor-Ev İçi Maruziyetin” durumudur. Radon maruziyetini 

önlemede en önemli unsur da kullanılan yapıtaşlarından çok evlerin ya da 

hastanelerin havalandırılmasıdır.  
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Resim 1: Radon Gazının Bina İçerisine Sızması 

 

 

4. Radon Gazı Etkisinin Ölçümü 

 

Granit taşlarından yayılan Radon gazının miktarında ölçüm teknikleri önemli 

olmaktadır ve aynı evde dahi saatten saate fark gösterebilmektedir. Bu nedenle 

DSÖ genellikle, yıllık ortalama seviyelerin kullanılmasını önermektedir.. Radona 
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bağlı kanser gelişimi ise, yayımlanma derecesi ile beraber, maruziyet süresi, 

maruziyet mesafesi ve havalandırma durumu gibi diğer faktörlere de bağlıdır.  

 

5. Radon Gazı Eşik Değerleri 

 

Bekuerel saniyedeki radyoaktif transformasyon sayısıdır. Ev dışı ortamlarda 

yaklaşık seviyesi  5-15 Bekuerel/mm3 olmalıdır. DSÖ’ye göre ev içi radon 

seviyeleri de 200-400 Bekuerel/mm3 arasında normal kabul edilir. Ev içerisinde 

radon gazının etkileri ise kullanılan kayalardaki uranyum düzeylerine, evin 

havalandırmasına ve taban döşemelerinde yer alan çatlaklara bağlıdır.  

 

Radonun asıl kaynağının uranyum olması nedeniyle radon konsantrasyonu 

yerkabuğu üzerinde bölgeden bölgeye değişiklikler göstermektedir. Bu nedenle 

evler için radon konsantrasyonunda izin verilen limit değerler de ülkeler 

arasında değişiklikler göstermektedir. İngiltere’de bu değer 200 bq/m3, Avrupa 

ülkelerinde 400 bq/m3, Kanada’da ise 800 bq/m3 olarak kabul edilmiştir. 

Uluslararası Atom Enerji Ajansı Temel Güvenlik Standartları (IAEA-BSS) 

çerçevesinde, evlerde radon için tavsiye edilen düzeyler 200-600 bq/m3olarak 

belirlenmiştir.  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon Güvenliği 

Yönetmeliği’nde evler için normal değer 400 bq/m3 ‘tür. 
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6.Radon Kontrolünde Genel Öneriler 

 

Radon kontrol programları dünya ülkelerinin yeni yeni gündemine gelmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü üye ülkeleri Ulusal Radon Kontrol programları yapmaya 

davet etmiştir. Yeterli havalandırma, fan tesisi, farkındalık faaliyetleri gibi 

önlemler ile ev içi Radon düzeyinin <300 Beq/mm3 düzeyinde tutmaya yeterli 

olabilecek önlemlerdir.  DSÖ dışında dünyanın önde gelen kuruluşları olan 

Avrupa Birliği Komisyonu (RADPAR Projesi-halen devam etmektedir, en son 

Şubat 2012 ‘de toplanmışlardır) ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu halen 

Radon kontrol programları üzerinde çalışmalarına devam etmektedir.  

 

RADPAR yürütücüleri Avrupa’da pek çok ev içi ölçümün 100 Beq’in altında 

olduğu ve tek tek her evden ölçüm yapmanın maliyet etkin olamayacağını 

bildirilmektedir. Bunun yerine coğrafik açıdan riskli bölgelerin belirlenerek 

önleme programlarının yapılması ön görülmektedir. Yine de Avrupa genelinde 

görülen akciğer kanserlerinin daha çok sigara içiminden geliştiği 

düşünülmektedir.  

 

7.Ülkemizde Radon Çalışmaları 

 

Ülkemizdeki ilk çalışmalar Ulusal Kanser Danışma Kurulu üyemiz Eşref Atabey 

Bey ve TAEK tarafınca 1984 yılında yapılmıştır (Türkiye’de Konutlarda Radon 

Ölçümü Çalışması). Bugüne kadar 59 ilde yaklaşık 5500 evde radon ölçümü 

yapılmış olup, evlerde ortalama radon konsantrasyonu 82,66 Bq/m3 olarak 
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ölçülmüştür. (Evlerin %99’u 200 Bq/ m3’den düşük değerdedir ve Türkiye Atom 

Enerjisi Kurumu Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nde yer alan sınır değer olan 

400 Bq/m3 aşmadığı saptanmıştır). 

 

 

Türkiye’deki yapı malzemelerinin içerdiği radyoaktiviteye ilişkin olarak 

Türkiye’nin farklı jeolojik bölgelerinden temin edilen ve 33 farklı yapı 

malzemesini temsil eden toplam 1033 yapı malzemesi numunesinin 226Ra, 232Th 

ve 40K aktivite konsantrasyonları TAEK tarafından ölçülmüştür. Bu çalışma 

sonuçlarına ilişkin veriler değerlendirilerek 2008 yılında yayımlanan teknik 

raporda, granit örneklerinde ölçülen doğal radyonüklit aktivite 

konsantrasyonlarının ortalama değerlerinin yer kabuğu ortalamasından büyük 

olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, malzemenin kullanıldığı hacim ve yere 

bağlı olarak, aktivite konsantrasyon indisi değerleri dikkate alındığında rapor 

kapsamında incelenen mermer, granit, traverten ve mozaik kaplama 

malzemelerinin dış ve iç mekânlarda, kaplama malzemesi olarak kullanılmasının 

radyolojik açıdan herhangi bir sakıncası olmadığı sonucuna varılmıştır.  

 

 

8.Radon Gazı Yayan Granitlerin Hastanelerde Kullanımı 

 

Bakanlığımızca hastanelerde kullanılan granitli taşların radyasyon ve 

radyoaktivite ölçümlerini içeren bir araştırma yapılmıştır. Türkiye Atom Enerjisi 

Kurumu tarafından yürütülen ölçüm çalışmalarının sonuçlarına göre yapılan 

http://www.taek.gov.tr/belgeler-formlar/func-directinfo/722/
http://www.taek.gov.tr/belgeler-formlar/func-directinfo/722/
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anlık ölçümler normal sınırlarda gelmekle beraber, yapı malzemelerindeki 

detaylı analiz sonuçları ise yine normal sınırlarda olarak değerlendirilmiştir. 

  

TAEK 'in ilgili hastanelerde yaptığı ölçüm sonuçlarına göre yerinde yapılan aktif 

ölçümler ve laboratuarda yapılan pasif ölçüm sonuçları uyumludur ve 

hastanelerde radon ölçüm sonuçlarının düşük olduğu ve herhangi bir risk 

oluşturmadığı belirtilmiştir. 

 

Ölçüm Yapılan 

Hastaneler 

Ortalama Radon 

Aktivite 

Konsantrasyonu 

(Bq/m3) 

Ortalama Havada 

Doz Hızı (μSv/saat) 

1. Keçiören Eğitim ve 

Arş. Hastanesi 
31 0.074 

2. Yenimahalle 

Devlet Hastanesi 
55 0.087 

3.Hacettepe 

Üniversitesi 

Hastaneleri 

19 0.167 

4. Atatürk Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi 
27  0.29 
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9.Sonuç:  

 

Radon kontrol programları dünya ülkelerinin yeni yeni gündemine gelmektedir. 

Dünya genelinde esas tartışma konusu kullanılan yapı malzemelerinden çok ev 

içerisinde Radon gazı seviyeleridir. Bu nedenle ülkelere DSÖ’nün önerdiği 

şekilde; once mevcut durumu tespit etmeli, ülke genelinde haritalandırma 

yapmalı ve takip eden dönemde yüksek riskli bölgelere önleme programları 

başlatmalıdır. Yeterli havalandırma, fan tesisi, farkındalık faaliyetleri gibi 

önlemler ile ev içi Radon düzeyinin <300 Beq/mm3 düzeyinde tutmaya yeterli 

olabilecek önlemlerdir.   

 

Kanser Dairesi 22 aktif IARC (Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı) üyesi bir ülke 

olarak sayılı ülkelerde başlatılan çalışmaları ve Avrupa Birliği Komisyonu 

kararlarını yakın olarak takip etmekte ve güncel bilimsel veriler ışığında gerekli 

araştırmaları yapıp, önleyici tedbirleri almaya devam edecektir.  

 

Ülke genelinde ev içi Radon seviyelerini tespit etmeye yönelik daha once TAEK 

tarınca yapılan araştırmalar normal sonuçlar vermiştir. Daire Başkanlığımızca 

hastanelerde yapılan çalışmalar da normal sonuçlar vermiştir.  

Bununla birlikte, 81 ilimizi kapsayan yeni bir durum tesbit çalışması yapılacak ve 

ilgili çalışmalar periodic olarak yinelenecektir.  

 

İlgili çalışma için 2013 yılında Bakanlığımız TUİK ve TAEK ile ortaklaşa 

planlamıştır. Kasım ayı içerisinde başlayacak ve 2014 başında tamamlanacak 
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çalışma ile ülkemizin yeniden ev içi radon düzeyi haritası çıkarılacak ve sonuçlar 

kamuoyu ile paylaşılacaktır.  

 

 


