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KONGRE AÇILIŞ KONUŞMASI 
 

Sayın Müsteşarım, Sayın Rektörüm, Yurt içinden ve dışından teşrif etmiş seçkin konuklar, 

kıymetli hocalarım, meslektaşlarım, geleceğin teminatı sevgili gençler, 

 
Yılların hayali gecikmiş bir ilki I. Ulusal Radyasyondan Korunma Kongremizi gerçekleştirmek 

üzere bir araya gelmenin huzuru ile hoş geldiniz diyor saygılar sunuyorum. 

 

Bu Kongre; Türkiye gibi radyasyonu, keşfedilmesinden hemen sonra aynı yıl içinde çalışmalar 
başlatmış, 1897 Osmanlı Yunan harbinde yaralıların filmlerini kendi yapımı röntgen cihazları ile 

çekmeyi başarmış, 1933 yılında Atatürk’ün yaptığı Üniversite reformu ile yurt dışından davet 

edilen bilim adamları ile birlikte radyoloji ve radyoterapi alanında önemli çalışmalar ve ilkler 
gerçekleştirilmiş, radyasyon ölçümlerinde kullanmak üzere radyasyon ölçüm cihazları yapmış, 

IAEA dan önce bugünkü adıyla TAEK’i kurmuş, 1950 li yıllarda radyasyondan korunma 

konusunda kitap yazmış, Radyasyondan Korunma alanında “Sağlık Fiziği” adı ile 1975 yılında 
lisans üstü programını başlatmış bir ülke için “ gecikmiş bir ilk ” gerçekten. 

 

Türkiye bugün tıp, tarım, sanayi, hayvancılık ve araştırmada 10 000 lerce radyasyon kaynağının 

kullanıldığı, 10 000 lerce radyasyon çalışanın görev yaptığı, bu alanda dünyadaki  gelişmelerin 
yakından takip edildiği ve gelişmiş teknoloji ürünlerinin hizmete sunulduğu, bu alanda değerli 

bilim insanları yetiştirmiş bir ülke. Son yıllarda Mersin ve Sinop’ta kurulması kararlaştırılan ve 

hatta son günlerde İğneada da hayata geçeceği sözü edilen  NGS projelerinin  gündeme gelmesiyle  
yakın gelecekte  nükleer teknoloji ile de iç içe olacak  bir ülke...   

 

Bizler, Türkiye’de radyasyondan korunma alanında yıllarını vermiş ve vermekte olan 

radyasyondan korunma uzmanları olarak bu gelişmeleri yakından izliyor, Ülkemizin nükleer 
teknolojiye geçme kararlılığını da memnuniyetle karşılıyoruz. Tabii ki bu teknolojilerle birlikte 

yaşamanın olmaz ise olmazı toplumun, çalışanların ve çevrenin radyasyondan 

korunmasının garanti altına alınması koşulu ile.. Bu konudaki sorumluluklarımızın bilinci ile 
ülkemizin ve sınır tanımayan radyasyon etkileri  nedeniyle başta komşularımız olmak üzere diğer 

ülkelerin radyasyon güvenliğinin sağlanması için  bilgi ve deneyimlerimizi sivil toplum anlayışı 

ile hizmete sunmak istiyoruz. 
 

Bu Kongre üç yıl önce kurulan, üyeleri radyasyondan korunma alanında uzman ve 

akademisyenlerden oluşan Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneğimiz tarafından, bu 

konuda ulusal ve uluslararası yetkin kişi ve kuruluşlar ile kanun yapıcılar akademisyenler, 
uygulayıcılar, tedarikçiler, üreticileri bir araya getirerek; radyasyon güvenliği altyapımızın 

güçlendirilmesi, mevzuat ve uygulamalardaki boşluk ve karmaşanın ortaya konulması, çözüm 

önerilerinin getirilmesi, başta Radyasyondan Korunma Uzmanları ve Radyasyondan Korunma 
Sorumlusu olmak üzere bu alanda nitelikli eleman temini için gerekli akademik ve mesleki eğitim 

alt yapısının oluşturulması, , organizasyonel eksiklik ve engellerimizin aşılabilmesi ve özellikle 

içinde bulunduğumuz NGS sürecinde kafalarımızı karıştıran sorulara açıklık getirilmesi 

amaçlanarak düzenlendi. 
 

Değerli katılımcılar, 

Hepimizin çok iyi bildiği gibi hızlı bir devinim içerisinde değişen dünya koşullarındaki baş 
döndürücü gelişmeler beraberinde pek çok güçlük ve sıkıntıları da getirmekte. Bunların en önde 

geleni bu teknolojilerle baş edecek sayı ve nitelikte eleman temininde yaşanan güçlükler Bunun 
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temel nedeni ulusal ve uluslararası eğitim imkanlarının  yetemiyor olması ve buna paralel olarak 

yetişmiş insan sayısındaki hızlı azalma. Bilinmesi gereken önemli bir husus konunun ne bir 

kurumun  ne de üniversitelerin tek başına altından kalkması mümkün olamayacak kadar kapsamlı 
olması ve sadece ülkemizin değil diğer ülkelerin de yaşadığı temel bir sorun olması..   

 

Bu sıkıntılara çözüm getirmek amacıyla  IAEA ve AB 2000 li yılların başında Radyasyondan 

Korunma Projeleri ve RKU ve RKS eğitimlerine büyük önem ve öncelik vermiştir. Türkiye IAEA 
projelerinde aktif olarak yerini almış, bu kapsamda bir çok IAEA eğitimi ülkemizde 

gerçekleştirilmiş, Türkiye’de Bölgesel bir Eğitim Merkezi kurulmasına yönelik IAEA nezdinde 

girişimler yapılmış, bu paralelde Üniversite işbirliği ile eğitim vermek üzere TAEK bünyesinde 
Eğitim Merkezi yapılanmasına gidilmiştir. Türkiye’nin AB Direktifine uyumlandırılmış 

Radyasyon Güvenliği mevzuatı 2000 yılında yayımlanmış ve uygulanmıştır. 

 

Avrupa  ülkelerinde  özellikle 1990 sonrası yeni siyasal yapılanmalarla daha da artan benzer 
sıkıntılar nedeniyle AB 6 ıncı ve 7 inci çerçeve programı kapsamında ENETRAP projelerini 

başlatılmış ve bu paralelde  Derneğimizin de üyesi olduğu EUTERP Foundation kurulmuştur. 

Avrupa’da mevcut olanakların birleştirilmesi esasına temellendirilen Radyasyondan Korunma 
Uzmanlığı için lisans üstü eğitim programları (EMRC) ve çeşitli düzey ve formatta mesleki 

eğitimlerin, çeşitli projelerin başlatılması bu ihtiyaçtan doğmuştur. 

 
Değerli katılımcılar;  

RADKOR olarak radyasyondan korunma konusunda köklü bir geçmişe sahip bir ülke olmanın 

avantajıyla bu alanda yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesinin hiç de zor olmayacağını hatta bir 

çok teknolojik üretimin de kendi imkanlarımızla gerçekleştirilebileceğini  değerlendirmekteyiz.  
 

“Yeter ki konu devlet politikalarında ve hükümet uygulamalarında olması gereken yerini 

alabilsin..” Bu vesile ile Türkiye’de radyasyondan korunma alanında hizmet vermiş öncülerimizi 
rahmetle ve şükranla anıyor hayattaki  uzmanlarımıza saygılarımızı sunuyorum. 

 

Öyle doluyuz ve öyle çok söylemek istediğimiz şey var ki…Sözlerimizin geri kalanını Kongre 
sürecinde paylaşmak üzere konuşmamı bitirirken; Kongrenin amacına ulaşmasında önem arz 

eden konularda bilgi vermek üzere EUTERP, CSF, Kozluduy NGS, Akkuyu Nükleer ve Sinop 

Engie den gelen çok değerli konuşmacılarımızla ülkemizin çeşitli Üniversitelerinden ve 

kurumlardan katılan çok kıymetli hocalarımız ve   konuşmacılarımıza teşekkürler ediyoruz.  
 

Kongrenin gerçekleşmesinde büyük emekleri olan başta Kongre bilimsel sekreteri Prof.Dr.Ahmet 

Bozkurt hocamız olmak üzere Düzenleme kurulumuza, diğer kurullara, Kongremizi destekleyen 
kurum ve kuruluşlara  ve organizasyon Firmasına ve ana sponsorumuza  teşekkürler ediyorum. 

En büyük teşekkürü ise bu Kongreye çok farklı sektörlerden heyecanla katılım sağlayan siz 

değerli katılımcılarımıza sunmak istiyorum.   

 
İnanıyoruz.., birlik ve beraberlik içerisinde ülkemiz, insanımız ve insanlık adına az 

zamanda güzel şeyler yapabiliriz..  

 
Kongremizin, radyasyon kaynaklarının ve nükleer malzemelerin en faydalı, en güvenli şekilde 

ve yüksek bir etik anlayışıyla ülkemize ve insanımıza faydalar sağlaması ve güzellikler 

getirmesine vesile olması dileklerimle  saygılarımı sunuyorum.  
 

A.Gönül BUYAN 

RADKOR / Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 
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BİLİMSEL TEMALAR 
 

Radyasyondan Korunma Ve Temel Güvenlik Standartları 

 Nükleer Güç Santralleri 

 Sağlık, Sanayi, Çevre 

 Doğal Oluşan Radyoaktif Materyaller 

 İş Sağlığı ve Güvenliği 

 

Radyasyon Dozimetrisi 

 Fiziksel ve Biyolojik Dozimetri 

 Radyoepidemiyoloji 

 Doz ve Risk Hesaplama Yöntemleri 

 

Radyasyondan Korunma Eğitimleri 

 Radyasyondan Korunma Uzmanı 

 Radyasyondan Korunma Sorumlusu 

 İş Güvenliği Uzmanı/ İşyeri Hekimi 

 Diğer Çalışanlar 

 

 

 

KURS 
 

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Radyasyondan Korunma Kursu 

 Radyasyon ile İlgili Temel Kavramlar 

 Radyasyonun Biyolojik Etkileri 

 Radyasyondan Korunmada Temel Kurallar 

 Kişisel ve Çevresel Radyasyon Ölçüm Sistemleri 

 Tıbbi Uygulamalarda Radyasyondan Korunma 

 Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma 
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BİLDİRİ KONULARI 
 

Türkiye NGS’ye Girerken Radyasyondan Korunma 

 Radyasyondan Korunmada En Son Uluslararası Kriterler 

 RKU VE RKS Nitelik,Sorumluluk ve Statüleri 

 Türkiye’nin Radyasyon Güvenliği Altyapısı 

 

Nükleer Güç Santrallerinde Radyasyondan Korunma 

 Mersin NGS Projesi Kapsamında Radyasyondan Korunma 

 Sinop NGS Projesi Kapsamında Radyasyondan Korunma 

 

Büyük Nükleer Santral Kazaları 

 Çernobil Nükleer Santral Kazasının Ülkemiz Üzerindeki Etkileri 

 Fukuşima’da Ne Oldu, Neler Oldu, Neden Oldu? 

 

NGS’de Radyasyondan Korunma Programları 

 Kozluduy NGS Radyasyondan Korunma Programı 

 NGS için Uluslararası Çevresel Ölçüm Standartları 

 Doz ve Risk Değerlendirmeleri 

 

Sağlık, Sanayi ve Çevrede Radyasyondan Korunma 

 Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma 

 Tanısal Radyoloji ve Nükleer Tıpta Radyasyondan Korunmanın Önemi, Mevcut 

Durum ve Yapılması Gerekenler 

 Radyoterapide Radyasyondan Korunmanın Önemi, Mevcut Durum ve Yapılması 

Gerekenler 

 Doğal Oluşan Radyoaktif Materyaller ve Türkiye’de Durum 

 

Radyasyon Ölçüm Sistemleri 

 Radyoepidemiyoloji 

 Türkiye’de Kişisel Dozimetri 

 Biyolojik Dozimetri 

 

Radyolojik Tesislerde Optimizasyon 

 Radyolojik Tesislerin Tasarımında Optimizasyon 

 Zırhlama Hesapları ve Monte Carlo Teknikleri 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Radyasyondan Korunma 

 İş Güvenliği Uzmanlarının Radyasyondan Korunma Eğitimleri, Yetki ve 

Sorumlulukları 

 İş Güvenliği Uzmanlarının Radyasyondan Korunmasında Uluslararası Yaklaşım ve 

Uygulamalar 

 Radyasyon Güvenliği Komitelerinin İşlevselliği, Kuvvetli ve Zayıf Taraflar 
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KURULLAR 
 

BAŞKAN    A.Gönül BUYAN 

 

II. BAŞKAN    Şule ERGÜN 

 

BİLİMSEL SEKRETER  Ahmet BOZKURT 

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU 

Doğan BOR   Yeter GÖKSU  Gül Asiye AYÇIK 

Nina TUNCEL  Ayşegül YURT  Selma TAŞTAN 

Nadir KÜÇÜK 

 

KONGRE YÜRÜTME KURULU 

Emre GÜLLÜOĞLU  Halime Can TURAN  İsmail FINDIKLI 

Okan ŞAR   Yaprak ENGİN 

 

SOSYAL KOMİTE 

Alptuğ ÖZER   Anıl USLU   Elif ÜNAL 

Nur KODALOĞLU  Sevgi ÖLMEZ 

 

KONGRE BİLİM KURULU  

RKU A. Gönül BUYAN  Prof. Dr. Ahmet BOZKURT 

MFU Ayşe KOCA   Yrd. Doç.Dr. Ayşegül YURT 

NEU B. Gül GÖKTEPE  TFU Banu KANAT UYSAL 

Doç. Dr. Cemil KOCAR  Dr. Çiğdem YILDIZ 

Dr. Deniz DALCI   Prof. Dr. Doğan BOR 

Dr. Emin GÜNGÖR   Prof. Dr. Gönül KEMİKLER 

Prof. Dr. Gül Asiye AYÇIK  Prof. Dr. Günseli YAPRAK 

Prof. Dr. Haluk UTKU  Prof. Dr. Haluk YÜCEL 

Dr. Hasan ALKAN   Prof. Dr. Hatice BİLGE 

Prof. Dr. İsmail ÖZBAY  Prof. Dr. Mustafa DEMİR 

TFU Nadir KÜÇÜK   MFU Nazmi OĞUZ 

NEU Dr. Necmi DAYDAY  RKU Neşe GÜVEN 

Yrd. Doç.Dr. Nina TUNCEL  Prof. Dr. Nuri ÜNAL 

RKU Selma TAŞTAN  Doç. Dr. Şeyda ÇOLAK 

Doç. Dr. Şule ERGUN  Prof. Dr. Üner ÇOLAK 

Prof. Dr. Yeter GÖKSU 
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KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 
 
19 Kasım, Perşembe 

08.30 – 09.30 Kayıt 

09.30 – 10.30 Açılış 

 

OTURUM I Radyasyondan Korunma Uygulamalarında Önemli Kavramlar 

 Oturum başkanı: Üner Çolak – ITÜ 

 

10.30 – 11.15 Çağrılı Konuşmacı: Richard Paynter - EUTERP 

 Radyasyondan Korunma Uzmanlarının Tanınma Süreçlerinin Geliştirilmesinde 

EUTERP’in Rolü 
 

11.15 – 12.00 Radyasyondan Korunma ve Radyasyon Güvenliğine İlişkin Düzenleyici Faaliyetler 

 Konuşmacı: Neşe Güven - Özge Ünver - TAEK 

 

12.00 – 13.00 Öğlen Yemeği 

 

OTURUM II Nükleer Güç Santrallerinde Radyasyondan Korunma 

 Oturum başkanı: Necmi Dayday – Em. IAEA 

 

13 00 – 13.40 Sinop NGS Projesi’nde Radyasyondan Korunma Programı 

 Konuşmacı: Pierre Doumont - Engie Sinop NGS  

 
13.40 – 14.20 Kozluduy (Bulgaristan) NGS’de Radyasyondan Korunma Programı 

 Konuşmacı: Rusiyan Tsibranski - Kozluduy NGS 

 

14.20 – 15.00 Nükleer ve Radyasyon Güvenliği Yönleriyle Akkuyu NGS Projesi 

 Konuşmacı: Dr. Rolf Janke - Akkuyu Nükleer 

 

15.00 – 15.15 Kahve Arası 

 

OTURUM III Büyük Nükleer Santral Kazaları 

 Oturum başkanı: C.Niyazi Sökmen - HÜ 

 
15.15 – 15.45 Çernobil Nükleer Kazasının Türkiye Üzerindeki Etkileri  

 Konuşmacı: A. Gönül Buyan - RADKOR 

 

15.45 – 16.15 Fukuşima’da Neler Oldu  

 Konuşmacı: Şule Ergün - HÜ 

 

16.15 – 16.30 Kahve Arası 

 

19.00 – 22.00 Açılış Kokteyli – Beyaz Ev, Hacettepe Üniversitesi 

 Klasik Gitar Resitali 

 Teşekkür Belgelerinin Sunumu 

 Türk Halk Oyunları Gösterisi 
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20 Kasım, Cuma 

OTURUM I Tıbbi Uygulamalarda Radyasyondan Korunma 

 Oturum başkanı: Nuri Ünal - AKÜ 

 

09.00 – 09.30 Radyoterapide Radyasyondan Korunma ve Yapılması Gerekenler 

 Konuşmacı: Nina Tunçel - AKÜ 

 

09 30 – 10.00 Tıbbi Görüntüleme Uygulamalarında Radyasyondan Korunma (Diyagnostik 

Radyoloji ve Nükleer Tıp) ve Yapılması Gerekenler  

 Konuşmacı: Doğan Bor - AÜ 

  
10.00 – 10.30 Tıbbi Radyasyon Uygulamalarında Kalite ve Akreditasyon 

 Konuşmacı: Abdullah Öztürk – Sağlık Bakanlığı  SHGM 

 

10.30 – 10.45 Kahve Arası 

      

OTURUM II Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma 

 Oturum başkanı: Haluk Utku - HÜ 

 

10.45 – 11.15 Nükleer Tekniklerin Endüstriyel Uygulamalarında Radyasyondan Korunma

 Konuşmacı: Ali Nezihi Bilge - IBÜ 

 
11.15 – 11.45 Işınlama ve Hurda Demir İşleyen Tesislerde Radyasyondan Korunma 

 Konuşmacı: Hasan Alkan - Gamma-Pak 

 

11.45 – 12.15 Uydu Sempozyumu 

 Konuşmacı: Gürhan Muş - Dekra A.Ş. 

 

12.15 – 13.00 Öğlen Yemeği 

 

OTURUM III Radyasyondan Korunma ve Zırhlama 

 Oturum başkanı: A. Gönül Buyan - RADKOR 

 
13.00 – 13.30 Radyolojik Tesislerin Tasarım ve Zırhlamasında Optimizasyon 

 Konuşmacı: Ahmet Bozkurt - HRÜ 

 

13.30 – 14.00 Radyasyon Zırh Malzemelerinde Son Gelişmeler 

 Konuşmacı: Haluk Yucel - AÜ 

 

14.00 – 14.15 Kahve Arası 

 

OTURUM IV Radyasyon Ölçüm Sistemleri 

 Oturum başkanı: Haluk Yücel - AÜ NBE 

 

14.15 – 14.45 NGS’ler için Çevresel Ölçüm Standartları 
 Konuşmacı: Gül Asiye Ayçık - MÜ 

 

14.45 – 15.15 Türkiye’de NORM Düzeyleri 

 Konuşmacı: Günseli Yaprak – EÜ NBE 

 

15.15 – 15.45 NGS’ler için Doz Hesaplarının Modellenmesi 

 Konuşmacı: Cemil Kocar - HÜ 

 

15.45 – 16.15 Türkiye’de Kişisel Dozimetri Çalışmaları 

 Konuşmacı: Çiğdem Yıldız – TAEK 

 
16.15 – 16.30 Kahve Arası 
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OTURUM V Sözlü Sunumlar 

16.30 – 18.00 Oturum başkanı: Doğan Bor AÜ - Ahmet Bozkurt – HRÜ 

 

21 Kasım, Cumartesi 

OTURUM I Radyasyondan Korunmada Biyolojik Çalışmalar 

 Oturum başkanı: Ahmet Bozkurt - HRÜ 

 

09.00 – 09.45 Çağrılı Konuşmacı: Jan Christian Kaiser - Helmholtz 

Atom Bombası Mağdurları ve Çernobil/Fukuşima Kazaları Örnekleriyle 

Radyoepidemiyolojiye Giriş 

 
09.45 – 10.15 Radyasyon Kazalarının Tıbbi Yönetimi ve Biyolojik Dozimetri 

 Konuşmacı: Deniz Öner – Em. TAEK 

 

10.15– 10.30 Kahve Arası 

 

OTURUM II PANEL: İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Radyasyondan Korunma  

 Moderatör: RADKOR 

 

10.30 – 10.50 Türkiye’de Radyasyondan Korunma Alanında İş Sağlığı ve Güvenliği 

Uzmanlarının Görev ve Sorumlulukları 

 Konuşmacı: Begüm Silsüpür – Çalışma ver Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
 

10.50 – 11.10 İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Radyasyondan Korunmanın Uluslararası Kuralları 

 Konuşmacı: Yücel Demiral – DEÜ 

 

11.10 – 11.30 Bir İş Güvenliği Uzmanından Çernobil NPP Alanlarındaki Deneyimler  

 Konuşmacı: Nihat Elçigil - ISG Koordinatörü 

 

11.30 – 11.50 Türkiye’de Radyasyon Güvenliği Komiteleri 

 Konuşmacı: Ayşegül Yurt - DEÜ 

 

11.50 – 12.10 Sağlık Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları 
 Konuşmacı: Sedat Gülay - Sağlık Bakanlığı THSK 

 

12.10 – 12.30 Değerlendirmeler 

 

12.30 – 13.00 Kapanış Töreni 

 

13.00 – 14.00 Öğlen Yemeği 

 

 

 

 

KURS: İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Temel Radyasyondan Korunma Kursu 

14.00 – 17.00 Koordinatör: Nina Tunçel 

 Konular: 

14.00 - 14.30 Radyasyonun Temel Kavramları - Ahmet Bozkurt 

14.30 – 15.00 Radyasyonun Biyolojik Etkileri - Deniz Öner 

15.00 – 15.30 Radyasyondan Korunmanın Temel Kuralları - A. Gönül Buyan 

15.30 – 16.00 Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma - Ali Nezihi Bilge 

16.00 – 16.15 Ara 

16.15 – 16.45 Tıpta Radyasyondan Korunma - Doğan Bor 

16.45 – 17.15 Kişisel ve Çevresel Radyasyon İzleme - Haluk Yücel 

17.15 – 17.30 Katılım Belgelerinin Dağıtımı 

 Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış 
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ÇAĞRILI BİLDİRİLER 
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The role of EUTERP in the development of recognition processes for Radiation 

Protection Experts 

 

Richard Paynter 

 

President of the EUTERP Foundation, The Netherlands 

 

Abstract 

A review of the status of radiation protection experts, carried out by the European 

Commission in 2002, revealed a considerable variation in the approaches of European 

countries to education and vocational training arrangements for radiation protection. The 

review also indicated widely differing interpretations of the role and qualifications of the 

Qualified Expert. The review prompted the European Commission to initiate the 

formation of the Platform on European Training and Education in Radiation Protection 

(EUTERP) with a view to developing a common understanding of the role of the qualified 

expert and to better integrate education and training into occupational radiation protection 

infrastructures in the member, candidate and associated States of the European Union. 

The EUTERP project formally ended in April 2009, having successfully developed and 

promoted a common understanding of the various expert functions in radiation protection. 

However, the need for a focal point for discussion and development of European training 

activities remained and with this in mind the EUTERP Foundation was launched in June 

2010. 

Recent work of EUTERP has focused on the education and training requirements of the 

new EURATOM Basic Safety Standards Directive, in particular those associated with the 

recognition of Radiation Protection Experts (RPEs). EUTERP has developed guidance 

on the education and training requirements for RPEs, including a core training syllabus, 

and is also developing recommendations on RPE recognition systems. It has also drawn 

up guidance on the role and training requirements for Radiation Protection Officers 

(RPOs). 

The presentation will focus on this recently developed guidance, discuss the options for 

RPE recognition and will also consider the numbers of RPEs and RPOs that are likely to 

be required for specific practices. 
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Nükleer Tesislerde Radyasyondan Korunmaya İlişkin Düzenleyici Faaliyetler 

 

Neşe Güven ve Özge Ünver 

 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Nükleer Güvenlik Dairesi, Mustafa Kemal Paşa 

Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 192, 06510, Çankaya/ANKARA 

 

ozge.unver@taek.gov.tr 

 

Özet 

2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu nükleer tesisleri düzenleme yetkisini 

TAEK’e vermiştir. Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP) tarafından 

2007 yılında radyasyondan korunmada temel güvenlik standartlarının yenilenerek 

yayımlanmasını takiben Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ve Avrupa Birliği 

Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) tarafından radyasyondan korunmada temel 

güvenlik standartlarının güncelleştirilmesi çalışmaları yapılmıştır. Son yıllarda nükleer 

programa girmiş olan ülkemizin nükleer tesislerde radyasyondan korunmaya dair 

mevzuat altyapısını geliştirmesi önem kazanmıştır. Bu çerçevede EC BSS 2013/59 

direktifine uyum amacıyla mevzuat hazırlama çalışmalarına ağırlık verilmiş, söz konusu 

mevzuat çalışmalarında IAEA’nın gerek ve kılavuz sınıfındaki dokümanlarından da 

faydalanılmıştır. 

Bu sunumda yeni nükleer programımız, nükleer tesisler için lisanslama prosedürü ve 

yaklaşımız ile uluslararası düzenleme ve tavsiyeler paralelinde, nükleer tesislerde 

radyasyondan korunma ilişkin ulusal mevzuatın hazırlanması çalışmaları ve bu alandaki 

diğer düzenleyici faaliyetlerimizden bahsedilecektir.  

 

Anahtar sözcükler:  Mevzuat, nükleer tesisler, lisanslama, radyasyondan korunma, 

TAEK 
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Radiation Protection Program for the future SINOP Nuclear Power station 

 

Pierre Doumont 

 

ENGIE Senior Vice President Nuclear Safety & Radiation Protection 
  

Abstract 

The objective of the presentation is to inform the congress participants about the 

operational experience of ENGIE on its radiation protection program as it is developed in 

the nuclear power plants operated in Belgium. This experience is expected to pave the 

way for the development of the future radiation program of SINOP Nuclear Power 

Station. The program needs to address the next important contributors: 

1. Management commitment & leadership in  Radiation Protection   

2. People training & qualification in radiation protection 

3. Control of external exposure 

4. Control of radioactive contamination 

5. Control of radioactive materials 

6. Radiation monitoring and equipment 

7. Evaluation & improvement of radiation protection results 

The radiation protection management program needs also to take into account of the 

following important specificities: 

 Radiation Protection is a part of the Nuclear Safety and the role of the management is 

key for the development of a strong Nuclear Safety culture  

 Radiation Protection Program needs to be compliant with the applicable regulations;  

 Radiation Protection is a process and it needs to take part to the Integrated 

Management System of SINOP Company (as Health & Safety, Nuclear Safety, etc)  

 Radiation Protection is the responsibility of the line management 

 RP officer has an important role and is recognized as such in the organization  

 Impact of any modification on the radiation protection results  

 Clear expectations regarding ALARA policy & practices   

 Expectations to be defined for collective dose, individual limit, hot spots 

management, rigorous housekeeping, Pre-job briefings, reduction of contaminated 

zones, strong monitoring of staff contamination, reduction of radioactive waste 

generation, etc  

 RP technicians needs to be integrated to operating teams;   

 Intensive training program on theoretical topics but also strong practical exercises 

based on operational experience, human simulator, preparation works on mock-up 

devices, specific training for emergency situations on site and in case of radiological 

incidents (accidental contamination or irradiation);  

 Definition of a set of KPI in compliance with WANO recommendations.  

 Self assessments of results and practices, international benchmarking programs.  

 Root cause analysis in case of deviations from RP expectations/rules   

 Integration of RP in the work processes and the modifications processes  

 The reduction of source terms (reactor primary circuit chemistry, housekeeping, etc.)  
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Çernobil Nükleer Kazasının Türkiye Üzerindeki Etkileri 

 

A. Gönül Buyan 

 

TAEK Radyasyondan Korunma Uzmanı (Em.) / RADKOR Yön. Kur. Bşk. 

  

Bu çalışma ile Çernobil Nükleer Santral Kazasından 20 yıl sonra ülkemizde hava, su, 

toprak, çevresel örnekler ve gıda tüketim maddelerinde yapılan 1.000. 000 civarındaki 

ölçüm ve analiz sonucunun incelenerek, 500 000 civarındaki anlamlı ölçüm değerinden, 

çeşitli yaş gruplarına ve bölgelere özel iç dış doz hesaplamaları ve 50 yıl için beklenen 

toplam doz değerlerinin hesaplanması amacıyla, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

tarafından yapılan çalışmanın, Türkiye’nin bu konudaki en yetkin ve etkin çevrelerle 

paylaşılması ve sonuçların tartışılması amaçlanmıştır. 

 

Kazanın üzerinden 30 yılın geçtiği ve Türkiye’de Nükleer Güç Santrali projelerinin 

başladığı içinde bulunduğumuz süreçte; o dönemi yaşamış kişilerin deneyimlerinin,  

geçmişte yaşanan olayların nedenlerinin, sonuçlarının, Çernobil’in etkileri ile ilgili 

UNSCEAR’ın en son bilimsel bulgularının, alınan derslerle ilgili tespit ve öngörülerin 

paylaşımının ve tartışılmasının,  geçmişten gelen yanlış bilgiler, etkilenmeler ve fobiye 

dönüşen düşünce karmaşalarının giderilmesi için önemli olduğu değerlendirilmektedir. O 

dönemde ekonomik, psikolojik ve sosyolojik yönden ülkemizde büyük sıkıntı 

yaşanmasına neden olan çaydaki radyoaktivite düzeyi ile ilgili o günkü uluslararası 

yaklaşımlardaki eksiklik ve hataların ortaya konularak, bugünkü bilgilerle, bir kaza 

durumunda o günküne göre çok daha yüksek aktivite değerine sahip çayların ithalatına 

izin verileceği konusunda değerlendirme yapılmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: TAEK Çernobil Serisi, 20. yılında Çernobil, TAEK 7.Kitap 
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Radyoterapide Radyasyondan Korunma ve Yapılması Gerekenler 

 

Nina TUNÇEL 

 

Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Antalya 

 

ninatuncel@akdeniz.edu.tr 

 

Özet 

Radyasyon uygulamalarında toplumun radyasyon kullanımından elde edeceği faydalar 

üzerinde radyasyon riskinin kabul edilebilirliği şartı aranır. Bu riskler radyasyon 

güvenliği standartlarının uygulanmasıyla sınırlandırılmalıdır. Bu nedenle radyasyon 

maruziyeti içeren faaliyetlerde radyasyona maruz kalan bireyleri korumak amacıyla belli 

güvenlik standartlarına tabi olma zorunluluğu vardır. Işınlanmalar  (i)mesleki, (ii)tıbbi 

tanı ya da tedavi, (iii)toplum üyelerinin ışınlanması olarak ele alınır. IAEA tarafından 

Güvenlik Standartlarının geliştirilmesi ile beraber UNSCEAR, radyasyon nedeniyle 

farklı kaynaklardan radyasyon maruziyeti düzeyleri üzerine sağlık etkileri hakkında bilgi 

derleme, değerlendirme yapıp, yaymaktadır. Ayrıca bu belgeler ICRP tavsiyelerine 

dayanmaktadır. Uluslararası Temel Güvenlik Standartları İyonize Radyasyona karşı 

koruma ve Radyasyon Kaynaklarının Güvenliği (BSS) başlıklı güvenlik standartları 

belgesinin sürümü olarak, FAO, ILO, OECD, NEA, PAHO ve WHO yer almaktadır. BSS 

115 sayılı belgenin amacı iyonlaştırıcı radyasyon maruziyetine karşı ve radyasyon üreten 

sistemlerden dolayı ışınlamada radyasyon kaynaklarının güvenliği için gerekliliklere bir 

temel oluşturmaktır. Ulkemizde ise TAEK’ın Resmi Gazete Tarihi: 24.03.2000 

Sayısı:23999 olarak yayımlanan yazı Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğini esas 

almaktadır. Günümüzde tıbbi uygulamada radyasyonun çeşitli yüksek teknolojilerde 

kullanılmasının yaygınlığı üzerine radyasyondan korunma konusunda farklı uygulama 

sahasına yönelik radyasyon korunma prensipleri tıbbın farklı disiplinlerine icra 

edilmektedir. IAEA "Tıpta Radyasyondan Korunma" temasında Bonn kentinde, 2012 

tarihinde bir Uluslararası Konferans düzenledi. Özel amacı ise tıpta Radyasyondan 

korunmada doğan sorunların belirlenmesi ve ele alınmasıydı. Oradaki Eylem Çağrısı 

(Call for Action) önümüzdeki on yıl içinde tıpta radyasyon korumanın güçlendirilmesi 

için gerekli olduğunun tespit edilmesi üzerine, on ana eylemleri vurgular. Radyoterapi ile 

ilgili yapılması ön görülen faaliyetler her bir işyerinde uluslararası ve ulusal temelli eylem 

düzeylerinin şekillendirmesi, düzenleyici ve geliştirici yöntemler ile sağlanmaktır.   
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Tıbbi görüntüleme uygulamalarında radyasyondan korunma (diagnostik radyoloji 

ve nükleer tıp) yapılması gerekenler 

 

Doğan Bor 

 

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, 06100 

Tandoğan, Ankara, 
 

Özet: 

Toplumun insan yapımı radyasyondan etkilenmesinde en fazla katkı tanısal radyoloji ve 

nükleer tıpta yapılan bazı incelemelerden gelmektedir. Bazı tanısal incelemelerde 

ışınlamalar çok uzun sürmekte, bazılarında ise kullanılan radyasyon kaynakları na bağlı 

olarak etkin ve eşdeğer dozlar artmaktadır. Çalışanların, hastaların ve hatta bazen 

toplumun bireylerinin radyasyondan korunması özel bir önem taşımaya başladığından, bu 

konuda yetişmiş uzman ihtiyacını da gündeme getirmiştir. Bu konuşma, farklı 

disiplinlerden gelen katılımcılara bu konuda bir farkındalık yaratmak amacına yöneliktir. 

Radyasyonun etkileri, genel korunma felsefesi öncelikle  kısaca açıklanacaktır. Tanısal 

radyolojide kullanılan görüntüleme tekniklerinde radyografi, mamografi, floroskopi ve 

bilgisayarli tomografide hasta ve çalışanların aldıkları radyasyon dozlarına , girişimsel 

incelemeler ağırlıklı olmak üzere değinilecektir. Bilhassa çocuk hastalarda karşılaşılacak 

radyasyona bağlı sağlık risklerinin üzerinde durulacaktır. Açık bir radyasyon alanı olan 

nükleer tıp bölümlerinde, farklı radyasyon kaynaklarının neden olabileceği ışınlamalar 

açıklanacaktır. Sonuç olarak düşük şiddette radyasyona bağlanabilecek sağlık 

risklerinden kısaca söz edilecektir.   



1. Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi  19-21 Kasım 2015, Ankara, Türkiye 

RADKOR 2015 Bildiri Özetleri Kitabı  17 

 

Işınlama Ve Hurda Demir İşleyen Tesislerde Radyasyondan Korunma 

 

Hasan ALKAN, Tuğba GÜNAYDI, Burhan KAVZAK 

 

Gamma-Pak Sterilizasyon San. ve Tic. A.Ş. 

 

hasanalkan@gammapak.com 

 

Özet 

Endüstriyel amaçlı kurulan ışınlama tesisleri, aynı nükleer güç santrallerinde olduğu gibi 

yüksek aktiviteli radyoaktif kaynak içermesi nedeniyle çok kademeli koruyucu ve 

destekleyici özel güvenlik sistemlerinin kullanıldığı ve çalışma şartlarının özel olarak 

düzenlendiği yapılardır. Bir ışınlama tesisinde işlemin her adımı PLC (Programlanabilir 

Lojik Kontrol) sistemi ile programlanıp kontrol edilebilir. Ayrıca herhangi bir 

uygunsuzluk veya arıza durumunda sistem kendini tamamen durdurarak personel girişine 

izin vermeyen engelleyici sistemlerle donatılmıştır. 

 

Hurdalar ve radyoaktif maddelerle kontamine olmuş hurda metaller zırhlı zırhsız küçük 

veya orta ölçekli radyoaktif kaynakları içerebilir. Bunların potalarda eritilmesi ile çelik, 

alüminyum, vb. üretilen ve günlük hayatımıza giren mamul ürünlerin kontamine olmasına 

neden olmaktadır. Bu ürünlerin kullanım amacına göre çok yakınımızda olması çevre ve 

insanlar için radyasyon tehlikesi oluşturur.  

 

Bu sunumda, ışınlama tesislerinde ve hurda işleyen demir çelik tesislerinin tasarımında 

ve işletici tarafından çevre ve personel korunması için uygulanan radyasyondan korunma 

programları ve güvenlik sistemleri anlatılmaktadır. 
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Radyolojik Tesislerin Tasarım ve Zırhlamasında Optimizasyon 

 

Ahmet Bozkurt 

 

Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 63300 Şanlıurfa 

 

bozkurt@harran.edu.tr 

 

Özet  

Radyasyondan korunmada pratiğinde, çalışanların, halkın ve çevrenin radyasyonun 

zararlarına veya radyoaktif kirlenme riskine karşı korunması amaçlanır. İzin verilen tüm 

ışınlamalarda kişilerin maruziyetinin yıllık doz sınırlarının altında kalması için belli 

kontrol ve korunma önlemleri geliştirilir. Bir dış radyasyon kaynağı söz konusu 

olduğunda, radyasyon kaynağı ile çalışan arasına konacak bir engel ile kaynak şiddetini 

ya tamamen elimine edilir, ya da kabul edilebilir bir düzeye indirilir. Seçilecek zırhın türü 

ve miktarı, kaynağın özelliklerine bağlıdır. İyi bir radyasyon zırhı kaynak yakınında 

zaman geçiren bireylerin radyasyon maruziyetlerini tolere edilebilir düzeylerde 

sınırlayarak radyasyondan korunmalarını optimize etmeyi amaçlar. Doz sınırlama 

sisteminin önemli bir ayağı olan optimizasyon prensibi, tüm bireylerin limitleri 

aşmayacak dozlar almalarını sağlayacak yeterli korunmanın sağlanmasını gerektirir.  

Ancak korunma düzeyinin arttırılması maliyeti de arttıracağından, optimizasyon 

uygulamasında korunmanın miktarı ile sağlık hasarının maliyeti arasında bir denge aranır.  

İlk hesapla elde edilen zırh kalınlığı, materyal ve kurulum maliyeti açısından daha 

hesaplıymış gibi görünse de, radyolojik, ekonomik ve sosyopolitik faktörler gözönüne 

alındığında en düşük toplam maliyet elde edilemeyebilir. Toplam maliyeti (U) ise 

radyasyondan korunmanın maliyeti (X) ile radyolojik sağlık hasarının maliyetinin (Y) 

bileşenlerine sahiptir. X, kaynağın ürettiği iyonlaştırıcı radyasyonun doğasına, işletme 

şartlarına, zırh malzemesinin maliyetine, doz azaltma düzeyine ve tesisin yıpranma 

hızına, vs. Bağlı iken, Y ise tesisin ömrü boyunca üreteceği kollektif doz ile ilgilidir. Bu 

çalışmada bir PET tesisis için kurşun zırh kalınlığının nasıl hesaplanacağı ve bir ilk 

kalınlıkla başlanarak maliyet-fayda analizi ile optimum zırh kalınlığının nasıl 

belirleneceği ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. 

 

Anahtar Sözcükler 
Doz, Radyasyon Zırhlama, PET Görüntüleme, Zırh Optimizasyonu 
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Radyasyon Zirh Malzemelerinde Son Gelişmeler 

 

Haluk YÜCE 

 

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, 06100 Tandoğan, Ankara, 
 

haluk.yucel@ankara.edu.tr 
 

Özet 

İyonlaştırıcı radyasyondan korunmak için zırhlamaya her zaman gereksinim vardır. 

Zırhlama, doz değerlerini yasal olarak izin verilen sınırların altında tutmak için hem ortam 

hem de kişisel koruma amaçlı imal edilen  ve kullanılan özel tür malzemelerin 

transmisyon özelliklerine göre  seçilir ve uygulanır. Uygulamada, X- ve gama ışınlarına 

karşı zırhlamada kurşun ve beton esas zırhlama bileşeni iken,  nötron alanlarının 

zırhlanmasında ise hidrojenli ve  karbonlu malzemeler esas  malzemelerdir. Zırh 

malzemeleri, ağır ve hafif  kütleli veya  bunların özel bileşimi  şeklinde çeşitli formlarda 

(metalik, kompozit, polimer, toz vb.) imal edilip kullanılmaktadır. Uygulama türüne göre, 

zırhlama etkinliğinin yanısıra malzemenin yırtılma, dayanım, sünme, delinme, şekil 

verilebilme gibi fiziksel özellikleri ve toksitesi gibi diğer özellikler zırh seçiminde çok 

önemlidir. Bu sunumda, medikal alanda radyoterapi ve radyolojide zırhlama hesabı için 

temel prensipler açıklanmıştır. Radyoterapi MV linac ünitelerin   Radyografi (film/ 

ekran), Radyografi + Fluoroskopi, Anjiyografi, Bilgisayarlı Tomografi,  Mamografi ve 

Diş Hekimliği cihazlarının yerleştirleceği odalar için üretilen yeni nesil zırh malzemeleri 

ve bu konudaki araştırma sonuçlarından söz edilmiştir. 

Yeni nesil ağır betonun, reaktörlerde biyolojik zırh görevi yapan korunak binasının, yakıt 

saklama bölgelerinın ve diğer hızlandırıcılar gibi tüm ışınlanma tesislerin yapımında 

yoğun olarak kullanılması nedeniyle radyasyon zırhı olarak önemi açıklanmıştır. Bu 

bağlamda, beton üretiminde yeni tür çimento geliştirilmesi, özellikle ağır mineral-REE 

element içeriği düşük olan kum, agrega ve diğer katkı bileşenlerinin seçiminin önemi 

vurgulanmıştır. Ayrıca Bor katkılı malzemelerden, sağlam, hafif ve uygulama kolaylığı 

olan kolay şekil verilebilir özellikle polimerik malzemelerin nötron zırhı olarak kullanımı 

giderek yaygınlaşmaktadır. Medikal alanda ve diğer radyasyon teknolojilerine yönelik 

uygulamalar için kurşun esaslı akrilik, kurşun cam, kurşun vinyl veya bunların bileşimi 

ile ağırlıkça hafif ve maliyet etkin yeni nesil zırh malzemelerin zırh üretimine ilişkin 

araştırmalar konusunda bilgiler sunulmuştur.  
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Nükler Güç Santralleri Için Çevresel Ölçüm Standartları 

 

Gül Asiye Ayçık 

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

 

Özet 

Normal şartlarda ve/veya nükleer ve radyolojik bir tehlike durumunda çevreye yayılan 

radyonüklitler nedeniyle toplumun iç ve dış ışınlama yolu ile maruz kalabileceği dozun 

doğru bir şekilde tayin edilebilmesi için çevresel örneklerin radyoaktivitesinin kabul 

edilebilir bir hata ile ölçülmesi gereklidir. Bu nedenle de çevre örneklerinin içerdiği 

radyoaktivitenin izlenmesi için uygulanacak örnek alma, ölçüm ve analizlerin uluslararası 

kabul edilebilir standart yöntemler kullanılarak yapılması önemlidir.  

 

Bu sunumda nükleer güç santrallerinin normal çalışma dönemindeki çevresel etkilerinin 

uluslararası kabul edilen standart yöntemler kullanılarak izlenmesi, çevresel korunmanın 

sağlanması için alınması gereken önlemler tartışılacaktır.  
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Türkiye’deki Norm Düzeyleri 

 

Günseli Yaprak  

 

Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100 Bornova- İzmir 

 

gunseli.yaprak@ege.edu.tr  

 

Özet 

Ülkemizin doğal taş kaynaklarının tür ve rezerv zenginliğinin son yıllarda 

değerlendirilmesi ile gelişen “Türkiye Doğal Taş Endüstrisi” sadece Ulusal değil, 

Uluslararası bir ekonomik ve ticari boyut kazanmıştır. Bu anlamda sunulan çalışmada, 

bina yapım ve dekorasyonunda yaygın kullanımına paralel olarak çeşitliliği ve kalitesi ile 

ihracatımızda önemli bir yer tutan ve ticari olarak mermer olarak adlandırılan Türkiye 

Doğal Yapı Taşlarının radyolojik özellikleri ortaya koyulmuştur. 

Enerji ve çevre sağlıklı yaşam koşullarının korunmasında birbiri ile ilişkili iki 

temel unsurdur. Bu nedenle, geleceğe yönelik enerji üretim planlarının yapılmasında 

çevresel faktörlerin ve enerji devamlılığının mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. Bu 

doğrultuda, sunulan çalışmanın ikinci kısmında; uzun bir geçmişi olan ve ulusal enerji 

kaynağı olarak gelecekte de önemini koruyacağı gerçeğinden hareketle, Linyit Yakıtlı Batı 

Anadolu Termik Santralleri “Soma, Yatağan, Yeniköy, Kemerköy, Seyitömer, Tunçbilek, 

Orhaneli ve Çan” çevresinde yürütülen radyolojik gözlem programının sonuçları 

değerlendirilmiştir. 
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NGS’ler İçin Doz Hesaplarının Modellemesi 

 

Cemil Kocar 

 

Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 

 

ckocar@hacettepe.edu.tr 

 

Özet 

Nükleer güç santrallerinin (NGS) çevresel etkileri tesisin inşaası da dâhil olmak üzere,  

normal işletme sırasında ve kaza durumlarında nükleer yakıtın reaktör öncesi ve reaktör 

sonrası işlemlerini de içeren tüm çevresel etkilerini kapsar. Bu bağlamda bu çalışmada 

çevresel etkilerden sadece normal işletme ve kaza durumunda nükleer güç santralinin 

çevresinde yaşayan halk üzerine rayolojik etkiler tartışılacaktır. Normal işletme sırasında 

halk için rayolojik etkilere yönelik olarak Türkiye’de üç farklı sahada toplam 12 adet 

Basınçlı Su Reaktörü ya da Kaynar Sulu Reaktör krulması durumunda santral yakınında 

yaşayanların biresysel dozları ve tüm Türkiye için kollektif dozlar karşılaştırmalı olarak 

verilecektir. Bu çalışma için uzak mesafe atmosferik taşınım modeli ve dinamik doz 

modelleri kullanılcaktır. Ayıca nükleer santral kaynaklı hesaplanan dozlar, başka 

kaynaklardan alınan rayasyon dozlarıyla karşılaştırılacaktır. Kaza durumuna yönelik 

olarak örnek çalışma ise Akkuyu sahasında kurulması planlanan reaktörlerden bir 

tanesinde Japonya’daki Fukuşima Ünite 4’de meydana gelen kazaya benzer bir kaza 

olması durumu incelenecektir. Tutucu atmosferik dağılım modeli ve tutucu doz modelleri 

ve tututcu kabuller ile elden edilen doz değerleri mesafeye bağlı olarak verilecek ve ve 

bulunan doz değerleri nükleer acil durum müdahale seviyeleri ile karşılaştırılacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler 

Nükleer reaktör, Doz modellemesi, Atmosferik dağılım modellemesi 
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Türkiye’de Kişisel Dozimetri Çalışmaları 

 

Dr.Çiğdem YILDIZ 

 

TAEK-SANAEM 

 

Özet 

2690 sayılı TAEK Kanunu gereğince yayımlanmış olan Radyasyon Güvenliği 

Yönetmeliğinin 21. Maddesine göre yılda 6 mSv’den daha fazla etkin doza veya göz 

merceği, cilt, el ve ayaklar için yıllık eşdeğer doz sınırlarının 3/10’undan daha fazla doza 

maruz kalma olasılığı bulunan Çalışma Koşulu A durumunda görev yapan kişilerin, 

kişisel dozimetre kullanması zorunludur.  

 

Ülkemizde Kişisel Dozimetri hizmeti 1960’lı yıllardan beri TAEK tarafından 

yürütülmektedir. 2010 yılında Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik 

ile bu hizmet, TAEK ve TAEK tarafından uygun görülen kuruluşlar tarafından 

verilmektedir. Kişisel Dozimeri Hizmeti 2013 yılına kadar sadece Sarayköy Nükleer 

Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından verilmekte iken bu tarihten sonra özel sektörde 

faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından da verilmeye başlanmıştır.  

 

Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından tıp, endüstri ve araştırma 

alanında faaliyet gösteren kuruluşlarda radyasyonla çalışmakta olan yaklaşık 23.000 

kişiye kişisel dozimetri hizmeti verilmektedir. Özel sektörde faaliyet gösteren 

kuruluşlardan hizmet alan kişi sayısı 20.000 civarındadır. Sarayköy Nükleer Araştırma 

ve Eğitim Merkezi Kişisel Dozimetri Laboratuvarları TLD ve yüzük dozimetrelerle 

hizmet vermektedir. TL dozimetri sistemi 2009 yılında, yüzük dozimetri  sistemi ise 2013 

yılında TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.  

 

Dozimetri hizmeti 2 aylık periyotlarla yürütülmektedir. Her kuruluşa, kullanıcı adı ve 

şifre verilmekte olup, hizmet almakta olan kişilere ait kayıtlar, kuruluşlar tarafından 

internet üzerinden takip edilmektedir. Doz sonuçları on-line olarak raporlanabilmektedir. 

Hizmet almakta olan kişiler doz sonuçlarını, T.C. Kimlik numaraları ile TAEK web 

sayfası üzerinden sorgulayabilmektedir. Dozimetresinde 2 mSv/ay doz tespit edilen 

kişilere İnceleme Düzeyi Doz Araştırma Formu gönderilmekte ve söz konusu doza maruz 

kalma nedenleri sorgulanmaktadır. Bu doza maruz kalma durumu söz konusu ise gerekli 

denetimler TAEK Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi tarafından  yapılmaktadır.  

 

Ülkemizin radyasyon ölçümü ve radyasyondan korunma altyapısının daha da 

iyileştirilmesi amacıyla, iyonlaştırıcı radyasyon dozlarının ölçülmesinde kullanılan 

cihazların ve sistemlerin kalibrasyonlarının yapılması için Kalkınma Bakanlığı tarafından 

desteklenen “Türkiye’nin Radyasyondan Korunmada Teknik Altyapısın Geliştirilmesi” 

projesi kapsamında Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi yerleşkesine İkincil 

Standart Dozimetri Laboratuvarı (İSDL) kurulmaktadır. İSDL; beta, gama, X-ışını ve 

nötron ışınlama sistemlerini içeren sekiz ayrı alt sistemden oluşmakta olup, kişisel 

dozimetrelerin kalibrasyon ışınlamaları ve ulusal karşılaştırma testlerinin düzenlenmesi 

amacıyla da faaliyet gösterecektir. 
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Introduction to radiation epidemiology with examples from the a-bomb survivors 

and Chernobyl/Fukushima accidents 

 

Jan Christian Kaiser 

 

Helmholtz Zentrum München, Institute of Radiation Protection, D-85764 

Oberschleißheim, Germany 

 
christian.kaiser@helmholtz-muenchen.de 

 

Abstract 

Radiation epidemiology is concerned with the assessment of late health effects in a 

population which has been exposed to doses of ionizing radiation for diagnostic or 

theurapeutic purposes, at the work place, and after large scale nuclear accidents. One of 

the largest radio-epidemiological studies with the longest follow up is the life span study 

(LSS) of Japanese a-abomb survivors. In August 1945, residents of Hiroshima and 

Nagasaki were acutely exposed to a mixed field of gamma-radiation and neutrons from 

two a-bomb explosions. Individual radiation doses depend mainly on the distance from 

the hypocenter and are represented in the latest dosimetry system DS02. For the neutron 

contribution to the total dose a weight of ten is used which is motivated by higher 

biological effectiveness. Follow-up of mortality data for leukaemia, solid cancers and 

cardio-vascular diseases began in 1950. Incidence data for late health effects were 

collected from 1956 onwards for 120321 members of the LSS cohort. Subjects came from 

all age groups and were not selected for pre-existing illness. Health risks from radiation 

doses are described as excess rates for given diseases compared to expected baseline rates 

without exposure. Rates of disease incidence or mortality are measured as the ratio of the 

number of observed cases over the observation risk. Excess risks are expressed in two 

different forms. The Excess Relative Risk (ERR) describes the multiplicative effect of 

radiation coampared to the baseline rate and the Excess Absolute Risk (EAR) describes 

the additive radiation effect. In this talk examples for radiation risks of all solid cancers, 

organ-specific cancer risks and risks of cardio-vascular diseases. Beneath health risks in 

Japanes a-bomb survivors I will consider cancer risks after the nuclear accidents of 

Chernobyl and Fukushima. 
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Radyasyon Kazalarının Tıbbi Yönetimi ve Biyolojik Dozimetri 

 

Deniz ÖNER 

 

drdenizoner@gmail.com 

 

Özet 

Günümüzde iyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif maddeler başta tıp olmak üzere, 

endüstride, tarım ve bilimsel araştırmalarda sağladığı yararlar nedeniyle yaygın bir 

şekilde kullanılmaktadır. Bu uygulamalar sırasında radyasyon güvenliği tekniklerindeki 

gelişmelere rağmen, önemli sağlık sonuçlarına neden olabilen kaza ışınlanmaları söz 

konusu olabilmektedir. Etkilenen kişilerin çoğunlukla radyasyona maruz kalmış 

olabileceklerinin farkında olmamaları, radyasyon ışınlanmalarının sonuçları hakkında 

bilgi eksikliği, hasarın yeterince erken tanınmasını engellemekte ve tedavinin gecikmesi 

sonucunu doğurmaktadır. Radyasyonla ışınlanmaların biyolojik etkilerini 

değerlendirmek, nükleer konularda çalışanların yanı sıra halkın sağlığı için de hizmet 

etmektedir. Özellikle çok sayıda kişinin etkilenmiş olabileceği bir kazadan sonraki ilk 

günlerde kazazedelerin hasar derecesine göre hızlı bir şekilde sınıflandırılmaları ve 

yüksek doz alanların uygun tıbbi bakıma yönlendirilmeleri gerekmektedir. Bu bildiride 

radyasyon kazalarında yüksek dozlara maruz kalma sonucu ortaya çıkan radyasyon 

hastalık belirtileri (ARS), ışınlanan kişilerin kromozomlarında oluşan hasarların analizi 

yöntemiyle aldıkları dozların tayin edilmesi ve bu konuda TAEK, ÇNAEM Biyolojik 

Dozimetri laboratuarında yapılan çalışmalar sunulacaktır. 
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Mesleki Radyasyon Maruziyeti, İsg Mevzuatındaki Yeri, Uygulamada Karşılaşılan 

Güçlükler Ve Eğitimler 

 

Gökce Begüm SİLSÜPÜR, Alev SAKARYA 

 

Çalışma ver Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

 

Özet 

Mesleki radyasyondan korunma iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli bir konudur. 

Doğal olarak oluşan radyoaktif maddelere ve kozmik radyasyona maruz kalan, sağlık 

alanında ve nükleer tesislerde çalışanların radyasyon maruziyeti dikkat edilmesi gereken 

hususlardandır. Özellikle hamile olan ya da bebek emziren çalışanların mesleki olarak 

maruz kaldığı radyasyon kısıtlanmalıdır. Mesleki radyasyondan korunma alanında temel 

bilgiler verilecek olup, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında radyasyona yönelik mevzuat 

hükümleri açıklanacaktır. Radyasyondan korunmada çalışma hayatında karşılaşılan 

güçlükler ve bunlara yönelik iyileştirmelerden söz edilecektir. Radyasyona yönelik 

farkındalık ve gerekli teknik eğitimlerin önemi ve uygulamaları anlatılacaktır. Ayrıca, 

çalışanların ve toplumun radyasyondan korunmasıyla ilgili mevcut durum ve çözüm 

önerilerine yönelik son dönemdeki gelişmeler ve fırsatlardan bahsedilecektir. 
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Bir İş Güvenliği Uzmanından Çernobil NPP Alanlarındaki Deneyimler 

 

Nihat Elçigil 

 

ISG Koordinatörü 

 

Özet 

Çernobil Nükleer Santral Ark Projesi kapsamında temizleme çalışmalarında 3 yıla 

yakındır bulundum. Burada çalışmak için öncelikle sıkı bir sağlık taramasından geçirildi 

ve en fazla tiroid küreciklerine dikkat edildi. 3 mm çapından daha yüksek tiroid küresi 

olan hiçbir personel bu projeye alınmadı. 50 km. karelik alanda halen daha yerleşim yasak 

olması sebebiyle, 80 kilometre uzaklıkta konaklandı.  

 

Proje sahasına girecek herkes temiz ve kirli olarak tabir edilen ve birbirleri ile koridorlar 

aracılığı ile bağlı olan iki ayrı soyunma odasına gitmek zorundadır. Günlük kıyafetler 

temiz alandaki dolaplara konur, uzun bir koridorun ardından iş kıyafetleri kirli olarak 

tabir edilen soyunma dolaplarından alınır ve her gelen ziyaretçi, çalışan, yetkili için bu 

kuralın uygulanması ile güne başlanır. Çalışmalarda alınan emniyet tedbirleri aşağıda yer 

almaktadır; 

 Kirli kıyafet - iş kıyafeti her zaman uzun kollu olmalı, 

 Çift dozimetre mutlaka olmalı, 

 Sigara, çikolata, bisküvi, su gibi içecekler yiyecek asla tüketilmemeli, 

 Acil durumlarda kullanılacak olan toz maskesi her daim cepte taşınmalı, 

 Günlük maksimum alınan radyasyon miktarı 100 μsv – yılda 13 msv 

 Her ayda bir kez dışkı kontrolü yaptırılmalı, 

 

Çalışma sahasından hiçbir suretle herhangi bir malzemenin dışarıya çıkartılmaması 

çamaşır yıkama gibi problemleri de beraberinde getirmektedir. Konuyla ilgili tüm proje 

çalışanlarına yönelik Pripyat’ta büyük bir çamaşırhane kurulmuştur.  

 

Çernobil nükleer santral temizleme çalışmalarına katılan tüm personeller her daim pasif 

ve aktif olmak üzere iki ayrı dozimetre taşımak zorundadır. Bu dozimetrelerden pasif olan 

ayda bir kez radyasyondan korunma ofisinde değiştirilmek, aktif olan dozimetre ise her 

iş başlangıcında elektronik kabinlerde açılmak ve bitiminde ise kapatılmak zorundadır.  

 

Alınan diğer güvenlik önlemleri olarak radyasyon kapılarını sıkça görmek mümkündür. 

Projede çalışan bir personel akşama evine giderken tren veya karayolundan hangisini 

tercih ederse etsin çıkış kapısına göre sayıları 5 ile 7 arasında değişen radyasyon kontrol 

kapılarından geçmek zorundadır. 

 

Çernobil Bölgesi’nde avlanma yasağı ve kontrollü insan girişi olması sebebiyle yaban 

hayatı ile ilgili yüksek bir popülasyon bulunmaktadır. Her an domuz, geyik, ayı gibi 

canlıları sıkça görmek veya kurtların sesini duymak mümkün olup, karayolu tercih 

edilmesi durumunda akşam vakitlerinde gidiş yolunda arabadan inilmemesi 

gerekmektedir. 

 

Çernobil nükleer santrali temizleme çalışmalarında edindiğim tecrübeler gereği 

Ülkemizde radyasyon güvenliği konusunda atılması gereken adımlar öncelikle şunlardır; 



1. Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi  19-21 Kasım 2015, Ankara, Türkiye 

RADKOR 2015 Bildiri Özetleri Kitabı  28 

 Radyasyon güvenliği ciddi bir çalışma olarak ele alınmalı ve bu konuda katı bir 

disiplin uygulanmalıdır. 

 Akredite kurumlardan sertifikalandırılmış yasal uzmanlar tarafından, çalışma 

alanlarında radyasyon güvenliği planı oluşturulmalı. Bu plan İş Güvenliği Uzmanı 

tarafından her işletmede yapılması kanunen zorunlu olan “sağlık güvenlik ve çevre 

planına” dahil edilmeli ve uygulamalar katı bir disiplin yaklaşımıyla ele alınmalıdır.  

 Radyasyondan korunma uzmanları yasal olarak güvence altına alınmalı işverenler 

karşısında görevini bağımsız olarak gerçekleştirebilmek için kanuni düzenlemeler 

gerçekleştirilmelidir. 
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Türkiye’de Radyasyon Güvenliği Komiteleri 

 

Ayşegül YURT 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

 

Özet 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu(TAEK) 2690 sayılı kanunun 4-d maddesi gereğince 

iyonlaştırıcı radyasyon cihazları, radyoaktif maddeler ve benzeri radyasyon kaynakları 

kullanarak yapılan çalışmalarda iyonlaştırıcı radyasyonların zararlarına karşı korunmayı 

sağlayıcı ilkelerin, önlemlerin ve hukuki sorumluluk sınırlarını saptamada kurumların 

görevleri arasında olduğunu söylemiş ve hastanelerde “RADYASYON GÜVENLİĞİ 

KOMTELERİ (RGK)” nin kurulmasını belirlemiştir.  Bunun yanı sıra 2012 yılında Sağlık 

bakanlığının çıkardığı  “Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Kaynakları ile Çalışan 

Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” 

RGK’nın nasıl yapılanacağını ve işleyeceği belirtilmiştir. Bu nedenle iyonlaştırıcı 

radyasyon uygulamalarının yapıldığı tüm hastanelerde hastaların, çalışanların ve 

toplumun güvenliğini sağlayacak politika, yöntem ve iç düzenlemeleri oluşturmak ve 

uygulamak amacıyla radyasyon güvenliği komiteleri kurulmuştur. RGK çalışmalarını EU 

direktifi 96/29 Euratom ve 97/43/Euratom göre belirlemiştir; iyonize radyasyonun artan 

tehlikelerine karşı halk ve çalışanların sağlığını korumak için temel güvenlik 

standartlarını belirlenmenin yanı sıra tıbbi ışınlamayla ilgili iyonize radyasyonun 

tehlikelerine karşı bireylerin sağlık korunmasını sağlamak üzere kurgulamıştır.  

 

Radyasyon güvenliği komiteleri, Nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve radyoloji 

uygulamalarının en az ikisinin yürütüldüğü bölümleri içeren kuruluşlar ile radyoloji 

uygulamalarının farklı birimlerde sürdürüldüğü kuruluşlarda kurulmalıdır.  

 

RGK’nın yetki, görev ve sorumlulukları; 

 Lisanslı faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini ve sürekliliğini sağlamak 

için gerekli insan gücü ile teknik ve finansal altyapının temin edilmesini sağlar.  

 Her toplantıda kuruluş/kuruluşlarda bulunan tüm radyasyon kaynaklarının 

envanterini gözden geçirir, sorumlu değişikliği, kaynağın yerinin değişmesi, 

denetimli alanlarda yapılan değişiklik, yeni cihaz alımı, faaliyeti sonlandırılan 

uygulamalar gibi lisans koşullarını etkileyebilecek değişiklikleri değerlendirir. 

 Her toplantıda radyasyondan korunma sorumlusu/sorumluları tarafından tutulan 

kayıtlar ve hazırladıkları raporlara göre; radyasyon görevlilerinin kişisel radyasyon 

dozlarını, 3 radyasyon seviyeleri ölçüm sonuçlarını, kontaminasyon olaylarını, 

radyoaktif atık kayıtlarını, kalite kontrol kayıtlarını, bakım onarım kayıtlarını, eğitim 

programlarını inceler ve değerlendirir. 

 Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi 

Kurumu ve diğer ilgili kuruluşların yayımlamış olduğu radyasyondan korunmaya 

ilişkin mevzuatı inceleyerek yerine getirmekle yükümlü olduğu tüm hususları 

yürürlüğe koymak üzere ayrıntısıyla planlar; tanı, tedavi ve araştırma amaçlarıyla 

radyasyonla çalışılan her bölüm için bir organizasyon şeması oluşturarak 

uygulanmasını sağlar. 
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 Lisanslı uygulamalar için temin edilen kapalı ve açık radyoaktif kaynakların teslim 

alınması, ilgili bölüme transfer edilmesi, kullanılması ve bulundurulması sırasında 

kaynak güvenliği ve emniyetine ilişkin tedbirleri değerlendirir, gerekli kayıtların 

güncel olarak tutulmasını sağlar.  

 Kuruluş içinde bulunan radyasyon alanlarında; radyasyon kaynağının özellikleri, 

çalışma koşulları ve zırhlama koşullarını göz önünde bulundurarak denetimli ve 

gözetimli alanları belirler ve görev tanımlarına göre ‘Çalışma Koşulu’ A ve B’de 

çalışan kişileri ve harici görevlileri sınıflar. 

 Denetimli ve gözetimli alanlara giriş/çıkışların kontrollü yapılması için planlamayı 

yapar, uygulanmasını sağlar; görsel/sesli radyasyon uyarı işaretlerinin uygun şekilde 

yerleştirilmesini ve çalışır durumda olmasını sağlar.  

 Radyasyon seviyeleri ölçüm sonuçlarına göre uygulamaya özgü doz kısıtlamalarını 

belirler. 

  Radyasyon uygulamalarının yapıldığı bölümlerde çalışanların, toplumun ve 

hastaların radyasyon güvenliğini sağlamak ve kişisel veya kollektif dozların mümkün 

olan en düşük seviyede tutulabilmesi için radyasyonla çalışılan tüm bölümlerde 

çalışma koşullarını belirler.  

 Radyasyon kaynakları ve uygulama alanlarına göre radyasyondan korunmaya ilişkin 

çalışma talimatlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Talimatların etkin 

şekilde uygulanmasında karşılaşılan idari ve teknik aksaklıkları belirleyerek gerekli 

görülen iyileştirmeleri yapar. 

 Tehlike durumunda yapılacak işlemleri ve alınacak önlemleri de içerecek şekilde 

radyasyondan korunma ve radyasyon kaynaklarının güvenliğine ilişkin kuralların ve 

talimatların yer aldığı ayrıntılı bir "Radyasyon Güvenliği El Kitabı" hazırlanmasını 

sağlar, onaylar, tüm radyasyon görevlilerinin ulaşabileceği şekilde ilgili bölümlere 

dağıtır, gerekli görüldüğünde günceller.  

 Yapılan idari ve teknik düzenlemelerin yerine getirilip getirilmediğini düzenli 

aralıklarla denetler.  

 Çalışanların dozimetre sonuçlarının takibinin yapılmasını sağlar, sonuçları 

çalışanlarla paylaşır ve sorun olması halinde tehlike durum planlarını devreye sokar.  

 Toplantı sonuçlarına ilişkin bir rapor hazırlar ve komite üyelerine dağıtır. Raporun bir 

kopyasının radyasyon uygulamalarının yapıldığı her birimde bulundurulmasını 

sağlar. 

 

RGK,  yukarıda belirtilen görev yetki ve sorumlulukları yerine getirmeye çalışırken 

bazı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Lisans sahibi rolündeki Başhekim/Başhekim 

yardımcılarının sıklıkla değişmesi RGK üyelerinin değişimine neden olabiliyor. 

Bunun yanı sıra radyasyon takip sistemi için dedektör alımına bütçe bulunamaması, 

kurşun/kurşunsuz önlük alımı ihalesi gibi problemlerle karşılaşılabilmektedir. 

Radyasyon korunma uzmanı kavramının tam olarak oturmaması RGK üyelerinin pek 

çoğunun radyasyon korunma sorumlusu olması karar alma ve uygulamada bazı 

sıkıntıları da yanında getirmektedir. En önemli sorunlardan biri de sekretaryanın 
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sürekliliğinin olmaması ve dokümantasyonun (toplantı tutanakları, dozimetre 

sonuçları, envanter, vb.) düzenli tutulamamasıdır.  

 

Tüm bu sorunlar da göz önünde bulundurularak RGK’lar hastanelerde çalışanın, 

hastanın, hasta yakınının,  gönüllüler ve çevrenin radyasyondan korunması ve 

güvenliğin sağlanması için gerekli politikaları oluşturmak ve gerekli durumlarda 

uygulamak için aktif çalışmalıdır.  
  



1. Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi  19-21 Kasım 2015, Ankara, Türkiye 

RADKOR 2015 Bildiri Özetleri Kitabı  32 

 

 

 

SÖZLÜ BİLDİRİLER 
 

Sözlü sunumlar 20 Kasım, Cuma günü 16.30-18.00 saatleri arasında yapılmıştır. 

ID Saat Başlık ve Yazarlar 

SB01 16.30 Monte Carlo Metodu ile Nadir Toprak Elementi Katkılı Radyasyondan 

Koruyucu Yeni Malzemeler Oluşturulması ve Atenüasyon Etkilerinin 

Değerlendirilmesi 

Gizem Şişman, Hakan Epik, Kadir Akgüngör, Ayşegül Yurt, Recep 

Kandemir 

SB02 16.40 X-Işınlarına Karşı Koruyucu Görev Yapan Tiroid Koruyucu Ve Kurşun 

Önlük Yapımında Kullanılan Malzemelerin Zayıflatma Özelliklerinin 

Belirlenmesi 

Haluk Yücel, Emre Güllüoğlu, Şölen Çubukçu, Yiğit Ali Üncü 

SB03 16.50 Lüminesans Özellik Gösteren Dozimetrik Malzemelerin Üretimi, 

Sanayisinin Geliştirilmesi ve Karşılaşılan Problemler 

Mehmet Yüksel, Tamer Doğan, Mustafa Topaksu 

SB04 17.00 Tungsten Karbür ve Bor Karbür İçeren Polimer Kompozitin Radyasyon 

Zırhlaması 

O. A. Ersöz, A. Erol, I. Pocan, E. Yanbay, F.Yurt Lambrecht 

SB05 17.10 Rize İlindeki Büyükdere Nehir Suyunda Trityum Radyoizotopunun 

Belirlenmesi 

Serdar Dizman, Neslihan İpek, Çiğdem Fındıklı Kağanoğlu, Recep 

Keser 

SB06 17.20 Mobil lineer hızlandırıcı ile elektron tedavisi esnasında oluşan 

nötronların cihazı kullanan personel açısından incelenmesi 

Akın Öğretici, Sahip M Kızıltaş, İskender A Reyhancan, Esen Yılmaz, 

Oya Güneyli, Asuman Öztaş, Pınar Boydak, Elvin Erdoğan, İbrahim 

Meral 

SB07 17.30 Monte Carlo Yöntemi Tabanlı MCNP Kodu ile Endüstriyel Cobalt 60 

Işınlama Ünitesi Güvenlik Analizlerinin Yapılması 

Çağrı Yazgan, Yiğit Çeçen, İsmail Boztosun 

SB08 17.40 Meme Radyoterapisi Tedavilerinde Fetüs Dozlarının In-vitro 

Araştırılması 

Hanieh Mabhouti, Hande Sertkaya, Esra Küçükmorkoç, Sercan Güneş, 

Mine Doyuran, Mehmet Sıddık Cebe, Gülcihan Cödel, Nadir Küçük, 

Hilal Acar, Ayşe Altınok, Hale Başak Çağlar 

17.40 - 18.00 Sorular ve Tartışma 

  



1. Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi  19-21 Kasım 2015, Ankara, Türkiye 

RADKOR 2015 Bildiri Özetleri Kitabı  33 

Monte Carlo Methodu ile Nadir Toprak Elementi Katkılı Radyasyondan 

Koruyucu Yeni Malzemeler Oluşturulması ve Atenüasyon Etkilerinin 

Değerlendirilmesi 

 

Gizem Şişman1, Hakan Epik2, Kadir Akgüngör2, Ayşegül Yurt1, Recep Kandemir 1 

 
1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Medikal Fizik Anabilim 

Dalı/İnciraltı yerleşkesi Balçova, İzmir 
2 Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü/Tınaztepe yerleşkesi, İzmir.  

 

gizem.sisman@ogr.deu.edu.tr 

 

Özet  

Amaç: Radyasyon ile yapılan tüm tanısal incelemelerde kanser riski dolayısıyla, 

hastaların gereksiz yere doz alan radyosensitif organlarının korunması ve radyasyonla 

çalışan personelin saçılan radyasyona maruz kalmasını önlemek amacıyla; hasta 

korumada kullanılan Bizmut (Bi) koruyuculara ve personelin korunmasında kullanılan 

Kurşun (Pb) koruyucu önlüklere alternatif, iyi doz azalımı sağlayan, toksik özelliği az, 

maliyeti düşük yeni bir koruyucu malzeme içeriği bulma 

Yöntem ve Bulgular: Monte Carlo (MC) hesaplamalarının kullanıldığı Geant4 tabanlı 

GAMOS'da oluşturulan koruyucu malzemelerin içeriğindeki elementlerin seçimi toksik 

özellikleri, atom numaraları, yoğunlukları ve K tabakası eşik enerjileri doğrultusunda 

yapılmıştır. Hesaplamalardaki geometriyi; doğrusal olarak foton yayınlayan kaynak, 

absorbe dozu okumak üzere kaynaktan belli uzaklığa yerleştirilmiş su(doku) eşdeğeri 

dedektör ve dedektörün hemen üzerinde konumlandırılmış, soğurma değerleri elde edilen 

koruyucu malzeme oluşturmaktadır. Çalışma uzayı havadır. MC hesaplamalarında 106 

foton kullanılmıştır. Hesaplamaların verifikasyonu için NIST (National Institue of 

Standarts and Technology) veri tabanındaki değerler ile önce Bi ve Pb için elde edilen 

çalışmadaki değerler karşılaştırılmış ve uyumlu bulunmuştur. Aynı geometride sadece 

absorplayıcı değiştirilerek, artan monoenerji değerlerinde (10-150 keV) koruyucuda 

kullanılmak üzere bazı metal grubu elementler (Baryum, Antimon, Tungsten, vb.) ve 

nadir toprak elementleri (Erbiyum, Seryum, Gadolinyum vb.) ile ışınlamalar yapılarak bu 

elementlerin lineer ve kütle atenüasyon etkileri değerlendirilmiştir. Elde edilen kütle 

atenüasyon katsayısı-enerji grafiklerinden ve kalınlığa bağlı doz azaltma grafiklerinden 

koruyucuda kullanılacak elementlerin yüzde oranlarına karar verilmiştir. İçeriği 

belirlenen yeni koruyucu örneklerinin kütle atenüasyon katsayıları, soğurma değerleri ve 

grafikleri elde edilerek örneklerden en iyileri seçilmiştir. 

Sonuç: Bu konuda MC çalışmalarının azlığı ve Bi, Pb koruyucuların dezavantajları göz 

önünde bulundurulduğunda, doz azaltımının sağlanması ve radyosensitif organların 

korunması için yeni koruyucular oluşturularak nadir toprak elementlerinin radyasyondan 

korunmadaki etkileri değerlendirilmiştir.  

 

Anahtar Sözcükler 

Monte Carlo Hesaplamaları, Radyasyondan Korunma, x-ışını 
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X-Işınlarına Karşı Koruyucu Görev Yapan Tiroid Koruyucu ve Kurşun Önlük 

Yapımında Kullanılan Malzemelerin Zayıflatma Özelliklerinin Belirlenmesi 

 

Haluk Yücel1,*, Emre Güllüoğlu2 ,Şölen Çubukçu3 ,Yiğit  Ali Üncü4 

 
1Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, 06100 Tandoğan, Ankara, 

2Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, SANAEM, Ankara 
3Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 06100 Tandoğan, Ankara, 

4 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı 07070 Antalya 

 

haluk.yucel@ankara.edu.tr 

 

Özet 

İyonlaştırıcı radyasyona karşı radyasyonla çalışanların korunması için farklı bileşimlerde 

(Pb, Sb, Sn, W, Ba, vb. elementleri içeren) üretilen koruyucu malzemelerin x-ışın 

zayıflatma özelliklerinin belirlenmesi ve kullanım için uygunluğunun deneysel olarak 

gösterilmesi önemlidir. Bu çalışmada, radyolojik enerji aralığında (40-300 kVp) hasta ve 

hekimleri x-ışınlarının zararlı etkilerine karşı koruyucu görev yapan malzemelerin 

zırhlama özellikleri belirlenmiştir. Bu amaçla dar ve geniş demet geometrisinde tiroid 

koruyucu ve kurşun önlüklerin x-ışınlarını zayıflatma özellikleri 80 kVp ve 100 kVp’de 

deneysel olarak belirlenmiştir. Özellikle medikal alanda kullanılan farklı tipte tiroid 

koruyucu(thyroid guard) ve kurşun önlüklerin(lead aprons) zayıflatma özellikleri olarak 

azalım oranı (attenuation rate), doz birikim faktörü (build up factor, B) ve kurşun eşdeğeri 

(lead equivalent) ölçülmüştür. Elde edilen bulgulardan imalatçısının beyan ettiği azalım 

parametrelerinden, örneğin; 0,35 mm Pb veya 0,50 mm Pb kurşun eşdeğerliği açısından 

karşılaştırılarak bazı malzemelerin bu parametreyi karşılamadıkları tespit edilmiştir. Elde 

edilen deneysel sonuçlar,  bu tür malzemelerin hastane ortamında kullanım için zırhlama 

etkinliğinin ENIEC 61331-1 standardına uygunluğunun deneysel olarak test edilmesinin 

bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 

 

Anahtar Sözcükler 

Zırhlama, azalım oranı, x-ışını, radyoloji, kurşun eşdeğeri, kurşun önlük, tiroid koruyucu, 

iyon odası, uygunluk 
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Lüminesans Özellik Gösteren Dozimetrik Malzemelerin Üretimi, Sanayisinin 

Geliştirilmesi ve Karşılaşılan Problemler 

 

Mehmet Yüksel1, Tamer Doğan2, Mustafa Topaksu1 

 
1Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Adana. 

2Çukurova Üniversitesi, İmamoğlu MYO, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Adana. 

 

myuksel@cu.edu.tr 

 

Özet  

Bazı materyaller radyasyona maruz kaldıklarında radyasyon enerjisinin bir kısmını 

soğururlar. Soğurulan bu enerji daha sonra ultraviyole, görünür ya da kızıl ötesi ışık 

şeklinde serbest bırakıldığında meydana gelen olaya “lüminesans” adı verilmektedir. 

Materyal üzerinde depolanan enerjinin serbest bırakılması farklı yollarla mümkün 

olmaktadır. Eğer enerjinin serbest bırakılması olayı maddenin, ısısal olarak uyarılması 

yoluyla sağlanıyorsa bu olaya termolüminesans (TL), ışıkla uyarılması yoluyla 

sağlanıyorsa bu olaya da optik uyarmalı lüminesans (OSL) denir. Radyasyona maruz 

kalan ve enerjiyi soğuran bu materyaller lüminesans özellik gösteriyor ve eğer dozimetrik 

amaçlar için kullanılıyorsa “lüminesans dozimetre” olarak adlandırılır. Termolüminsans 

dozimetreler (TLD) ve optik uyarmalı lüminesans dozimetreler (OSLD) yaygın olarak 

kullanılan dozimetrelere örnek verilebilir. Bu çalışmada, kalsiyum sülfat (CaSO4) ve 

çeşitli bor bileşenlerine nadir toprak elementleri katkılanarak lüminesans özellik 

kazandırılmaya çalışılan yeni dozimetrik malzemelerin üretimi, üretim yöntemlerinde ve 

üretim sırasında karşılaşılan problemler üzerinde durulmuştur. Neodimyum (Nd) 

katkılanan kalsiyum sülfat bileşenleri sulu çözelti tepkimeleri kullanılarak üretildikten 

sonra fiziksel ve kimyasal karakterizasyonları X-ışını toz kırınım (XRD), taramalı 

elektron mikroskobu-enerji dağılımlı x-ışını (SEM-EDX) ve termogravimetrik-

diferansiyel termal analiz (TG-DTA) yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Toz halinde 

üretilen malzemeler yüksek basınçta sıkıştırılarak tabletler haline getirilmiş ve 

lüminesans ölçümleri Risø TL/OSL DA-20 okuyucu kullanılarak yapılmıştır. 

Malzemelerin üretimi, dozimetrik testlerinin yapılması aşamalarında karşılaşılan 

problemler ve bu malzemelerin sanayiye dönük olarak üretiminin yapılması, 

patentlendirilmesi ve ticari bir markaya dönüştürülmesi ile ilgili yaşanan problemler bu 

çalışmada detayları ile sunulmuştur. 

 

Anahtar Sözcükler 

Lüminesans, Dozimetre, Malzeme üretimi, Üretim sorunları, Sanayileşme sorunları. 

  



1. Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi  19-21 Kasım 2015, Ankara, Türkiye 

RADKOR 2015 Bildiri Özetleri Kitabı  36 

Tungsten Karbür ve Bor Karbür İçeren Polimer Kompozitin Radyasyon 

Zırhlaması 

 

O.A. Ersöz1, A. Erol2, I. Pocan2, E. Yanbay2, F.Yurt Lambrecht1 

 
1Nükleer Uygulamalar Bölümü, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Ege Üniversitesi, Bornova, 

35100, İzmir 
2Maltepe Askeri Lisesi, Güzelbahçe, İzmir 

 

anstandheder@hotmail.com 

 

Özet  

Genellikle radyasyondan korunma da kurşun kullanılır. Yüksek yoğunluğuna karşı 

kurşun hem toksik etkiye sahiptir hem de kişisel zırhlamada kurşun apronların çok ağır 

olmaları nedeniyle kullanımda ihmalkârlıklar neden olur. Bu nedenle kişisel zırhlama da 

daha hafif olan materyallere ihtiyaç vardır.  Bu nedenle polimer-metal kompozit 

materyaller kurşunun yerini alabilir. Bu çalışmada yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE), 

bor karbür (B4C) ve tungsten karbür (WC) kullanılarak yeni bir gama zırhlama materyali 

elde edilmesi hedeflenmiştir. YYPE, B4C ve WC belirli oranlarda karıştırılarak kompozit 

diskler elde edilmiştir. Elde edilen kompozit diskler ile aynı ölçülere sahip kurşun diskler 

Cs-137 (662 keV) ve I-131 (364 keV) kaynaklarına maruz bırakılmıştır. Geiger-Müller 

(GM) dedektör ile sayımlar alınarak her bir diskin gama radyasyonu durduruculuğu 

belirlenmiş ve kurşun ile kıyaslanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre polimer-metal 

kompozit materyalin radyasyonu zırhlama verimi daha yüksektir. Ağırlık bakımından da 

polimer-metal kompozit kurşuna göre yaklaşık olarak %66 oranında daha hafiftir. 

 

Anahtar Sözcükler 

Gama radyasyonu, zırhlama, polimer, kompozit 
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Rize İlindeki Büyükdere Nehir Suyunda Trityum Radyoizotopunun Belirlenmesi 

 

Serdar Dizman1, Neslihan İpek1, Çiğdem Fındıklı Kağanoğlu1, Recep Keser1 

 
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Rize, 

Türkiye. 

 

serdar.dizman@erdogan.edu.tr 

 

Özet  

Hidrojenin radyoaktif  bir izotopu olan trityum, maksimum enerjisi 18,6 keV  olan düşük 

enerjili beta parçacığı yayınlar ve yarı ömrü 12,35 yıldır. Trityum, atmosferin üst 

tabakalarında doğal olarak oluşmasının yanında insan aktiviteleri sonucu yapay olarak da 

üretilir. Trityumun kimyasal özellikleri hidrojeninki ile hemen hemen aynıdır, dolayısıyla 

moleküllere bağlı bulunan hidrojenin yerine geçebilir. Bu nedenle çevresel örneklerde 

trityum radyoizotopunun izlenmesi sağlık riski için önemlidir. Çevresel örneklerde 

trityum radyoizotopunun belirlenmesi için en uygun metot sıvı sintilasyon sayım 

metodudur. Bu çalışmada, Büyükdere nehrinden 2 km aralıklarla toplam 24 adet nehir 

suyu örneği alındı. Nehir suyu örneklerinde trityum radyoizotopunun konsantrasyonları 

Sıvı Sintilasyon Sayacı (LSC) ile ölçülmüştür. Örnekler 1500 dk sayılmış olup, bu metot 

için minimum dedekte edilebilir aktivite (MDA) 1,36 Bq/L olarak hesaplanmıştır. 21 

örneğin trityum radyoizotop konsantrasyonu MDA’nın altında çıkmıştır. Büyükdere 

nehir suyu örneklerinin ortalama trityum radyoizotop konsantrasyonu 1,64 ± 0,94 Bq/L 

olarak bulunmuştur. Bu çalışma ile analiz edilen nehir suyu örneklerinin düşük trityum 

radyoizotopu içerdiği gösterilmiştir. Ayrıca, elde dilen sonuçlar TSE, WHO ve 

USEPA’nın belirlediği müsade edilen trityum doz limitlerinin oldukça altındadır. 

 

Anahtar Sözcükler 
Trityum, Sıvı Sintilasyon Sayacı, Nehir Suyu 
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Mobil lineer hızlandırıcı ile elektron tedavisi esnasında oluşan nötronların cihazı 

kullanan personel açısından incelenmesi 

 

Akın Öğretici1, Sahip M Kızıltaş2, İskender A Reyhancan2, Esen Yılmaz1, Oya 

Güneyli1, Asuman Öztaş1, Pınar Boydak1, Elvin Erdoğan1, İbrahim Meral1 
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akinogretici@gmail.com 

 

Özet 

Meme kanseri hastalarına radyoterapi uygulanırken, yaygın olarak kullanılan yöntemlerin 

haricinde intraoperatif mobil lineer hızlandırıcı (Mobetron) da kullanılabilmektedir. 

Yüksek enerjilerdeki bu elektron tedavilerinde ikincil foton ve nötronların ortaya 

çıkabildiği bilinmektedir. Bu çalışmada, kliniğimizde kullanılmakta olan Mobetron 

cihazıyla, 10 Gy verilmesi planlanan meme boost tedavileri süresince, kontrol odasında 

bulunan ve cihazı kullanan personelin maruz kalabileceği nötron dozlarının araştırılması 

amaçlanmıştır. Çalışmamızda İntraoperatif Mobetron cihazı kullanılmıştır. Mobetron 

cihazı 6, 9 ve 12 MeV'lik enerjilerde elektron üretebilmektedir. Mobetron için 10 Gy'lik 

doz, her enerji için tek fraksiyonda uygulanmıştır. Bu uygulamalar sırasında ortaya çıkan 

nötronlar, identiFINDER (target systemelectronic gmbh) ve PM1402M (Polimaster) 

detektörleri yardımıyla ölçülmüştür. Personelin yıllık çalışma süresi, hasta ve kontrol 

ışınlamaları olmak üzere toplam 15 saat olarak öngörülmüştür. Mobetron cihazında 

identiFINDER detektörü ile 6 MeV enerjisinde yapılan tedavi simulasyonlarında oluşan 

fotonötrona rastlanamamıştır. 9 ve 12 MeV enerjilerde 29 nötron/saniye ölçülmüştür. 

Aynı ölçümler PM1402M detektörü ile yapıldığında 9 ve 12 MeV enerjilerinde oluşan 

fotonötronların ortalama doz hızı 86 μSv/sa olarak bulunmuştur. Bu her iki enerji için 

verilen doz başına eşdeğer nötron hızı ise 0,22 μSv/Gy olarak hesaplanmıştır. Personelin 

yıllık maruz kalabileceği nötron dozu ise bu verilere dayanarak 1,3 mSv olarak 

öngörülmektedir. Mobetron cihazında çalışan personel, diğer tüm radyoterapi 

cihazlarında da olduğu üzere radyasyon çalışanı olarak tanımlanmaktadır. Radyasyon 

çalışanlarının maruz kalabileceği yıllık azami doz, diğer birçok ülkede olduğu üzere 

Türkiye'de de 50 mSv'tir. Nötron dozu hakkında kesin bir limit belirlenmemiş olsa da, bu 

konuda Amerikan Ulusal Radyasyondan Korunma Konseyi'nin (NCRP) önerisi 

önemlidir. NCRP'nin görüşü, standart doz limitinin, nötronun ağırlık faktörü olan 10 (on) 

ile düzeltilmesi ve 5 mSv olarak kullanılmasıdır. Açıkça görülebildiği üzere bir yıl 

boyunca intraoperatif lineer hızlandırıcıda çalışan personelin maruz kalabileceği dozlar, 

belirtilen bu doz sınırının altındadır. Yine de kontrol odasının nötron zırhlamasının 

arttırılması veya işlemleri uygulayacak birden çok personel varsa vardiya sisteminin 

uygulanması, personelin maruz kalabileceği nötron dozunu azaltacaktır.  

 

Anahtar Sözcükler 
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Monte Carlo Yöntemi Tabanlı MCNP Kodu ile Endüstriyel Cobalt 60 Işınlama 

Ünitesi Güvenlik Analizlerinin Yapılması 
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Özet  

Amaç: MCNP (Monte Carlo N-Particle), nükleer bilgi kütüphanelerini kullanarak foton 

ve parçacıkların ortam içerisindeki hareketlerini ve malzemelerle etkileşimlerini simüle 

etmektedir. Çalışmamızda; Monte Carlo yöntemi tabanlı MCNP kodu kullanılarak 

üniversitemize yapılması planlanan endüstriyel Cobalt60 ışınlama ünitesi içerisindeki 

foton dağılımı, üniteyi saran duvarların, dış ortamı radyasyondan koruyabilme yeterliliği 

ve ışınlama yapılmayan zamanlarda zırhlama amacıyla kaynağın içinde bekleyeceği 

havuzun derinlik analizleri yapılmıştır.  

Yöntem: Işınlama ünitesi, kullanılacak malzeme içeriği ve Cobalt60 kaynağı planlanan 

tasarımla birebir modellenerek 183 hücreye bölünmüştür. Tavan, taban ve yan 

duvarlardan alınan 0.2x0.2x2 m3’lük parçalar, 0.2x0.2x0.2 m3’lük hücrelere bölünerek 

foton akıları analiz edilmiştir. Ünite dışındaki radyasyonu tespit edebilmek amacıyla, 

duvar çevresinde çeşitli hücreler oluşturularak ünite merkezine modellenen kaynaktan 

çıkan fotonlar izlenmiştir. Son olarak ünite içerisine inşa edilecek olan havuzun 

derinliğinin yeterlilik analizi için 6x6x10 m3’lük havuz modeli oluşturulmuş, model 

6x6x0.2 m3’lük hücrelere bölünmüş ve kaynak havuz dibine modellenmiştir. 

Kod, eşit olasılıkla 1.17MeV ve 1.33MeV enerjili foton üreten izotropik nokta kaynaktan 

çıkan 109 foton için çalıştırılmıştır. 

Bulgular: MCNP kodundan alınan sonuçlara göre ünite içerisindeki her noktada foton 

akısı tespit edilmiştir. Kaynaktan çıkan fotonların duvar içerisinde 120 cm 

ilerleyebildikleri anlaşılmıştır. Üniteyi saran yan duvarların dışında ve tavan duvarının 

üstünde 1/108 oranında 50 keV’den düşük enerjili, taban duvarının altında ise 1/104  

oranında foton saptanmıştır. Zırhlama havuzu içerisinde üretilen fotonlar, 380 cm 

yüksekliğe kadar hareket edebilmişlerdir. 

Sonuçlar: Ünite için planlanan 200 cm’lik dış duvar ve tavan kalınlığının ve 6 m’lik havuz 

derinliğinin radyasyondan korunma açısından yeterli olduğu anlaşılmıştır. 70 cm’lik 

taban duvarının altındaki yüksek foton akısı, ünitenin zemin kata inşa edilecek olması 

sebebiyle sorun oluşturmamaktadır. 
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Meme Radyoterapisi Tedavilerinde Fetüs Dozlarının In-vitro Araştırılması 
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Özet 

Hamilelik dönemine denk gelen radyoterapi tedavilerinde fetüsün alacağı dozun önceden 

hesaplanması bazı vakalarda tedavinin devamı veya hamileliğin sonlandırılması için 

oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı meme radyoterapisi alan hastalarda fetüs ve 

pelvis bölgesinin çeşitli noktalarında saçılan dozu hesaplamaktır. In-vitro doz ölçümleri 

için kliniğimizde mevcut rando fantom kullanılmıştır. Fantomun kemik yapılar dışındaki 

dokuları, etkin atom numarası 7.30±%1.25 olup kütle yoğunluğu 0.985g/cm3 olan, rando 

plastikten üretilmiştir. Kemik yapılar ise doğal insan kemikleri ile oluşturulmuştur. 

Fantom, kullanım amacına uygun olarak, kalınlıkları 2.5 cm olan 38 adet yatay kesite 

ayrılmıştır. Her bir kesitte içindeki tıpalar çıkarıldığında OSL yerleştirmeye elverişli hale 

gelen delikler bulunmaktadır.  Bu çalışma için fetüs ve pelvis bölgesine toplam 10 adet 

OSL dozimetre yerleştirilmiştir. Fantoma doku eşdeğeri yapay meme oluşturularak tüm 

beden tomografisi çekilmiştir. Tomografi üzerinde gerekli konturlar çizilmiş ve Eclipse 

planlama sistemi kullanılarak tedavi planı yapılmıştır. Fantom Varian Truebeam 

cihazında 6 MV X ışını kullanılarak ışınlanmış ve yerleştirilen OSL’ lerin topladığı doz 

ayrı ayrı okunmuştur. Toplam 50 Gy verilen bir meme hastasında (iç-dış tanjansiyel 

alanları) fetüsün aldığı doz toplam dozun %0,115 (5.75cGy)‘si olarak bulunmuştur. 

Pelvis bölgesinde toplam 9 farklı noktada yapılan ölçümlerde bulunan sonuçlar toplam 

hastaya verilen dozun ortalama %0,14 (7.17 cGy)’si olarak hesaplanmıştır.  Yerleştirilen 

OSL’lerin tamamı primer ışın bölgesinin dışındadır. OSL üzerindeki okumalar  primer 

ışın hüzmesinden değil ,saçılan sekonder radyasyondandır. Hamile meme ışınlamalarında 

fetüs dozunun ölçümü ve değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Yapılan çalışmalarda 

fetüs dozu için kritik eşik 0.05-0.10 Gy olarak belirlenmiştir. Bizim çalışmamızda 

bulunan sonuçlar meme ışınlamalarında fetüs ve pelvis bölgesinde saçılan radyasyona 

bağlı maruziyetin literatürün bulduğu sonuçlara yakın bulunmuştur. 
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Özet  

Bu çalışma, baş ve boyun taramalarında çok dedektörlü bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) 

ile koni ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT)’yi benzer prokollerde radyasyon dozları 

açısından karşılaştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Baş ve boyun görüntüleme 

yöntemlerinde doz düzeyleri dozimetrik fantom kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Soğrulan doz değerleri, bir ÇKBT sistemi ve bir KIBT sisteminde benzer protokoller için 

ATOM baş-boyun fantomuna termoluminesans dozimetreler (TLD-100H, RadCard, 

MCP-N, Polonya) yerleştirerek belirlenmiştir. Fizyolojik açıdan kritik öneme sahip 

birçok noktada doz değerleri ölçülmüş ve etkin dozlar Radyolojik Koruma 2007 doku 

ağırlıklandırma faktörleri üzerine Uluslararası Komisyon verileri uygulanarak elde 

edilmiştir. X-ışını parametreleri ve tarama uzunluğu açısından benzer maksillofasiyal BT 

protokolleri için yaklaşık ortalama dozlar sırasıyla ÇTBT için 14.3 ± 1.5 mSv ve KIBT 

sistemi için 15.4 ± 1.6 mSv olarak bulunmuştur. Baş ve boyun çalışmalarında KIBT ve 

ÇKBT doz seviyelerinin karşılaştırılabilir olduğu tespit edilmiştir. Görüntü kalitesinin 

karşılaştırılması ayrı bir çalışma konusu olabilir. 
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Radyoterapide yüksek enerjili ışınlar için foton ve nötron zırhlama hesaplama 
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Özet 

Amaç: Nötron, nötron yutulmasından kaynaklı gama ışınları ve fotonların Uluslararası 

Atom Enerjisi Ajansının  (IAEA) 47 numaralı raporuna göre hesaplanması, primer ve 

sekonder duvar kalınlıklarının belirlenmesi ve ölçüm değerleri ile karşılaştırılması.  

Gereç-Yöntem:Bu çalışmada kullanılan terimlerde ve yapılan hesaplamalarda IAEA 

SRS–47 no’lu güvenlik raporu (Safety Reports Series) temel alınmıştır. Zırhlama 

hesaplamaları, Siemens Primus cihazı için yapılmıştır. Odada primer ve sekonder 

duvarlar belirlenerek primer duvarlar A,B ve C sekonder duvarlar ise D ve E olarak 

adlandırılmıştır. Duvarlar için ayrı ayrı kalınlık hesaplamaları yapılarak mevcut duvar 

kalınlıkları ile karşılaştırılmıştır. Daha sonra aynı oda için nötron yutulmasından kaynaklı 

γ-ışını doz hesabı ve nötron doz hesaplamaları yapılmıştır. 18 MV’lik x-ışınları için kabul 

edilen iş yükü; haftada 5 gün, günde 8 saat, 8 saatte 20 hasta ve her hasta için izomerkezde 

soğrulan doz değeri 2 Gy’dir. Zırhlanma tasarım hedefi (P) kontrolsüz alanlar için 0,02 

mSv/hafta (20x  Sv/hafta) ve kontrollü alanlar için 0,4 mSv/hafta (0,4x  

Sv/hafta) olarak alınmıştır. 

Bulgular:Yapılan hesaplamalar sonucunda primer duvarlar olan A,B ve C için duvar 

kalınlığı değerleri A=175,21cm B=175,70 cm ve C=173,22cm olarak hesaplanmıştır. 

Sekonder duvarlar olan D ve E için hesaplanan değerler D=58,68cm ile E=113,48 cm’dir. 

Mevcut duvar kalınlıkları ile hesaplanan değerler arasındaki uyum ve tasarımın uygun 

olduğu tabloda görülmektedir. Primer ve sekonder duvarların dış tarafında (30cm 

mesafede) yapılan ölçümler aşağıdaki tabloda görülmektedir, iş yükü uygulanan alanlarda 

zırhlama yeterlidir. 

Sonuç: Yapılan hesaplamalar sonucunda cihazın bulunduğu odanın duvar kalınlık 

değerlerinin, hesaplanan değerlerden daha iyi olduğu görülmüştür. Bu durum sızıntı 

olasılığının çok az, oda zırhlamasının da yeterli düzeyde olduğunu göstermiştir. Ölçümler 

sonucunda primer duvarlardan olan C duvarında doz sınırının aşıldığı görülmektedir. 

Bunun sebebi olarak beton yoğunluğunun bu duvarda daha az olduğu düşünülmektedir. 

Ancak bu duvarın arkasında herhangi bir çalışma alanı bulunmadığından risk teşkil 

etmemektedir. Bu hesaplamalarda cihazın iş yükü oldukça önemlidir. Farklı iş yüklerine 

bağlı olarak duvar kalınlıkları hesaplanabilir ve cihaza alınabilecek maksimum hasta 

sayısı bu yöntemle belirlenebilir. 
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Özet 

Amaç: Bu çalışmada, Trabzon Ortahisar’ da ikamet eden erişkinlerin tıbbi radyolojik 

görüntüleme ve tedavi yöntemleri hakkındaki bilgilerinin ve farkındalıklarının 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışma 2015 Ekim ayında Trabzon’un Ortahisar İlçesine bağlı Kalkınma ve 

Bostancı Mahallelerinde yapılmıştır. Tanımlayıcı tipteki bu çalışmaya 318 kişi dahil 

edilmiştir. Veri toplama aracı olarak 25 soruluk bir anket formu kullanılmıştır. Niteliksel 

verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanılmıştır. p<0.05 istatistiksel olarak 

anlamlı kabul edilmiştir. 

Bulgular: Araştırmadaki 318 kişinin %56’sı erkek olup, yaş ortalaması 37.9±14.3’tür. 

Katılımcıların %60.7’si evli iken, %35.8’i üniversite mezunudur. Çalışmaya katılanların 

%31.1’i son 6 ay içinde kendilerine sağlık kuruluşlarında radyolojik tetkik uygulandığını, 

belirtmişlerdir. Son 6 ay içerisinde doktor önerisi dışında radyolojik tetkik isteğinde 

bulunanlar katılımcıların %7.0’ını oluşturmaktadır. İstekte bulunanların %82.6’sının 

isteği kabul edilmiştir. Son 1 hafta içerisinde yaptırılmış radyolojik görüntüleme 

tekniğinin başka bir sağlık kuruluşunda tamamen aynı sebeple tekrar istenmesi 

durumunda katılımcıların %41.6’sı “tekrarlatırım” cevabını vermiştir. Radyolojik 

tetkiklerin muhtemel zararları sorgulandığında en yüksek oranda %87.4’ü kansere, 

%69.5’i saç dökülmesine, %65.4’ü kısırlığa neden olabileceği düşünülmektedir. 

Katılımcıların %56.6’sı gebelere MR çekilmesini, %23.9’u ise ultrason yapılmasını 

sakıncalı bulmaktadır.. Kadınların %60.0’ı, erkeklerin %61.8’i MR’ın zararlı radyasyona 

sebep olduğunu belirtmiştir. Bazı radyolojik görüntüleme/tedavi yöntemlerinin zararlı 

olma durumu cinsiyete göre sorgulandığında; kadınlar erkeklere göre mamografinin 

(p<0,001), anjiografinin (p=0.012), dental görüntülemenin(p=0.029), zararlı olduğunu 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek oranda bilmektedir.  

Sonuçlar: Katılımcıların radyolojik tetkiklerin muhtemel zararları hakkında yeterli 

bilgiye sahip olmadığı görülmüştür. Hastaların doktorların önerisi dışında radyolojik 

tetkik isteğinde bulunduğu ve bu taleplerinin çoğu zaman doktor tarafından kabul edildiği 

saptanmıştır. Yakın zamanda uygulanan tetkik, aynı sebeplerle bir daha istendiğinde 

katılımcıların tekrarlatma eğiliminde oldukları görülmüştür.  

 

Anahtar Sözcükler 

İyonlaştırıcı radyasyon, tıp, radyolojik görüntüleme, radyasyondan korunma 
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi 

Kliniği Hasta Tedavisindeki Kalite Kontrol ve Radyasyon Güvenliği Uygulaması 

 

Özge Demirkaya1, Alaattin Özen1, Kerem Duruer1, Evrim Metcalfe1, Durmuş Etiz1 
 

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı 

 

ozge.demirkaya@gmail.com 

 
Özet 

Giriş / Amaç: Bu posterin amacı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon 

Onkolojisi Kliniği’nde, hasta güvenliği ve tedavi kalitesinin arttırılmasına yönelik uygulanan rutine 

yerleşmiş kalite kontrol uygulamasının tanıtılması ve öneminin vurgulanmasıdır. 
Kliniğimizdeki Kalite Kontrol ve Radyasyon Güvenliği Uygulaması: Kanser tanısı almış hastaların 

tedavilerinin medikal fizik uzmanları ve radyasyon onkolojisi uzman doktorları tarafından doğru bir şekilde 

planlanarak sonrasında radyoterapi teknisyenleri tarafından doğru bir şekilde uygulanması ve tüm bu 

süreçlerde radyasyon güvenliğinin sağlanarak tedavi doğruluğunun kalite kontrollerinin yapılması hayati 

öneme sahiptir.  Kliniğimize başvuran her bir hasta ilk başvuru anında tüm dünyada yaygın bir şekilde 

kullanılan Radyasyon Onkolojisi Bilgi Yönetim Sistemi (ROBYS) programına kayıt edilir. Yapılacak olan 

işlemlere ait tüm bilgiler, hastaya ait randevular ve radyoterapi tedavi planına ait tüm bilgiler bu programa 

girilir. Bu programda klinikte yer alan farklı meslek grupları için tanımlanmış farklı yetkiler bulunmakta 

ve sistem üzerinde yapılan değişiklikler yönetici tarafından geriye dönük olarak taranabilmektedir. 

Radyasyon onkolojisi uzman doktoru tarafından radyoterapi tedavisi kararı verilmesinden sonra hasta ilgili 

bölgeye en uygun pozisyonda yatırılarak planlama tomografisi çekilir. Sonrasında hastaya ait görüntüler 

tedavi planlama ünitesine (TPÜ) gönderilir ve hedef-risk altındaki organlar konturlanır. Radyoterapi 
tedavisinde radyasyon güvenliği anlamında ilk kontrol basamağı; medikal fizik uzmanları tarafından 

radyasyon onkolojisi uzmanının verdiği direktifler doğrultusunda hazırlanan hastaya ait radyoterapi 

planlarının birlikte değerlendirilmesi ve planın onaylanması sonrasında medikal fizik uzmanının fizik 

hesabını yaparak tedavi cihazına gerekli komutların verilmesini takiben sorumlu doktorun doz onayını 

sistem üzerinden vermesidir. Bu işlem birbirine benzeyen farklı fraksiyonasyonların karışmasını ve 

yanlışlıkla hastaya uygulanmasını önlemektedir. İkinci kontrol basamağı planlanan ve doz onayı verilen 

radyoterapi tedavisinin radyoterapinin ilk gününde hasta üzerindeki doğrulamasının (set-up) yapılmasıdır. 

Bu aşamada radyoterapi teknikerleri, medikal fizik uzmanları ve radyasyon onkolojisi uzman doktorları 

hastanın pozisyonlandırmasını yaparak ilgili tedavi alanından görüntü alır ve bunları TPÜ’den gelen 

görüntülerle karşılaştırarak bire bir aynı olması sağlanmaktadır. Doğrulaması yapılan hastaların 

tedavilerine başlanmakta ve tedavisi bitene kadar haftalık kontrol tekrarı yapılmaktadır. Kliniğimizde 
yapılan en önemli kalite kontrol aşaması her cuma günü haftalık olarak düzenli şekilde yapılan ve o hafta 

başlayan hastalara ait görüntülerin ve fizik hesaplamalarının gözden geçirildiği kalite kontrol toplantısıdır. 

Tedavinin doğruluğundaki bir diğer önemli basamak ise kliniğimizde yer alan tedavi cihazlarının günlük, 

haftalık, aylık ve yıllık olarak gerekli olan ölçümlerinin medikal fizik uzmanları tarafından yapılarak var 

olan olumsuzlukların giderilmesidir. 

Sonuç: Radyoterapi tedavisinin farklı aşamalarında kontrol basamaklarının varlığı ve düzenli olarak 

takibinin yapılması tedavinin doğruluğunu arttırmakta, oluşabilecek hataların önüne geçebilmekte ya da 

erken dönemde fark edilmesini sağlamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler 

 

[Kongreye poster bildiri olarak kabul edilmiş ancak sunulmamıştır.] 
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Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki kaplıca sularında doğal radyoaktivite 

seviyelerinin belirlenmesi 

 

S. Uzun Duran1, B. Kucukomeroglu1, N. Damla2, H. Taskin3 

 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü, Trabzon 

2Batman Üniversitesi Fizik Bölümü, Batman 
3Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, İstanbul   

 

selcenduran@yahoo.com 

 

Özet 

Bu çalışmada, Orta ve Doğu Karadeniz’de bulunan ve şifa amaçlı kullanılan 4 kaplıcanın 

(Ayder, Havza,Ladik, İkizdere) kaplıca sularında ki doğal radyoaktivite seviyeleri insan 

sağlığı açısından incelenmiştir. Çalışma kapsamında kaplıca sularında radon gazı 

ölçümleri AlphaGUARD PQ 2000PRO dedektörü ile yapılmış, su örneklerindeki doğal 

ve yapay radyonüklit konsantrasyonları ise HPGe gama spektrometresi kullanılarak 

ölçülmüştür. Kaplıca sularında toplam alfa ve toplam beta aktiflikleri ölçülüp, suların 

kimyasal analizleri yapılmıştır. Kaplıca sularının içilmesinden kaynaklanan yıllık etkin 

doz eşdeğerleri hesaplanıp uluslar arası standartlar ile karşılaştırılmıştır. Toplam alfa, 

toplam beta, 226Ra, 232Th, 137Cs, 40K, 222Rn, için ortalama değerler ;11.35, 6.2, 2.96, 0.42, 

0.069, 0,19 and 267 Bq.L-1 olarak bulunmuştur. Yıllık etkin doz eşdeğerleri; 49.77 μSv.y-

1 (226Ra), 5.95 μSv.y-1 (232Th), 0.07 μSv.y-1 (137Cs), 0.83 μSv.y-1 (40K) and 56.03 μSv.y-1 

(222Rn) olarak hesaplanmıştır.  

 

Anahtar Kelimler 

Radyoaktivite, Radon, Toplam Alfa, Toplam Beta, Termal Kaplıca Suları, Orta ve Doğu 

Karadeniz 
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Dünyada ve Ülkemizde Yeni Bir Bilim Dalı -Tıbbi Jeoloji; Araştırma Yöntemleri 

ve Uygulamaları  - Radyoaktif Hammadde Yatakları,  İşletmeleri  ve İşletme 

Sonrası Çevrenin Tıbbi Jeolojik Açıdan İncelenmesine Bir Bakış 

 

Nevin Karaoğlu Çınar 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 

Maden Yatakları ve Jeokimya Anabilim Dalı ,Tınaztepe, Buca, İzmir 

 

nevin.karaoglu@deu.edu.tr 

 
Özet 

Jeolojik ortam ile çevre sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen “Tıbbi Jeoloji (Medical Geology) bilim dalı” 
son zamanlarda insanoğlunun doğayı daha çok kullanması ve doğaya zarar vermesi sonucunda doğmuştur. 

Tıbbi Jeoloji (Medical Geology), 1998 yılında “International Union of Geological 

Sciences(IUGS)”tarafından disiplinler arası (Jeoloji, Tıp, Kimya, Fizik, Maden,…) bir bilim dalı olarak 

resmen kabul edilmiştir. Türkiye’de son 60 yıldır jeolojik çalışmalar sırasında doğa ve jeolojik ortamların 

ilişkisi araştırılırken sağlık ve jeoloji bağlantıları da ortaya konmuştur. Bu sayede hem dünyada Dünya 

Sağlık Örgütü(WHO)  hem Türkiye’de Sağlık Bakanlığı verilerine bakılarak; jeolojik ortamların 

kendisinin, bu ortamlarda yer alan kaynakların işletilmesinin ve işletme sonrası artıkların çevre sağlığı ve 

doğa yıpranması ile doğrudan ilişkisinin olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de jeolojik ortamların ve bunların 
içindeki hammaddelerin işletmesi ve işletme sonrası terk edilmesi sonucunda akciğer, cilt, mesane, kolon, 

prostat ve karaciğer kanserlerinin yanı sıra endemik florozis, sulardaki yüksek arsenik kaynaklı kanser ve 

kardiyovasküler hastalıklar, alüminyum kaynaklı nörolojik ve sinirsel hastalıklar, madencilik ve tekstil 

sektöründe silikozis, kronik asbest ve eriyonite maruz kalma sonucu asbestosis ve mezotelyoma hastalıkları 

ortaya çıkmaktadır. Doğa ve çevre sağlığı açısından bakılarak, Türkiye jeolojisi, maden yatakları ve 

işletmelerinin dağılımı da incelendiğinde ülkemizin “Tıbbi Jeoloji Risk Haritası’nın çıkarılması gerektiği 

açıkça görülmektedir. Ancak şu anda  var olan  düzenlemeler yetersizdir, imar planına esas çalışmalardaki 

“jeomedikal risk” değerlendirmesi dışında herhangi bir düzenleme  mevcut değildir ve bu risk 

değerlendirme çalışmalarının yol haritası da açık değildir . Ülkemizde bulunan radyoaktif jeolojik ortamlar 

,radyoaktif hammadde yatakları, işletmeleri ve işletme sonrası çevrenin tibbi jeolojik açıdan incelemesi ise 

disiplinler arası bir ekip ile tıbbi jeolojik bilim dalı yöntemleri gözetilerek  yapılmalıdır. 

 

Anahtar Sözcükler 

Tıbbi Jeoloji, Radyoaktif Hammadde Yatakları, Maden İşletme 

 

[Kongreye poster bildiri olarak kabul edilmiş ancak sunulmamıştır.] 
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İyonlaştırıcı Elektromanyetik Radyasyondan Korunmada Yeni Nesil Kompozit 

Zırhlama Malzemeleri Üretim ve Karakterizasyonu 

 

Ezgi Eren Belgin1, Bülent Kırkan2, Gül Asiye Ayçık1 

 
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 48000, Muğla 
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Özet  

Radyasyon korunmasının hedefi; doku hasarına sebep olan deterministik etkileri önlemek 

ve stokastik etkilerin meydana gelme olasılıklarını kabul edilebilir düzeyde sınırlamaktır. 

ALARA (As-Low-As-Reasonably Achievable) prensibine göre radyasyona mümkün 

olduğu kadar az maruz kalmak için radyasyondan korunmada üç temel unsur; radyasyona 

maruz kalma süresinin kısa olması, radyasyon kaynağından mümkün olduğu kadar uzak 

mesafede kalmak ve uygun zırhlama kullanmaktır. Etkin bir zırhlama malzemesi tasarımı 

için radyasyon-madde etkileşimi ve dayandığı temellerin iyi bilinmesi gereklidir. 

Radyasyon tipi, orijini (kozmik, nükleer reaktör, araştırma laboratuvarları, doğal 

radyoaktivite, medikal alan vb.), enerji aralığı, maruz kalma süresi, ikincil radyasyonlar 

ve sıcaklık, basınç vb gibi dış parametreler radyasyon zırhlayıcı malzemelerin seçiminde 

dikkate alınması gereken özelliklerdir. Madde ile etkileşim mekanizmaları radyasyonun 

türü ve enerjisine göre değişmektedir. Giriciliği fazla olan elektromanyetik ışınları 

zırhlamak için çok yoğun malzemeler gerekirken yüklü parçacıkların zırhlanması için 

özel bir malzemeye gerek duyulmaz.  

İyonlaştırıcı radyasyonun zararlarının anlaşılmasıyla, 20. Yüzyılın ilk yarısından itibaren 

özellikle X-ışınlarından korunma amaçlı olarak kurşun kullanımına da başlanmıştır. 

Günümüzde en çok kullanılan zırh malzemeleri kurşun ve betondur. Ancak bu 

malzemelerin dezavantajlarını giderecek ve ek avantajlar sağlayacak kompozit zırh 

malzemeleri geliştirilmesi amacıyla son zamanlarda yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bu 

çalışmada da, iyonlaştırıcı elektromanyetik radyasyonu (İEMR) durdurma özelliğine 

sahip, kolay işlenebilir, hafif, toksik özelliği olmayan kompozit malzemelerin tasarım, 

üretim ve İEMR durdurma performans testleri gerçekleştirilmiş ve kurşun ile 

karşılaştırılmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler 

Gama zırhı, kompozit zırhlama malzemesi, yeni nesil zırh 
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Radyoterapide Hasta İzleme Amaçlı Kameraların Nötron Zırhlaması 

 

Ali H. Yeşil1,2, Yiğit Çeçen1,2, Çağrı Yazgan1,2, Tuğçe Gülümser1,2 
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2Akdeniz Üniversitesi Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Antalya 

 

alihidiryesil@gmail.com 

 

Özet  

Foto-nükleer reaksiyon için gereken foton eşik enerjisi yaklaşık olarak 8MeV’dir. Bu 

enerjiden daha fazla enerjiye sahip fotonlar çevre ortamda bulunan atom çekirdekleriyle 

etkileşmeleri sonucu ikincil radyasyon olarak nötronlar açığa çıkar (γ,n). Radyasyonla 

kanser tedavisinde kullanılan lineer hızlandırıcılarda(LİNAK) üretilen fotonların 

enerjileri 4MeV ile 18MeV aralığındadır. Bu yüksek enerjili fotonlar Linak’ın yapısında 

ve tedavi odasında bulunan metallerle etkileşime girerek foto-nükleer reaksiyona sebep 

olmaktadırlar. Oda içinde bulunan foto-nötronlar, odada hasta immobilizasyonu ve hasta 

durumu takibi amacıyla yerleştirilmiş kameralarda bulunan elektronik devrelere zarar 

vererek, alınan görüntünün kalitesinin zamanla bozulmasına sebep olmaktadır.  

Tedavi odalarında bulunan kameraların görüntü kalitesinin korunması ve çalışma 

ömrünün uzatılması amacıyla, termal nötron absorpsiyon tesir kesiti yüksek 

malzemelerden oluşturulmuş uygun bir zırh bileşiminin simülasyonları Monte Carlo 

yöntemini temel alan MCNP6.1 kodu ile yapıldı. Oluşturulan kombinasyonlar arasında; 

optimum sonuçların elde edildiği zırh tasarımı belirlendi. Tasarımımızın dış kısmı, 

yapının şekilsel bütünlüğünü sağlaması ve yoğun yapısından ötürü 2mm kurşun metali 

ile kaplandı. Orta katmanda 1cm kalınlığında nötron saçılma tesir kesiti yüksek bir bileşik 

olan polietilen kullanılmıştır. Polietilene termal nötron yutma kapasitesini arttıran boron 

karıştırılmıştır. İç katmanda 1cm kalınlığında termal nötron absorpsiyon tesir kesiti 

yüksek kadmiyum metali kullanılmıştır.  

 

Anahtar Sözcükler 

MNCP, Kamera, Nötron zırlama 
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204Tl Beta Kaynağından Çıkan Sürekli Foton Spektrumunun Deneysel ve Teorik 

Olarak Elde Edilmesi 
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Muş Alparslan Üniversitesi, Fen & Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü 

Güzeltepe Kampüsü, Muş 
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Özet 

Bu çalışmada Tl-204 radyoizotopundan çıkan 𝛽− parçacıkları ve nötrino ile birlikte aynı 

anda yayınlanan Internal Bremsstrahlung spektrumu, 5,08 cm x 5,08 cm NaI(Tl) 

detektörü ile manyetik saptırma metodu kullanılarak ölçülmeye çalışıldı. Detektör cevap 

fonksiyonu deneysel detektör parametreleri kullanılarak elde edildi. Ham spektrumu 

cevap fonksiyonu etkilerinden arındırmak için Singular Value Decomposition 

matematiksel metodu deneysel verilere uygulandı. Cevap fonksiyonu etkilerinden 

arındırılarak Elde edilen deneysel veriler KUB teorisiyle karşılaştırılarak 10-600 keV 

aralığında deney ve teori arasında güzel bir uyum ve 600 keV üzeri değerlerde deneysel 

verilerde teoriye göre pozitif sapma gözlendi.  

 

Anahtar Sözcükler  

Internal Bremsstrahlung, Spektrum Soyulması, Detektör Cevap Fonksiyonu, SVD 

Tekniği  
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Radyoterapi Odasında  18 MV Foton Enerjisinde Nötron Aktivasyon Analizi ile 

Fotonötron Akısı Ölçümü 
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Özet 

Radyoterapi odasındaki nötron akısının nötron aktivasyon analizi (NAA) yöntemi ile 

ölçülmesi ve ölçümler sonucunda tedavi odası içerisindeki her noktanın nötron akısının 

tayini amaçlanmıştır. Philips SLI-25 marka lineer hızlandırıcı ile 18 MeV Bremsstrahlung 

enerjisinde, indiyum ve kadmiyum yaprakları, farklı deney düzenekleri kurularak 91 ayrı 

noktada, 30000 MU verilerek, farklı gantry açılarında, 20x20 cm2 alanda ışınlanarak, 

nötron aktivasyon analizi gerçekleştirilmiştir. İndiyum ve kadmiyum yaprakları, 

moderatör olarak kullanılan su içerisine yerleştirilerek ışınlama yapılmıştır. Daha sonra 

yapraklardan, HPGe dedektör sisteminde sayım alınmıştır. Fotonötron reaksiyonu sonucu 

oluşan ürünlerden, 116mIn (T1/2=54.2 dakika) 1293 keV pik enerjisine sahip fotonlar, gama 

spektroskopisi analizi ile incelenmiştir. Sayım işlemi, HPGe dedektör sisteminde 

gerçekleştirilip, veriler gama spektroskopisi analizi ile incelenmiştir. Odanın ölçüm 

alınan noktalarından elde edilen veriler kullanılarak yapılan iterasyonlar ile tedavi 

odasının bütün konumları için nötron akısı elde edilebilmektedir. Deneysel veriler analiz 

edildiğinde, oda içerisindeki maksimum nötron akısının lineer hızlandırıcı kafasının 

hemen üzerinde olduğu tespit edilmiştir. 30000 MU ışınlama süresinde, gantry üzerinde 

ölçülen fotonötron akısı 3 × 105 nötron/cm2. saniye’dir. SSD 100 cm.’de, merkezden 

2.5 m. ve 5 m. uzaklıkta ölçülen nötron akıları sırasıyla 4.5 × 104 n/cm2. s ve 2 ×
104 n/cm2. s’dir. Tedavi odası girişinde ölçülen nötron akısının, kafanın üzerinde tespit 

edilen akıya oranla çok düşük (2 × 102 n/cm2. s) olduğu tespit edilmiştir. Çalışma 

kapsamında yapılan analizler sonucunda, tedavi odası içerisindeki nötron akısının 

ışınlama alanı merkezinden uzaklaşıldıkça azaldığı tespit edilmiştir. Bulunan değerlerin 

literatürle benzerlik gösterdiği anlaşılmıştır. 91 farklı konumdan alınan ölçümlerle 

yapılan iterasyonlar sonucunda odanın her konumundaki nötron akısı tayin 

edilebilmektedir. Elde edilen sonuçlar, MCNP kodu ile simüle edilen radyoterapi 

odasından elde edilen verilerle büyük ölçüde uyum sağlamaktadır.  
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