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a) GAMA IŞINLAMA TESİSLERİ

 Kaynak olarak Co-60 veya Cs-137 izotopları kullanılır.

 Büyük boyutlu paket/koli/ paletlerde işlem yapılabilir. 

 Fason olarak iş yapan büyük tesisler %95 oranında Co-60 tercih edilir. 

 Kan ışınlama gibi küçük üniteler Cs-137 kullanılır.

IŞINLAMA TESİSLERİ
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b) ELEKTRON HIZLANDIRCILI IŞINLAMA TESİSLERİ

10 Mev’a kadar hızlandırılmış elektron demetleri kullanılır.
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c) X- Işınlı Işınlama Tesisi

5 veya 7,5 Mev’e kadar hızlandırılmış elektron demetlerinin bir hedefe çarptırılması 

ile elde edilir.
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Gama Işınlama Tesisi Animasyonu
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IŞINLAMA TESİSLERİNDE PERSONEL VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

 Işınlama tesisleri yüksek güvenlik standartlarına haizdir.

 Işınlama odasından cihaz çalışırken kontrol odası ve çalışma  alanlarına 

radyasyon sızıntısı olmayacak şekilde tasarlanmaktadır.

 Işınlama tesislerinde çalışan personel alarmlı personel dozimetreler ile 

donatılmıştır.

 Işınlama hücresi çevresi (denetimli ve gözetimli alanlar) alarmlı alan

radyasyon monitörleri ile alan güvenliği sağlanmaktadır.

 Işınlama tesisleri radyoaktif atık üretmez.

 Ömrü dolmuş kaynaklar tekrar üretici ülkeye gönderilir.

 Işınlama tesisleri çalışmaları esnasında katı, sıvı veya gaz atık üretmeyen,  

yüksek basınç, ısı ve gürültü meydana getirmeyen çevre dostu tesisler olarak 

tanımlanır.
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RADYASYON KORUNMASI : DOZ LİMİTLERİ

Radyasyon korunmasının hedefi, radyasyona maruz kalmayı gerektiren 

faaliyetlerde ışınlama sonucu meydana gelebilecek tahripkar etkilerden kişilerin, 

çocukların ve tüm insan neslinin korunmasıdır. 

Bu hedefe erişmek için 

ICRP-26 (Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu)

TAEK Radyasyon Korunması Yönetmeliğinde doz sınırlama sistemi getirilmiş , 

yıllık kabul edilen doz sınırları tespit edilmiştir. 

UYGULAMA
DOZ LİMİTLERİ

Radyasyon Görevlileri Halk

ETKİN DOZ

Ardışık beş yılın ortalaması 20 mSv

Herhangi bir yılda 50 mSv’i geçemez

1 mSv/yıl 

Özel durumlarda; ardışık beş 

yılın ortalaması 1 mSv olmak 

üzere yılda 5 mSv’e kadar izin 

verilir

YILLIK EŞDEĞER DOZ

Göz Merceği

Deri, Eller, 

Ayaklar

150 mSv

500 mSv

Göz Merceği

Deri, Eller, 

Ayaklar

15 mSv

50 mSv



IŞINLAMA TESİSLERİNDE ÇALIŞMA 

ALANLARININ SINIFLANDIRILMASI

1. Denetimli Alanlar : Yıllık radyasyon limitinin  3/10’nu aşabilme olasılığı olan alanlar. 

Operatörler, bakım elemanları  ve ilgili mühendislerin bu alana girmesine izin verilir. 

Personel dozimetre takması ve alana çalışır durumda portatif bir cihazla girilir. Rutin 

kontrol noktalarında periyodik radyasyon ölçümleri yapılır. Bu alana girişte detektörü 

içeride bulunan bir cihazla kontrol edilir. Öngörülenden daha yüksek radyasyon 

olması durumunda manyetik kapı kilidi açılmaz (giriş engellenir) 

2. Gözetimli Alanlar : Yıllık radyasyon limitinin 1/20’sini aşma olasılığı olan ancak 

3/10’unu aşma ihtimali olmayan alanlardır. Ancak periyodik olarak denetlenir. Bu 

alanda çalışanlar personel dozimetre kullanması mecburi değildir. 
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IŞINLAMA TESİSİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Işınlama tesisleri PLC (Programlanabilir Lojik Kontrol) sistemi ile tesisin her adımı 

programlanabilir. Arıza veya herhangi bir uygunsuzlukta sistem tamamıyla durur. Personel giriş 

kapısı kilitlenir.

Örneğin : Ürün kutularının geç yüklenmesi veya boşaltılması,

Ürün kutularının hareketini belirlenen sürede tamamlayamaması 

Yüksek radyasyon alanı oluşması,

Havuz suyu seviyesinin düşmesi (cihaz durmaz, ışınlama odasına giriş önlenir)

Kaynak panelinin havuz dibine tam olarak inmemesi,

Havuz suyunda radyasyon hızında 50 µR/saat’in üzerine çıkması(istenen seviye 

seçilebilir)

Ürün çıkış kapısında kontaminasyon detekte edilmesi

Hava basıncının yeterli olmaması, güç kaybı, güvenlik zincirinin çekilmesi

Cihazı durduran 21 tane alarmlı güvenlik sistemi vardır.

Bütün bu olumsuzluklarda cihaz durur ve ışınlama odasına giriş önlenir.  
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IŞINLAMA TESİSİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ
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IŞINLAMA TESİSİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ



IŞINLAMA TESİSLERİNDE İSTASYONER 

ALAN MONİTÖRLERİ

Tesiste çeşitli yerlerde alarmlı alan monitörleri bulunmaktadır. 

Denetimli alanlar:

1. Giriş kapısı denetimi: 

Detektörü ışınlama oda labirenti başlangıcında bulunan bu monitör giriş kapısından 

kontrol edilir. Önce cihazın çalışıp çalışmadığı bir kaynak yaklaştırılarak kontrol edilir. 

Sonra ortamın radyasyonunu ölçer uygunsa kapı kilidinin açılmasına onay verir. 
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1. Giriş kapısı denetimi: 
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2. Güvenlik Zinciri : Işınlama odasında çepe çevre duvara monte edilmiştir. Herhangi 

bir tehlike durumunda, bakım ve onarımda çekilerek bütün sistem durdurulur. 
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3. Havuz suyunu sürekli ölçen detektörler : Deiyonizer üzerinde bulunur ve sürekli 

havuz suyunu ölçer. 1X1 inç NaI kristal detektörler alarm vermesi durumunda cihazı 

durdurur. Havalandırmayı kapatır ve kapıları kilitler. (giriş önlenir)
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4. Ürün çıkış kapısında : Işınlama odasından çıkan ürünleri kontrol eder. Alarm 

durumunda cihazı ve havalandırmayı durdurur. Işınlama odasına giriş önlenir. 
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5. Giriş kapısı denetimi : Kaynak panelinin konumunu kontrol eden detektördür. Bu 

detektörle yüksek radyasyon ölçüldüğünde kapı kilidi açılmaz. (giriş önlenir) 
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6. Gözetimli alanlarda yapılan radyasyon denetimleri : 

Depo ve koridorlarda 5 adet alarmlı alan radyasyon monitörleri bulunmaktadır. Kayıtlar 

bilgisayarda kayıt edilir. Aylık periyodlarla en az 7 noktada tesis işletici ve radyasyondan 

korunma sorumlusu tarafından yapılarak kayıt altına alınmaktadır. 
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7. Personel dozimetre Kullanımı : 

Tesiste görevli yetkili personel ve operatörler Taek tarafından 2 ayda bir değiştirilip 

kontrole tabi tutulan TLD dozimetre ve elektronik dozimetre kullanmaktadırlar.  
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8. Işınlama Tesislerinin Lisanslanması :

a) Güvenlik analizi raporu hazırlanması

b) Acil durum ve eylem planlarının hazırlanması gerekmektedir.

Tesiste 10 adet acil durum eylem planı bulunmaktadır.

 Radyasyon seviyesinin yükselmesi durumunda acil durum planı 

 Radyasyona maruz kalma veya maruz kalma şüphesi  olan kazalarda acil durum planı

 Kaynak panelinin sıkışması durumunda acil durum planı

 Kaynak kalemlerinin havuza düşmesi durumunda acil durum planı

 Kaynak geçiş odasının, ürünlerin veya havuz suyunun kaynakla kontamine olması 

durumunda acil durum planı

 Deprem, kasırga ve yıldırım gibi doğal afetlerde acil durum planı

 Havuzun su kaçırması ( düşük su seviyesi) durumunda acil durum planı

 Yangın ve patlama durumunda acil durum planı

 Işınlama odasını su basması durumunda acil durum planı

 Uçak çarpması durumunda acil durum planı
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c) Eğitimli Personel Durumu (Teknik Personel )

1 Genel Müdür - Dr.Fizikçi

1 İşletici Müdür - (Taek lisans sorumlusu) Fizikçi

1 Radyasyondan Korunma Sorumlusu (Taek) - Fizikçi

1 Sterilizasyon Mesul Müdür (Sağlık Bakanlığı) - Kimyager

1 Gıda Işınlama Sorumlusu – Kimyager

1 Kalite Güvence Müdürü – İşletme  

1 Bakım Onarım ve Satın Alma Müdürü – M.Y.O

5 Operatör – M.Y.O. (Taek eğitimli)

12 İşçi – 3 büro elemanı

Tesiste toplam personel 27 kişi  çalışmaktadır.
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HURDA İŞLEYEN DEMİR ÇELİK 

FABRİKALARINDA 

RADYASYONDAN KORUNMA

Hurdalarda radyoaktif maddelerle kontamine olmuş metaller veya zırhlı/zırhsız küçük 

veya orta ölçekli radyoaktif kaynaklar bulunabilir.

Bunların potalarda eritilmesi durumunda üretilen çelik / alüminyum vb. mamul ürünlerin 

kontamine olmasına neden olmaktadır. 

Bu ürünler kullanım amacına göre çok yakınımızda olması insanlarda radyasyon tehlikesi 

yaratır.
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NASIL BİR DENETİM SİSTEMİ 

KURULMALI
1. Giriş ve Çıkışlarda Hurdalarda Radyasyon Denetimi

Bu denetimler tesise giren hurdaların ve çıkan mamul ürünlerin radyasyon kontrolü büyük 

hacimli panel tipi plastik sintilatör detektörler içeren alarmlı monitörlerle kesintisiz yapılır. 
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Radyasyon Dedeksiyonu Temel Düzenekleri



2. Acil Durum Eylem Planı

Her tesiste acil durum eylem planı hazırlanmalı ve personel periyodik tatbikatlarla 

eğitilmelidir.

Alarm alındıktan sonra araç hassas portatif cihazlarla taranarak alarmın sağlanması yapılır. 

Alarm gerçekse ürünler boş bir alana dökülerek portatif cihazlarla kontamine parçalar 

bulunarak hazırlanan çukura konulur. İzotop cinsi tanımlanır. Durumdan  yetkili otorite 

haberdar edilir. 

Sintilatörlü Portatif Detektörler İzotop Tanımlayıcı

Çok kanallı analizör 26



3. Baca Gazlarında Radyasyon Ölçülmesi :

Hurdaların eritilmesi esnasında bacadan çıkan gazlarda radyasyon ölçümü için 

bacanın çok sıcak olmayan bölgesine sağ ve sol tarafına büyük hacimli 3X1 inç’lik

sintilasyon detektörleri yerleştirilerek alarmlı monitörlerle denetlenir. 

4. Sürekli Döküm Kalıplar Üzerinde Seviye Kontrolü :

Bunun için sıvı çeliğin aktığı kabın bir tarafına 3-6 mCi Co-60 kaynağı konulur, diğer 

tarafına ise 1x1 inçlik su soğutmalı sintilasyon detektörü yerleştirilir. Bu şekilde erimiş 

çeliğin kalıptan taşması veya sıvı-katı (kütük) kopması önlenir. Bu işlem ölçülen 

radyasyon durumuna göre çekme motor hızının otomatik olarak ayarlanması ile sağlanır. 

Bu alanın radyasyon güvenliği alarmlı alan radyasyon monitörü ile sağlanır. Bunlar 4’lü ve 

6’lı üniteler halindedir.

5. Sürekli Döküm Otomasyonunda Kullanılan C0-60 Çekirdeklerinin Değişimi :

Zırhlı kaplardaki Co-60 çekirdekleri her 5 senede yenilenir. Ancak yüksek ısıda 

bulunan bu zırhlı kapların ışın çıkış pencereleri çoğu zaman kapanmaz duruma gelir. 

Kaynak değişimi için kurşun tuğlalı portatif engeller hazırlanır. Uzun kollu özel anahtarlar, 

aparatlar hazırlanır.

Değişime nezaret etmek üzere radyasyondan korunma uzmanları bulundurulur. Bunların 

önerileri doğrultusunda hareket edilir. 

Çıkan eski kaynaklar zırhlı taşıyıcı kaplara konularak muhafaza altına alınır ve üretici 

firmaya geri gönderilir. 
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SAPTANAN EKSİKLİKLER VE ÖNERİLER

Hurda işleyen Demir Çelik fabrikalarında genellikle fizikçi çalıştırılmamaktadır. 

Radyasyon ve diğer olumsuzluklar Çevre Mühendisleri tarafından çözümlenmeye 

çalışılmaktadır.

Çevre mühendisleri genellikle "Radyasyondan Korunma" konusunda kurs şeklinde kısa 

eğitimler almalarına karşın temel eğitimleri nedeni ile ölçme-değerlendirme teknikleri 

yönünden yeterli olmayabilirler. 

Dolayısıyla iş hacmi yüksek Demir-Çelik tesislerinde çevre mühendisleri ile birlikte 

Fizikçilerin istihdam edilmesi faydalı olacaktır.
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DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
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