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YÜZEYE YAKIN GÖMÜLEN DÜŞÜK SEVİYELİ RADYOAKTİF ATIKLAR İÇİN

RADYONÜKLİT TAŞINIM MODELLENMESİ

Rauf TERZİ

ÖZ

Radyoaktif atık yönetiminin son adımı olan atıkların gömüsü konusunda ülkemizde

henüz böyle bir politika geliştirilmemiş olup mevcut mevzuatımız sadece, çevreye

bırakılan atıklar için deşarj limitlerini belirlemiştir. Bu model çalışması, giderek artan

nükleer olmayan radyoaktif atıklar için bir gömü sahası seçimi ve güvenlik analizi

noktasında katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Bu matematiksel model, düşük ve orta seviyeli radyoaktif atıkların yüzeye yakın

gömü sahasının çevresel radyolojik değerlendirmesini yapabilmek için geliştirilmiştir.

Model üç ana bölümden oluşmaktadır; kaynak kısmı, yer altı katmanlarındaki

transferi ve risk değerlendirmesi. Radyoaktif atık olarak içerisinde her biri 1*1012 Bq

aktiviteye sahip olan Sezyum 137 (Cs-137) ve Stronsiyum 90 (Sr-90) radyonüklitlerin

çeşitli ulaşım yolları sıvı fazda taşımını ile bebekler(iyaş) ve yetişkinler(>17yaş)

tarafından alınan radyasyon doz miktarı bu modelle hesaplanmıştır.

Modeli oluşturulan 1.mertebe adi diferansiyel denklemler MATLAB bilgisayar

programına kodlanarak TCODE programı yazılmıştır. MATLAB programı Runge-

Kutta çözüm metodu ile, bir yıllık zaman içinde radyonüklitlerin gömü yerinden toprak

katmanına, buradan doygun bölgeye (yeraltı suyu) ve bu suyun doğrudan insan

tarafından içilmesi ve tarım ve hayvan ürünlerin tüketilmesi yolu ile insanların aldığı

doz miktarları, gerçekçi ve düşük olasılıklı durumlara göre hesaplanmıştır. Ayrıca,

insanların bir yılda aldığı radyasyon dozundan öldürücü kansere yakalanma risk

değerlendirilmesi yapılmıştır. Her iki radyonüklitin toprakdaki dağılım katsayısı,

geciktirme faktörü ve doz dönüşüm faktörlerine bağlı olarak farklı doz değerleri

bulunmuştur.

Radyolojik güvenlik değerlendirilmesinde en önemli kritik parametreler olarak

radyonüklitlerin toprakdaki dağılım katsayısı, doygunsuz bölgedeki (toprak katmanı)

sızıntı akış hızı ve toprak katmanı kalınlığı gelmektedir. Her iki radyonüklit için

insanlar tarafından alınan en yüksek doz miktarı yaklaşık olarak sırasıyla, yıllık 0.54

mSv ve ortalama 0.28 mSv bulunmuş olup; Uluslararası Radyasyondan Korunma

Komisyonu (ICRP.1990) tarafından halk için tavsiye edilen referans doz miktarı olan

1 mSv/yıl ile karşılaştırıldığında değeri daha küçük çıkmıştır. Bu model çalışmasında



bulunan sonuçlar ile Türkiye'de ileride kurulması düşünülen düşük seviyeli atıkların

gömüsü mümkün görünmektedir.
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RADIONUCLIDE TRANSFER MODELLING FOR A BURIED NEAR SURFACE
LOW LEVEL RADIOACTIVE WASTE

Rauf TERZi

ABSTRACT

The disposal of radioactive waste, which is the last step of any radioactive waste

management policy, has not yet been developed in Turkey. The existing legislation

states only the discharge limits for the radioactive wastes to be discharged to the

environment. The objective of this modelling study is to assist in safety assessment

and selecting disposal site for gradually increasing non-nuclear radioactive wastes.

This mathematical model has been developed for the environmental radiological

assessment of near surface disposal sites for the low and intermediate level

radioactive wastes. The model comprised of three main components: source term,

geosphere transport and radiological assessment. Radiation dose for the babies (1

years age) and adults (>17 years age) have been computed for the radionuclides

Cesium 137 (Cs-137) and Strontium 90 (Sr-90), having the activity of 1*1012

Becquerel(Bq), in radioactive waste through transport of radionuclide in liquid phase

with the various pathways.

The model consisted of first order ordinary differential equations was coded as a

TCODE file in MATLAB program. The radiation dose to man for the realist case and

low probability case have been calculated by using Runge-Kutta solution method in

MATLAB programme for radionuclide transport from repository to soil layer and then

to the ground water(saturated zone) through drinking water directly and consuming

agricultural and animal products pathways in one year period. Also, the fatal cancer

risk assessment has been made by taking into account the annual dose received by

people. Various dose values for both radionuclides have been found which

depended on distribution coefficient, retardation factor and dose conversion factors.

The most important critical parameters on radiological safety assessment are the

distribution coefficient in soil layer, seepage velocity in unsaturated zone and

thickness of the unsaturated zone (soil zone). The highest radiation dose and

average dose to man for both radionuclides have been found approximately as 0,54

mSv/year and 0,28 mSv/year, respectively. These values are low in comparison to

the reference dose limit for a member of the public, 1 mSv/year, recommended by

International Commission on Radiological Protection (ICRP,1990). The modelling



results indicate that, the disposal of low level waste, planned to be set up in future in

Turkey seems to be possible.

Keywords: Low level radioactive waste, groundwater, radionuclide, radionuclide

transport modelling, Runge-Kutta method, MATLAB.
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1. GİRİŞ

Gelişen teknolojiye paralel olarak, radyoaktif maddelerin tıp, endüstri,

araştırma ve benzeri alanlarda kullanılmaları sonucunda atıklar oluşmakta ve her

geçen gün artan bir hızla radyoaktif atık oluşumu devam etmektedir. Radyoaktif

atıkların sadece kullanıcılar için değil, aynı zamanda halkın diğer bireyleri içinde

tehlikeler yaratacağı bilinen bir gerçektir. Ayrıca, bu atıklardan kaynaklanacak söz

konusu radyasyon dozunun şimdiki nesil için kabul edilen dozdan fazla olmaması

istendiği gibi, gelecek nesiller içinde aynı prensip bütün ülkeler tarafından kabul

edilmiştir.

Gelişmiş pek çok ülkede, radyoaktif atıklar konusunda yapılan araştırmalar

sonucunda düşük, orta yada yüksek aktiviteli atık işleme tesisleri kurulmuştur.

Radyoaktif atıkların devamlı depo edilme alanları ve gömme teknikleri konularında

ulusal ve uluslararası boyutlarda araştırma ve uygulamalar devam etmektedir.

Düşük seviyeli atıkların hacmi, uzun süre geçici depolarda bekletmeyi

zorlaştırmakta ve nihai gömü yerlerinin seçimini daha acil hale getirmektedir.

Hacmi büyük olmasına rağmen, aktivite seviyelerine ve radyonüklit yarı ömürleri,

bu atıkların yüzeysel gömüsü için geniş bir seçenek listesi sunmaktadır. Burada

yüzeysel kelimesi, toprak yüzeyinin hemen üstü veya 20m'yi geçmeyen toprak

derinlikleri için kullanılmıştır. İlk yüzeysel gömü uygulaması 1944'de Oak Ridge,

Amerika'da yapılmıştır. Günümüzde A.B.D., Rusya, Kanada, İspanya, Fransa,

İngiltere ve Hindistan gibi ülkeler başta olmak üzere çalışmalar devam etmektedir.

Yüzeysel gömülerde kazanılan tecrübeler ve gelişmelerin ışığında, doğal ve

yapay engeller ile düşük seviyeli atıkların güvenli bir şekilde yüzeysel toprak

katmanlarına gömülebileceği konusunda uluslararası bir fikir birliği oluşmuştur.

Gömü öncesinde düzenleyici kurum (örneğin, Türkiye'de Türkiye Atom

Enerjisi Kurumu) tarafından saha çevresinde yaşayan insanların alabileceği en

yüksek radyasyon dozunun, radyonüklit hareketinin ve insana ulaşım yollarının

incelenmesi ve onaylanması gerekmektedir. Bu tasarı ile, radyonüklitin yer

altındaki hareketi ile ilgili olan kısmına "model", radyonüklitin insana ulaşım yolları

ve sebep olacağı radyasyon dozu ile ilgili olan kısmına ise "senaryo" denir. En

uygun model ve senaryonun geliştirilmesi ve seçilmesi çok önemlidir. Önerilen

depolama yerleri, yeraltı sularının atıklarla temas ederek insanlara ulaşması

olasılığının en az olduğundan emin olacak şekilde seçilmelidir. Ayrıca, güvenlik



analizlerinde en temel prensip, insanların alacağı dozun yasal sınırları

aşmayacağını göstermektir. Bu amaçla insanların alacağı doz üstüne en büyük

etkiyi yapacak parametreler seçilir ve en olumsuz şartlar incelenerek

değerlendirme yapılır.

Bu amaçla, nükleer tesislerden, ışınlama tesislerinden, tıpda ve sanayide

kullanılmış radyoaktif atıkların toprağa gömülmesi sonrasında, çevresel geçişleri

ve insana ulaşma yolları ile ilgili bir model oluşturularak radyolojik bir

değerlendirme yapılmalıdır. Bu modeller gerçek fiziksel ve biyolojik olayların birer

yaklaşımı olduklarından bunlardan elde edilen sonuçlar belli miktarlarda belirsizlik

içerirler. Genellikle bu belirsizlikler için hesaplamalarda gerçeğe göre daha yüksek

konsantrasyon değerleri verecek şekilde ele alınır.

Bu model çalışması ile, yüzeye yakın yer altına gömülü düşük seviyeli

radyoaktif atıkların tarımsal ürünler ve hayvansal ürünler yoluyla insana taşınması

modellendi. Yüzeye yakın radyoaktif atık depolama sistemlerin temel prensibi atık

uygulamalarında radyasyon dozunu ve riskini makul bir şekilde ulaşılabilir en

düşük seviyede tutmaktır. Kontamine olmuş tarımsal ve hayvansal ürünlerin ve

içme suyunun tüketilmesi yoluyla alınan radyasyon dozu, MATLAB bilgisayar

programı kullanılarak hesaplanmıştır. Model için herhangi bir spesifik, bağımsız,

direkt ve ilgili herhangi bir yerde deneysel ölçüm ve çalışma yapmak mümkün

olmamıştır. Bu model çalışmasında, denklemlerde kullanılan parametreler

Türkiye'de belirlenmiş bir gömü sahasına ait spesifik değerler değildir. Ancak,

kullanılan değerler literatürden elde edilen makul sayılacak değerlerdir. Ayrıca,

bölge halkının yaşayış şekli ve beslenme alışkanlıkları da dikkate alınması

gereken diğer önemli bir parametredir.

Bu çalışmanın amaçları; (1) belirli yaş gruplarınca tüketilen ve başlıca gıda

ürün zincirleri içerisinde yer alan Sezyum-137 (Cs-137) ve Stronsiyum-90 (Sr-90)

radyonüklitlerin zamana bağlı konsantrasyonlarını bulmak, ve (2) yetişkinler ve

bebekler için ne kadar doz yükü aldıklarını teorik olarak hesaplamaktır.

MATLAB bilgisayar programı kullanarak geliştirilen modelle ilgili

matematiksel denklemler kodlanarak TCODE programı yazıldı. MATLAB

programında Runge-Kutta metodu ile radyonüklitlerin yer altına gömülü toprak

katmanında, yeraltı suyundaki konsantrasyonları ve bu suyun doğrudan insan

tarafından içilmesi veya tarımda ve hayvancılıkta kullanılması yolu ile insanların



aldığı doz miktarları hesaplandı. İnsanların bir yılda aldığı radyasyon dozundan

kansere yakalanma risk değerlendirilmesi yapılmıştır.

Kullanılan modelde radyonüklitlerin kaynağı, taşınımı ve insana ulaşan

radyasyon doz miktarı incelenmiştir. Bunlar:

• Radyonüklit kaynağı: Yer altı çukuruna gömülen belli başlı

radyonüklitlerin toprak katmanındaki sızma hareketi,

• Taşınım : Yer altı toprak katmanında ve yer altı sularındaki muhtemel

hareketi,

• İnsana ulaşan radyasyon doz miktarı : Radyonüklit kaynağından yer

altı sularına geçen ve tarım, hayvancılık, sulama ve içme amaçlı

kullanılan bu sulardan insanlara geçen radyasyon doz miktarı.

Modelde kullanılan yeraltına gömülü radyoaktif atıkların çeşitli yollarla

insana taşınım yolları Şekil 1.1' de gösterilmektedir. Buna göre yağmur sularıyla

yeraltı sularına taşınan radyonüklitler ve bu suyun içme suyu olarak kullanılması

ya da sulamada kullanılması halinde bitkilere geçmesi, buradan hem direkt olarak,

hem de beslenen hayvanlar aracılığıyla insana taşınması olasıdır (bkz. Şekil 1.1).

Tatminkar ve komple bir gömü modellemesi, farklı mühendislik ve/veya

bilim dallarının katkısını gerektirir. Model denklemlerinde kullanılan

hesaplamalarda değişik yaklaşımlar ve kabuller kullanılmıştır.

Yüzeye yakın gömü sistemlerinin temel prensibi atık uygulamalarında

radyasyon dozunu ve dolayısıyla kanser riskini ekonomik ve sosyal faktörleri de

göz önünde bulundurarak makul bir şekilde en düşük seviyede tutmaktır.

Düşük seviyeli radyoaktif atıkların yer altına depolamalarında komple bir

güvenlik değerlendirmesi için bütün olası ve insanların karşılaşabileceği yayılma

ve maruz kalma senaryolarını mutlaka içermelidir. Güvenlik ve risk

değerlendirilmesi açısından, atık gömü sahalarının insanların maruz kaldığı

senaryoların olması daha önemli bir rol oynamaktadır. Güvenlik

değerlendirmesinin amacı, gömü sahası çevresinde yaşayan insanların alabileceği

en yüksek radyasyon dozunu hesaplamaktır. Genellikle alınacak dozun belli bir

değerin altında kaldığını göstermek güvenlik analizi için yeterli olmaktadır. Model

için kullanılan senaryoda, insanların maruz kaldığı doz hesabına yönelik olarak,

Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (IAEA) belirlemiş olduğu en muhtemel

varsayım olan gömü sahasının birkaç yüz metre ilerisine bir ev ve evdekiler su

kuyusunu içme ve sulama amaçlı olarak kullanmaktadırlar.



Ülkemizde IAEA ve Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu'nun

(ICRP) öngördüğü muafiyet sınırları, deşarj limitleri ve radyonüklitlerin vücuda yıllık

alınmasına izin verilen miktarları (ALI), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)

tarafından yasal bir düzenleme ile belirlenmiştir (Bkz. Ek.3 Yönetmelik). Fakat

radyoaktif atıkların gömüleri ile ilgili bir yasal düzenleme yoktur.

lAEA'nın desteklemiş olduğu bir araştırma projesi olup, bu çalışmanın

amacı, Türkiye'de ileriki yıllarda olası bir radyoaktif atık gömü sahası seçimi ve bir

güvenlik değerlendirmesi ile çevrede yaşayan insanların alabileceği en yüksek

radyasyon dozunu hesaplayabilen bir model oluşturmak ve kansere yakalanma

riskinin ne kadar olabileceğini hesaplayarak göstermektir.
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Şekil 1.1. Yüzeye yakın gömülü radyoaktif atıkların insana ulaşma yolları



1.1. Radyoaktif Atıkların Meydana Gelişi ve Sınıflandırılmaları

Radyoaktif maddeler giderek artan miktarlarda tıp, endüstri, tarım ve bir çok

araştırmalarda kullanıldığı gibi, büyük ölçüde ısı ve elektrik enerjisi üretiminde de

kullanılmaktadır. Bütün bu uygulamalar sonucu, kaçınılmaz bir şekilde radyoaktif

atıklar meydana gelmektedir.

Radyoaktif atıklar başlıca üç yoldan meydana gelmektedir:

i. Nükleer yakıt çevrimi (uranyum madenciliği, uranyum cevheri

zenginleştirilmesi, nükleer yakıt yapımı, reaktör işletmesi ve kullanılmış

yakıtların yeniden işlenmesi);

ii. Nükleer yakıt çevrimi tesislerinin devreden çıkarılması;

iii. Tıp, endüstri, tarım ve araştırma alanlarında radyoaktif maddelerin

kullanılması.

Radyoaktif atıklar çeşitli şekillerde sınıflandırılmakta olup ve herkes

tarafından kabul edilmiş genel bir sınıflandırma yöntemi yoktur. Radyoaktif

atıkların sınıflandırılmasındaki en önemli parametreler atık içerisinde bulunan

radyonüklit konsantrasyonu ve radyonüklitlerin yarılanma ömürleridir. Radyoaktif

atıklar, fiziksel durumlarına göre "katı, sıvı ve gaz atıklar" olmak üzere üç grup

altında toplanmaktadır. Ayrıca, içerdikleri radyoaktif madde miktarına ve tehlike

derecesine göre "düşük, orta ve yüksek seviyeli atıklar" olarak da

sınıflandırılmaktadır. Diğer bir sınıflandırma ise içerdikleri radyonüklitlerin yarı-

ömürlerine göre "uzun veya kısa ömürlü atıklar" şeklinde iki gruba ayrılmakta olup,

radyoaktif atıkların sınıflandırılması ile ilgili şema Şekil 1.2'de verilmiştir (IAEA,

Safety Series No. 111-G1.1, 1994).
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Şekil.1.2. Radyoaktif atık kategorileri

1.2. Radyoaktif Atık Yönetimi

Oluşan radyoaktif atıklar, insanlar ve diğer canlılar için olduğu kadar çevre için

de zararlı bir takım iyonlaştırıcı radyasyonlar yayınladıklarından kendimizi,

çevremizi ve gelecek kuşakları, radyasyonun zararlı etkilerinden korumak üzere bir

takım önlemlerin alınması zorunludur. Radyoaktif atıklardan gelebilecek bu

etkilerinden korunmak üzere bu atıkların her çeşit manipülasyonu, işlenmesi,

taşınması, depolanması, koşullandırılması ve gömülmesinde kullanılan teknik ve

idari işlemlerin tümüne "Radyoaktif Atık Yönetimi" adı verilmektedir. Radyoaktif

atık yönetiminde kullanılan üç temel ilke şunlardır:

(i) Seyreltme ve çevre içinde dağıtma

(ii) Depolama ve bekletme

(iii) Konsantre etme ve muhafaza etme.



1.3. Düşük ve Orta Seviyeli Atıkların Depolanması

Radyoaktif atık yönetiminin son adımı, düşük ve orta seviyeli atıkların toprak

tabakasına yakın yüzey seviyelerine nihai olarak gömülmesidir. Kullanılan doğal

ve yapay engeller ile radyonüklitlerin çevreye yayılmalarını sınırlanmaktadır.

Gömülecek atığın özelliklerine ve aktivitesine göre engeller sistemi planlanır.

Bununla beraber, belirli radyonüklitler için yeraltı sularında uzun seneler boyunca

yapılan ölçümler, normal hidrolojik, topoğrafik ve iklim koşulları altında sızıntının

kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu göstermiştir. Sorunların çıktığı durumlarda

bile insanlara zarar verici bir durum meydana gelmemiştir. Yetersiz olarak

tasarlanmış eski gömü yerlerinden radyonüklitlerin hareketi ile ilgili araştırılan

problemlerden kazanılan deneyimler, yeryüzü (toprak) bilimi gereksinimlerinin

daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır ve problemlerin her birisinin makul ve pratik

çözümlerinin, depoların uygun yer seçimi, tasarımı ve işletilmeleri ile

çözülebileceği belirlenmiştir.

Depolama yerleri, sınırlanmamış yeraltı hendeklerinden, yer üzerindeki

oyuk, mağara ve höyüklere kadar değişebilir. En son tiplerden olan ve Fransa'da

tasarlanan bir depoda su toplama sistemi ile radyoizotopların depo dışına

çıkmaları kontrol altına alınmıştır. Terkedilmiş madenler veya özel olarak yapılan

kazılar gibi değişik türdeki kaya içi boşluklarının kullanılması düşük ve orta

radyoaktivite seviyeli atıkların son olarak depolanmasında giderek önem

kazanmaktadır. Bazı ülkeler kaya içi boşluklarından oluşan depolama yerleri

hakkında uygulamalı deneyime sahiptirler (örneğin, Almanya'daki terkedilmiş

madenler). Almanya'da kullanılmayan Asse tuz madeninde yaklaşık 125 000 atık

varili depolanmıştır. Diğer ülkeler sert kayalara veya uygun jeolojik yapılar içine bu

tür depoları yapmayı planlamışlardır (Finlandiya, İsveç, İsviçre ve İngiltere). Düşük

radyoaktivite seviyeli atıkların kara parçaları esas alınarak gömülmesi genel bir

eğilim olmakla birlikte, bu tür atıkların başta Belçika Hollanda, İsviçre ve İngiltere'

de olmak üzere bazı ülkelerce araştırma amaçlı olmak üzere deniz tabanına

gömülmesi ile ilgili deneysel çalışmalar yapılmaktadır.

Her ülke kendi amaç ve ihtiyaçları doğrultusunda radyoaktif atıkları farklı

bertaraf etme stratejileri geliştirebilir, fakat insan sağlığı ve güvenliği ile çevrenin

korunması değişmeyen ilkelerdir. Bu ilkeler genel olarak, atığın aktivitesini zararsız

hale getirecek süre ve güvenli ve yalıtılmış bir ortama depolamakla sağlanır.



Bunun için en pratik yöntem atığın uygun ortamlara gerekli sızdırmazlık engelleri

sağlanarak gömülmesidir.

1.4. Türkiye'de Radyoaktif Atık Yönetimi

Radyoaktif maddelerin kullanılmalarıyla ortaya çıkan, istenmeyen sıvı ve katı

bazı maddeler atık olarak nitelendirilmektedir. Türkiye'de Radyoaktif Atık Yönetimi

ve Depolama tesisleri hususundaki yasal düzenleme 2690 sayılı Türkiye Atom

Enerjisi Kurumu Kanununun 4. Maddesinin (f) bendinde (TAEK, 1982) ve

"Radyasyon Güvenliği Tüzüğünün" 8. Maddesinin (c) bendinde (Tüzük, 1985) yer

almaktadır. Bunlardan birincisi, atık olarak ayrılmış maddelerin kontrollü şartlar

altında bilinen bölge ve yerlerde geçici olarak depo edilmesi ve daha sonra belirli

işlemlerden geçirilerek sürekli depolarda toplanmasını düzenler. İkinci ise kısa yarı

ömürlü ve düşük seviyeli radyonüklitlerden oluşan atıkların, belirlenen şartlar

altında kontrollü bir şekilde çevreye salınmasını öngörür.

Ülkemizde, 196O'lı yıllardan başlamak üzere çeşitli radyoaktif maddeler değişik

uygulama alanlarında kullanılmaktadır. Bu uygulamalar sonunda meydana gelen

radyoaktif atıklar düşük seviyeli atıklar grubuna girmektedir. Bir nükleer santral

veya bir yakıt çevrimi kurulmadığı sürece de, yurdumuzdaki atıkların seviyesi

genelde düşük seviyeli atıklar düzeyinde olacaktır. Ülkemizde son yıllarda ithal

edilen radyoaktif maddelerin sayısı hızla artmakta ve bunların %65'i tıpta, %30'u

endüstride ve %5'i de araştırma amacıyla kullanılmaktadır.

2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununun, 4. maddesi (f)

fıkrasında, 'Yurdumuzdaki radyoaktif atıkların güvenli bir şekilde işlenmesi,

taşınması, geçici veya sürekli olarak depolanması için gereken önlemleri almak

veya aldırmak' ifadesi vardır. Aynı Kanunda Madde 10, 'Bu kanunun 4. üncü

maddesindeki görevlerin yerine getirilmesi sırasında insan sağlığının ve çevrenin

radyasyondan korunması için alınması gereken önlemler TAEK tarafından

hazırlanacak bir tüzükle belirlenir1 demektedir (TAEK, 1982). İlgili tüzükte ise,

'radyoaktif atıkların zararsız hale getirilmesi ve benzeri amaçlarla kurulacak

tesisler için yapı izni verilmesi' TAEK'in yetkisine verilmiştir (Tüzük, 1985).

Radyoaktif atıkların toplanması, bunların işlenmesi ve depolanması için bir

tesisin Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi (ÇNAEM) bünyesinde kurulmasına

yönelik çalışmalara 1974 yılında başlanmıştır. Bu amaçla, Uluslararası Atom Enerji

Ajansfndan (IAEA) teknik yardım programı kapsamında 1983 yılından başlayarak



ekipman, uzman ve eğitim yardımı sağlanmıştır. Kimyasal işleme, çimentolama ve

hidrolik presleme ünitelerinden oluşan, 100 m3/yıl sıvı ve günde 5-10 adet 200

litrelik katı radyoaktif atığı işleyebilecek kapasitede olan bu tesis, Mayıs 1989'da

işletmeye açılmıştır. Ülkemizde biriken bütün atıkların, işlenmek üzere doğrudan

ÇNAEM'e nakledilmesi gerekmektedir.

1.5. ÇNAEM Düşük Seviyeli Radyoaktif Atık İşleme Tesisi

Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi'nde (ÇNAEM) bulunan atık işleme

tesisi, nükleer araştırma ve eğitim merkezindeki çalışmalardan, hastane, üniversite

ve endüstriyel kuruluşlarda radyoizotop kullanımından oluşan, düşük düzeyli sıvı

ve katı radyoaktif atıkların işleyerek nihai gömülme için uygun bir duruma

getirilmesi için kurulmuştur.

İstanbul'da bulunan ÇNAEM, şehir merkezine 30 km uzaklıktadır. Atık

işleme tesisi iki ana binadan oluşmakta olup, bunlar ofis ve işletme binalarıdır.

Ayrıca, 600 varil kapasiteli atık varillerin depolandığı uzun süreli atık bekletme

deposu vardır.

Kısa ömürlü (yarı-ömrü 30 günden az) radyonüklidlerle kontamine katı ve

sıvı radyoaktif atıklar yeterli bir süre bekletilerek radyoaktivite düzeyleri çevre

radyoaktivitesi düzeyine indikten sonra radyoaktif olmayan diğer atıklar gibi işlem

görmektedir.

Uzun ömürlü (yarı-ömrü 30 günden fazla) radyonüklidlerle kontamine sıvı

atıkların içerdikleri radyoaktif maddeler önce kimyasal olarak çökeltilir. Çökelmeyi

takiben, tank içerisinde iki faz oluşur. Bunlar sıvı faz ve çamur fazıdır. Sıvı faz

pompa vasıtasıyla başka bir tanka alınarak ve gerekli ölçümleri yapılarak

uzaklaştırılır. Aktivitenin toplandığı çamur faz ise pompa ile çimentolama

makinasına gönderilerek çimento ile karıştırılıp 200'er litrelik variller içerisinde

emniyet altına alınır. Böylece büyük hacimler halindeki sıvı atık içindeki aktivitenin,

küçük hacimli ve katı atık olarak depolanması sağlanır.

Atık işleme tesisine getirilen katı atıklar, önce sıkıştırılabilir veya

sıkıştırılamaz şeklinde ikiye ayrıldıktan sonra, sıkıştırılabilir özellikte olanlar

sıkıştırma presinde 200 litrelik variller içerisinde hacim küçültmesine tabi tutulur.

Sıkıştırılamaz özellikteki atıklar, mümkün olduğu ölçüde çimentolama makinesinde

yine 200 litrelik variller içerisinde çimentolanarak zararsız hale getirilir.

Sıkıştırılamaz katı atıkların yanı sıra, kapalı radyoaktif kaynaklar hiçbir şekilde



hacim azaltma işlemi yapılmadan, doğrudan variller içinde çimento ile

sabitleştirerek gömülmeye hazır duruma getirilirler.

ÇNAEM'deki radyoaktif atık işlem tesisinde işlenerek gömülmeye hazır

duruma getirilen radyoaktif atıklar için nihai işlem olan gömülme işinin yapılacağı

bir gömme yeri halen bulunmamaktadır. Bu nedenle işlenen atıklar ÇNAEM'de

geçici olarak depolanarak böyle bir gömme yeri hazır oluncaya kadar

bekletilmektedir. Ülkemizde özellikle 2000 yılından sonra radyoaktif atık üretiminde

hızlı bir artış olup, radyoaktif atık varillerinin birikme hızı yaklaşık olarak yılda 565

varile ulaşmıştır. Birikmiş varillerin depolanması için geniş alanlara ihtiyaç olduğu

gibi çevredeki insanların maruz kalacağı radyasyon dozlarındaki artışlar da göz

önüne alınarak varillerin bir an önce nihai olarak gömüleceği uygun bir yerin tespit

edilmesi büyük önem taşımaktadır, Bu çalışmayla böyle bir gömü alanı

seçildiğinde gömülen radyoaktif atıkların çevreye ve insana transferi modellenmek

istenmektedir. Doğal olarak model çok sayıda kabul ve özellikle parametreler için

tipik değerler içermektedir. Ancak modeldeki parametrelerin değerleri seçilen

gömü yerine bağlı olarak kolayca değiştirilebilmektedir.

1.6. Radyasyonun Biyolojik Etkileri ve Korunma Yöntemleri

Radyasyonun insan sağlığı üzerinde yaratabileceği zararlı etkiler uzun

zamandır bilinmektedir. Bu etkiler radyasyon yanıkları, radyasyon hastalıkları,

doğal ömür süresinin kısalması, kanser ve kalıtımsal bozukluklardır. Hatta, çok

büyük miktarlarda radyasyon dozuna maruz kalınması halinde ani ölümlere

rastlamak bile mümkündür.

Bilim adamları uzun yıllar, radyasyonun etkileri üzerinde çalışmalar

yapmaktadır. Tıbbi ve endüstriyel uygulamalardan, radyasyon kazalarından,

Hiroşima ile Nagazaki'ye atılan atom bombalarından ve Çernobil kazasından

maruz kalınan radyasyonun etkileri aralıksız bir şekilde araştırılmaktadır. Bunların

yanısıra, denek olarak kullanılan hayvanlar üzerindeki radyasyon etkileriyle ilgili

çalışmalar da devam etmektedir. Her ne kadar yüksek şiddetli radyasyon

dozlarının yaratabileceği hasarlar hakkında önemli bilgilere ulaşılmış olsa da

düşük dozlar için aynı şeyi söylemek şu an için pek mümkün görünmemektedir.

Ayrıca, radyasyonun sebep olduğu kanserle ilgili çalışmalar, belli bir radyasyon

dozuna maruz kaldıkları tespit edilmiş hasta grupları üzerinde sürdürülmektedir.

Sözü edilen gruplar, atom bombasından sağ kalanları, tıbbi ışınlamaya maruz
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kalan hastaları, mesleği gereği ışınlananları ve çevreye yayılan atıklardan

etkilenenleri kapsamaktadır.

Radyasyonun hücre ile etkileşmesi sonucunda kromozomda meydana

gelen hasarlar bir takım biyolojik etkilerin oluşmasına yol açarlar. Bu etkiler,

bedensel ve kalıtımsal etkilerdir. Radyasyona maruz kalan kişinin kendi bedeninde

meydana gelebilecek hasarlar bedensel etkiler, kendisinden sonraki nesillerde

çıkabilecek hasarlara ise kalıtımsal etkiler denilir. Bedensel ve kalıtımsal etkileri

de, deterministik ve gecikmiş etkiler olarak iki farklı kategoride incelenir.

Deterministik etkiler, kısa bir süre içinde ve bir defada yüksek dozlara maruz

kalınması sonucunda kısa bir zaman aralığı içerisinde ortaya çıkabilecek

hasarlardır. Kısaca, deterministik etkilerde hücre ölümü olur ve eşik doz yüksektir.

Gecikmiş etkilerde ise düşük dozlara maruz kalınması sonucu kişinin kendisinde

veya çocuklarında meydana gelebilecek etkilerdir. Kısaca, kanser ve kalıtımsal

etkiler radyasyonun gecikmiş etkileridir ve belli bir eşik dozu yoktur.

Radyasyonun sebep olduğu kalıtımsal bozukluklar, radyasyonun hasar

vermiş olduğu üreme ile ilgili hücrelerdeki etkilerdir. İnsanlar için yapılan tahminler,

hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilen bilgilerin extrapolasyonuna

dayanır. Uluslararası Radyasyondan korunma Komisyonu (ICRP)'nun radyasyon

çalışanları ve halk için öne sürdüğü radyasyonun sebep olduğu kanser ve

kalıtımsal bozukluklarla ilgili risk faktörleri Çizelge 1.1'de özetlenmektedir (ICRP

No.60,1990).

Çizelge 1.1. Radyasyon kaynaklı kanser ve kalıtımsal bozukluklarla ilgili

risk faktörleri

Radyasyona Maruz

Kalmış Gruplar

Çalışanlar

Halk

Ölümcül Kanser

(%SV1)

4

5

Ölümcül Olmayan

Kanser (%SV1)

0.8

1

Kalıtımsal Etkiler

(%SV1)

0.8

1.3

ICRP bu risk seviyelerine dayanarak, radyasyon çalışanları ve halk için bazı

doz sınırları belirlemiştir. Radyasyona maruz kalmış kişilerde herhangi bir vücut

hasarı ve aşırı bir kalıtımsal etki yaratması beklenmeyen bu doz sınırları Çizelge

1.2'de özetlenmektedir (ICRP No.60,1990).
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Çizelge 1.2. Radyasyon çalışanları ve halk için doz sınırları

Etkin Doz Sınırı

(mSv)

Yıllık Organ Eşdeğer

Doz Sınırı

(mSv)

Ardışık 5 yılın ortalaması

Herhangi bir yılda

Gözler

Deri (cm2)

Eller ve ayaklar

Çalışanlar

20

50

150

500

500

Halk

1

5

15

50

50

Ülkelerde radyasyon korunması ulusal ve uluslararası yasalar ve

standartlarla sağlanmaktadır. Her ülkenin, radyasyon çalışanları, toplum üyeleri ve

çevre için oluşturduğu radyasyon güvenliğini sağlayıcı yasa, tüzük ve

yönetmelikleri bulunmaktadır. Ülkeler, Uluslararası Radyasyondan Korunma

Komisyonu (ICRP)'nun, dünya genelinde radyasyon ve biyolojik etkileri üzerine

yapılan araştırmaların sonuçlarına dayanarak radyasyon korunmasının daha etkin

yapılması amacı ile zaman zaman yayınladığı öneriler ışığında, tüzük ve

yönetmeliklerini güncelleştirmektedir. Ülkemizde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

(TAEK), hazırladığı radyasyon güvenliğine ilişkin ilke, önlem ve hukuki sorumluluk

sınırlarını belirleyen tüzük ve yönetmelikleri hazırlamakta, bunların

yasallaştırılmasını sağlayarak uygulamalarını da denetlemektedir. Bu ulusal tüzük

ve yönetmeliklere göre radyasyon üreten ve radyoaktif madde içeren tesis veya

cihazlar, TAEK'den izin alınmadan herhangi bir amaç için kurulmaz,

bulundurulamaz ve kullanılamaz.

Türkiye'de uygulanan ve 2000 yılında tekrar gözden geçirilerek yayınlanan

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği, ICRP'nin 60 numaralı raporu ve lAEA'nın

"Temel Güvenlik Standarları" ismi altında yayımladığı BSS-115 nolu yayını temel

alınarak hazırlanmıştır. Radyasyon korunma üç temel ilkeye dayanmaktadır. Bu

ilkeler:

i. Net bir fayda sağlamayan hiçbir radyasyon uygulamasına izin verilemez,

ii. Ekonomik ve sosyal faktörler göz önüne alınarak, bütün radyasyon

uygulamalarında maruz kalınacak dozun mümkün olduğu kadar düşük

tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır,

iii. Mesleği gereği radyasyonlarla çalışanlar ve halk için yılda alınmasına

müsaade edilen doz sınırları aşılmamalıdır.
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1.7. MATLAB Programı

MATLAB, nümerik uygulamaların ve grafiklerin toplu görüntülenmesini

sağlayan ileri düzeyde bir matematiksel çözüm programıdır. MATLAB

programlama diline kodlanarak yazılan TCODE programı ile, yüzeye yakın

gömülen düşük seviyeli radyoaktif atıkların radyonüklit taşımını ve insanların aldığı

toplam doz miktarı ve risk değerlendirmesi yapılmıştır. Sezyum-137 ve

Stronsiyum-90 radyon üklitleri için ayrı yarı ve gerçekçi ve düşük olasılıklı duruma

göre, programda veri değişiklikleri yapılarak çözümleri tekrar yapılmıştır.

Aşağıda görüldüğü gibi başlangıç değerleri bilinen adi diferansiyel

denklemlerin çözümü, MATLAB bilgisayar programında Runge-Kutta metoduyla

çözümü yapılmıştır.

dy/dx=f(x,y)

Başlangıç değeri; y(xo)=yo

MATLAB programında yer alan diferansiyel denklem çözüm metotları

Çizelge 1.3'de görülmektedir (Constantnidies and Mostoufi, 1999).

Çizelge 1.3. MATLAB programında yer alan adi diferansiyel denklem çözüm

metotları

Çözücü Kodlar

Ode23

Ode45

Ode113

Çözüm Metotları

Runge-Kutta, düşük mertebeli (2.mertebe)

Runge-Kutta, yüksek mertebeli (4.mertebe)

Adams-Bashforth-Moulton (farklı mertebeler)

Runge-Kutta Metotları, adi diferansiyel denklemlerin integral çözümlerinde

en çok kullanılan metotlarından biridir. Kullanılan modelde yer alan bütün

diferansiyel denklemlerin ode45 (Bkz. Ek1 .TCODE) MATLAB kodu ile çözümü

yapılmıştır. Bu program ve çözüm metoduyla alınan sonuçlar olarak, Sezyum-137

ve Stronsiyum-90 radyonüklitlerin toprakta ve yeraltı suyunda konsantrasyonları,

konsantrasyon dağılım grafikleri ve bebeklerin ve yetişkinlerin aldığı toplam doz

miktarları bulunmuştur.
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2. MODEL YAKLAŞIMI VE DENKLEMLERİ

2.1. Radyoaktif Atık Gömü Sahası

2.1.1. Saha Özellikleri

Düşük ve orta seviyeli radyoaktif atıklar yüzeye yakın çukurlara gömülerek

depolanırlar. Burada atıkların depolanacağı gömü sahasında sızdırmazlığı

sağlayacak engelleyiciler tasarlanmamış olup, yer altına gömülecek çukurun

tasarımı Şekil 2.1'de gösterilmiştir. Gömü için belirlenmiş parametre değerleri

Çizelge 2.1'de verilmiştir. Seçilen yerin iklim şartlarının ılıman bir iklime sahip

olduğu kabul edilmiş olup ve yıllık 1000mm yağış alan ve yıl içinde 400 mm

buharlaşmanın olduğu bir saha kabul edilmiştir. Yıllık su Sızma hızı 320 mm ve

yüzeyden yeraltı su ortamına kadar su hızı 0.2 m/yıl kabul edilmiştir. Su dengesi

Şekil 2.2'de gösterilmiştir.

" \ ^

Gömü Üstü Toprak ÖrtüsJ)

——r . /

3 m

Atık

• tOffl-

Yeraltı suyîT JL
1m

Şekil 2.1. Radyoaktif atık gömü sahasının şeması

Modelde kullanılan yüzeye yakın gömü sahası şeması ve parametre değerleri,

Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (IAEA), "Co-ordinated Research Programme

on the Safety Assessment of Near Suırface Radioactive VVaste Disposal Facilities"

(NSARS) isimli çalışma raporundan alınmış tipik değerlerdir (IAEA, First Report of

NSARS, 1991).
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Çizelge 2.1. Radyoaktif atık gömü sahası parametre değerleri

Çukurun uzunluğu (m)

Çukurun genişliği (m)

Çukurun derinliği (m)

Gömü üstü toprak örtüsünün genişliği (m)

Gömü üstü toprak örtüsünün uzunluğu (m)

Gömü üstü toprak örtüsünün kalınlığı (m)

Gömü üstü toprak örtüsünün gradyanı

Gömü üstü toprak örtüsünün geçirgenliği

Gömü üstü toprak örtüsünün hidrolik iletkenliği (m/s)

Yeraltı suyuna olan uzaklığı (m)

100

10

5

30

120

3

1 in 30

0.4

10"*

1

Çökelme
Buharlaşma , , ~~*A , ,

H<J 1000 mm/yıl
•400 mm/yıl f $ 9

V < < * > > > : < V K S L Atana
^*^< ^Ç&r ••>•>•> ' - r-^ 2 8 0 mm/yı l

/ Gömü Üstü

\ Çukur

Yeraltı Suyu

" ^
"S

S/

prak Örtüsü \

Süzülme /
320 mm/yıl\f

\
y

Şekil 2.2. Gömü sahası su balansı

2.1.2. Atık Formu

Atık formunda yer alan radyonüklitler ve yarılanma süreleri Çizelge 2.2'de

görülmektedir. Atığın içerisinde önemli herhangi bir maddenin olmadığı kabul

edilmiştir. Sezyum-137 ve Stronsiyum-90 radyonüklitlerin her biri, t=0 zamanında

1*1012 Becquerel (Bq) aktiviteye sahiptir. Atık yoğunluğu ve atık porozitesi

sırasıyla 400 kg/m3 ve 0,4 olarak alınmıştır.
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Çizelge 2.2. Radyonüklitler ve yarı ömürleri

Radyonüklit

Cs-137

Sr-90

Yarılanma Süresi (yıl)

30

29,1

Radyoaktif Bozunma Sabiti (1/gün)

0,0000633

0,0000652

2.1.3. Yeraltı Suyu

Radyoaktif atık gömü sahasında muhtemel sızmayı etkileyen en önemli faktör

toprak yüzeyi altındaki su hareketidir. Yeraltı su katmanının özellikleri Çizelge

2.3'de verilmiştir. Her bir radyonüklit için iki olasılıklı duruma göre (gerçekçi ve

düşük olasılıklı durum) dağılım katsayıları Çizelge 2.4'de verilmektedir. Model

bölgesinde yeraltı su hareketi olarak genellikle Darcy hızı kabul edilir. Darcy hızını

etkileyen önemli yerel şartlar: toprak yapısı, iklim ve yüzeydeki eğim v.b.'dir.

Çizelge 2.3. Yeraltı su bölgesine ait parametre değerleri

Yoğunluk (kg/mJ)

Porozite

Hidrolik iletkenlik (m/s)

Hidrolik gradyan

Doygun kalınlık (m)

Kuyuya olan uzaklığı (m)

Boylamasına dağılım (m)

Enlemesine dağılım (m)

Darcy hızı (m/s)

2000

0,25

10"0

1 in 100

10

100

50

10

10"'

Çizelge 2.2 ve Çizelge 2.3'deki değerler, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın

çalışma raporundan alınmış değerlerdir (IAEA, First Report of NSARS, 1991).

Modelde düşey su hareketi olarak ifade edilen Darcy hızı aşağıda görülen

formülden hesaplanmıştır.

Vx=-K*(VH/V5Q (2.1)

Vx= Darcy hızı (m/s)

K= Hidrolik iletkenlik

VH/VX= Akış yönündeki hidrolik gradyan

Akışın olduğu bölgenin, homojen, isotropik (hidrolik iletkenliğin her yönde aynı)

ve laminar bir akışın olduğu kabul edilmiştir.
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Modelde kullanılan diğer bir su hareketi olan sızma hızı ise Darcy hızına bağlı

olarak aşağıdaki eşitlikten hesaplanmıştır.

U = Vx/n e (2.2)

U=Sızma hızı (m/s)

ne= Efektif porozite

Düşük olasılıklı durumda, her iki radyonüklite ait Kd ve Rd değerleri, gerçekçi

duruma göre daha küçük alınmış olup, bu değerler Çizelge 2.4'de gösterilmektedir.

Çizelge 2.4'deki değerler, lAEA'nın "Derivation of activity concentration levels for

material not requiring regulation" adlı güvenlik raporundan alınmıştır (IAEA, Draft

Safety Report Series, 2003).

Çizelge 2.4. Radyonüklitlerin iki duruma göre dağılım katsayıları (Kd) ve

geciktirme katsayıları (Rd)

Radyonüklit

Cs-137

Sr-90

Gerçekçi Durum

Kd

(m3/kg)

1

0,03

Rd

(birimsiz)

1,005

1,00015

Düşük Olasılıklı Durum

Kd

(m3/kg)

0,27

0,015

Rd

(birimsiz)

1,00135

1,000075

2.1.4. Dozimetrik Data

Sezyum-137 ve Stronsiyum-90 radyonüklitlerin, yetişkinler ve bebekler için doz

dönüşüm faktörleri Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonunun (ICRP,

1990) 60 no'lu yayınından alınmış olup, Çizelge 2.5'de ayrı ayrı değerleri

görülmektedir.

Çizelge 2.5. Yetişkinler ve bebekler için doz dönüşüm faktörleri

Radyonüklit

Cs-137

Sr-90

Bebek(1y)

(Sv/Bq)

1,2*10""

7,3*10""

Yetişkin(>17y)

(Sv/Bq)

1,3*10"s

2,8*10"

2.2. Depo-Kuyu Model ve Senaryosu

Doz hesabına yönelik olarak, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (IAEA)

belirlemiş olduğu en muhtemel varsayım olan gömü sahasının birkaç yüz metre
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ilerisinde bir ev vardır. Evde oturanlar su kuyusunu içme ve sulama amaçlı

kullanmaktadırlar. Şekil 2.3'de ana hatları ile gösterilen model ve senaryo için

seçilen rakam ve varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

a. Depo tabanıyla yeraltı su tabakası arasında 5 m mesafe vardır ve buradaki

toprak yapısı homojendir

b. Gömü yerine, her biri toplam 1*1012 Bq'lik 2 değişik radyonüklit homojen

olarak gömülmüştür.

c. 100 metre ileride bir ev vardır ve evdekiler su kuyusu vasıtasıyla yeraltı

suyunu kullanmaktadırlar.

d. Yeraltı suyunun akış yönü, gömü altından eve doğrudur. Evdekiler suyu;

içme, hayvancılık ve tarım amaçlı kullanmaktadırlar.

e. Gömü içindeki suyun düşey hareket hızı, her yerde aynı kabul edilmiş olup,

kapak malzemesi, gömü altı toprak özellikleri killi toprak varsayılmış ve su

geçirme hızı da aynı kabul edilmiştir.

f. Gömü yerinin her yerinde geciktirme katsayısı ve dağılım katsayısı sabit

kabul edilmiştir.

n YOGUNLAŞMAJ)!)

'ı'/ü.-ı :
KUYU

I " Yüzeye Yakın Gömü
Jf Alam

I
W A

YER ALTI SUYU

Şekil 2.3. Radyoaktif atık gömü modeli ve senaryosu

2.3. Model Denklemleri

Model dokuz cebirsel denklem , on iki adi diferansiyel denklem ve iki kısmi

diferansiyel denklemden oluşmaktadır. Bu denklemler sırasıyla aşağıda

verilmiştir.
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2.3.1. Yeraltı çukurundan yeraltı su havzasına radyonüklit taşınımının

modellenmesi

Yeraltına gömülen atıkların taşınımını etkileyen en önemli parametreler,

dağılım katsayısı, toprak katmanı kalınlığı ve Darcy akış hızıdır. Yeraltına gömülen

radyoaktif atıkların sıvı fazda taşımımı Şekil 2.4'de gösterilmektedir. Model için

yapılan varsayımlar ise aşağıda verilmiştir.

i. Tek boyutlu ve x-yönünde radyonüklit taşımını

ii. Nokta kaynaklı model

iii. Doygunsuz bölge

iv. Yer altı toprak bölgesi killi toprak özelliklerine sahip

H \

X Çukur

X

dh

X Ymr ültı Sııytı

Şekil 2.4. Gömü sahasındaki radyonüklitlerin toprak katmanında taşınımı

Model için kullanılan denklem (Eş.(2.3)), A.B.D. Nükleer Düzenleyici

Komisyonu tarafından yayınlanan düzenleyici rehber kitaptan alınmıştır (U.S.

Nuclear Regulatory Commission Regulatory Guide 1.109, 1977).

Kütle denkliğinden elde edilen;

öt dx dx (2.3)

Sınır koşulları ve başlangıç değeri:

Ci(x,t)=0 t<0

Ci(x,t)=0 x= °°

d(x,t)=0 x=0
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Yer altı çukurunda yer alan "dh" kalınlığındaki atık kaynağı denklemi

J*M*dh r/(x-h-U*t/Rd)2

v „
de, = ^*expH~ —)-(A.*

(V*ne*Rd*V4*Dx*t/Rd]ı ^ (4*Dx*t/Rd)

Yeraltı katmanında konsantrasyon dağılım denkleminin çözümü;

jdçJ (x-U*t/RJ
(2.5)

Radyonüklitlerin toprak katmanında dağılım grafiği Şekil 2.4'de görülmektedir.

( J*M
(2.6)

c-ı= Toprakdaki radyonüklit konsantrasyon miktarı (Bq/m3)

J=Sızıntı hızı (m/gün)

Rd=Geciktirme katsayısı (birimsiz)

Radyonüklitlerin su akış hızından daha yavaş hareket etmesini sağlayan

etkenlerin hepsi geciktirme (veya alıkoyma) faktörü adı altında toplanır.

M=radyonüklit miktarı (t=0)

A=radyonüklit bozunum sabiti (In2/yarı-ömür)

U=Yer altı katmanındaki su hızı (m/gün)

Kd=Dağılım katsayısı (m3/kg)

Dağılım katsayısı, radyonüklitin sıvı fazdaki derişiminin katı fazdaki derişimine

oranı ile bulunmaktadır. Dağılım katsayıları, radyonüklitin cinsi, suyun yapısı,

sıcaklık ve pH gibi birçok faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Geciktirme katsayısı ise dağılım katsayısına bağlı olarak bulunur.

Kd ve Rd değerleri 2003 yılına ait lAEA'nın "Derivation of activity concentration

levels for material not requiring regulation" adlı güvenlik raporundan alınmış olup,

Çizelge 2.4'de görülmektedir (IAEA, Draft Safety Report Series, 2003).

Dx=x-yönünde dağılım sabiti (m2/gün)

Lx=x-yönünde uzunluk (m)

t=zaman (gün)

g=yoğunluk (kg/m3)

V=yeraltı çukurunun hacmi (m3)

L=uzunluk (m)

W=genişlik (m)
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H=derinlik (m)

Vx=Darcy akış hızı (m/gün)

2.3.2. Yer altı suyunda radyonüklit taşınımının modellenmesi

Yeraltı suyunda radyonüklit taşınım grafiği Şekil 2.5'de gösterilmektedir.

Kullanılan denklem A.B.D. Nükleer Düzenleyici Komisyonu tarafından yayınlanan

düzenleyici rehber kitaptan alınmış ve aşağıdaki varsayımlar yapılmıştır (U.S.

Nuclear Regulatory Commission Regulatory Guide 1.109, 1977).

i. İki boyutlu x ve y yönünde (düzlemsel alan şeklinde) taşınım

ii. Doygun bölge

iii. İsotropik bölge (hidrolik iletkenlik her yönde aynı)

AK Sınır

Şekil 2.5. Radyonüklitlerin yer altı su katmanında taşınımı

Yatışkın olmayan kütle transferinden oluşan denklem aşağıdaki gibidir:

(2.7)

Denklemin analitik çözümü ise "Radiological Assesment: A Texbook on

Environmental Dose Analysis (Till J.E. and Meyer H.R., 1983)" kitabından alınmış

olup, aşağıda görülmektedir.

c2(x,y,t) = (— *R d )*X*Y*Z*exp(X*t) (2.8)

c2 (Bq/m3) yer altı suyunda bulunan radyonüklit konsantrasyon miktarı olup, x ve y

yönünde radyonüklit taşınım denklemi;

21



(2.9)

) + «rf( . ( U 2 y ) ) (2.10)

Z = £ (2.11)

Burada kullanılan semboller;

C2=yeraltı suyundaki radyonüklit konsantrasyon miktarı (Bq/m3)

b=yeraltı su katmanının kalınlığı (m)

Dx=x-yönünde dağılım sabiti (m2/gün)

Dy= y-yönünde dağılım sabiti (m2/gün)

Ly= y-yönünde uzunluk (m)

Toprak katmanından yeraltı suyuna geçen radyonüklitlerin, yeraltı suyunda taşınım

grafiği Şekil 2.5'de gösterilmektedir.

2.3.3. Modelde Kullanılan Parametreler

MATLAB bilgisayar programına kodlanan TCODE dosyası içerisinde bir çok

önemli parametreler ve yer değiştirme faktörleri kullanılmıştır. Modelde kullanılan

her bir parametre ve sabit değerler, model denklemler içerisinde ve kullanılan

yerlerden sonra açıklaması yapılmıştır. Bütün parametreler ve sabit değerlerin

listesi ayrıca Simgeler ve Kısaltmalar bölümünde de verilmiştir.

a) Bitki büyüme hızı

Bitki büyüme hızını, bir yıllık periyot için gün bazında özellikle çayır ve çimenler

için veren denklem, MATLAB bilgisayar programında çözülerek BIO değeri

bulunmuştur. Burada, bir yıllık periyot içerisinde yaz ve kış mevsimlerine göre

değişen parametrelerin ortalaması alınarak hesaplamalar yapılmış ve bitki büyüme

hızının bu aralıkda fazlaca değişmediği kabul edilmiştir.

Bitki büyüme hızını gösteren genel denklem, Eş.(2.12)'dir;

dBIO/dt= kg*f1*f,*BIO*(BIOmax-BIO)/[BIOmax-(AD*FV*fr)] (2.12)

MATLAB programında;

dBIO/dt=dzs/dt şeklinde kodlanmış olup,

z8=BIO (geçerli bio miktarı (kg/m2))

BIOmax=maksimum bio miktarı(kg/m2)
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kg= büyüme hızı sabiti

0.12 (1/gün) tahıl ürünleri ve çayır ve çimen için

ft ve fı=ışık ve sıcaklık için büyüme hızı faktörleri

ft=1

fi=1

AD=hayvan yoğunluk ortalaması (hayvanlar/m2)

2.2*10"6 hayvanlar/m2

FV=hayvanların günlük toplam tüketim miktarı (kg/gün)

16 kg/gün

fr=tüketim hızı oranı (inekler için 1)

ks=bitki yaşlanma hızı

0.05 gün"1 tahıl ürünleri ve cayır ve çimen için

b) Topraktan hayvanlar tarafından alınan radyoaktivite

Etteki radyoaktivite değeri için;

Ri= Fb*(Rm+Ra)*z2*Fs/(Xr*Ps) (2.13)

Sütteki radyoaktivite değeri için;

Rj= Fm*(Rm+Ra)*z2*Fs/(Xr*Ps) (2.14)

Fb= Ete geçiş transfer sabiti (gün/kg)

Fm= Süte geçiş transfer sabiti (gün/kg)

Cs-137 ve Sr-90 radyonüklitlerine ait Fb ve Fm değerleri, A.B.D. Nükleer

Düzenleyici Komisyonununa ait düzenleyici rehber kitaptan alınmış olup, Çizelge

2.6'de görülmektedir (U.S. Nuclear Regulatory Commission Regulatory Guide

1.109,1977).

Fs=Çiftlik hayvanların tüketim miktarı

0.5 kg/gün besi inekleri (F.W. VVhicker and T.B. Kirchner, 1987)

Rm=Süt bölümünden bir üst bölüme taşınım hızı (2 gün"1) (J. Koch and J.

Tadmor, 1986)

Ra= Radyoaktivite bozunum sabiti (1gün"1)

z2=Toprak yüzeyindeki radyoaktivite (Bq/m2)

Xr=Kök bölgesi derinliği (m)

Ps=Toprak yoğunluğu (kg/m3)

Genellikle Xr*Ps=240 kg/m2 alınmıştır (F.O. Hoffman and C. F. Baes, 1976)
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c) Radyonüklitlerin Hayvanlara Taşınımı

Modelde otlanan hayvanlar olarak sadece inekler seçilmiştir. Bu hayvanların,

kontamine olmuş çayır, çimen ve tahıl ürünlerin tüketmesi yoluyla radyonüklitler

vücut içlerine alınır. Radyonüklitlerin hayvansal ürünlerle taşınımı iki şekilde

olmaktadır: (1) et ürünleri ve (2) süt ürünleri.

Veri olarak kullandığımız değerler, günlük ve devamlı bir şekilde tüketimi

yoluyla alınmış ve denge koşullarında bulunmuş değerlerdir. Otlanan hayvanlarda

radyonüklit taşınım modelinin kompleks olmasının nedenleri her bir radyonüklitin

organlardaki taşınım davranışları ve biyolojik yarı ömürlerinin farklı olması ve

elimizde yeterli uygun dataların olmayışıdır.

Ri=Çevresel değişim sabiti.

Çevresel değişim sabiti, toprak seviyesinde bulunan bitki yüzeylerindeki

radyoaktivitenin değişmesini göstermektedir.

R2=Toprağa sızma sabiti.

Bütün radyonüklitler için R2 değeri 0.076 (1/gün) kabul edilmiştir.

R3=Toprak katmanında taşınım hızı

R4=Bitki köklerinin beslenme hızı

R4=(dz2/dt)*BiV/Xr*Ps (2.15)

z2

= Toprak yüzeyindeki radyoaktivite miktarı (Bq/m2)

Xr=Kök bölgesi derinliği (m)

Ps=Yığın toprak yoğunluğu (kg/m3)

BjV=Toprakdan bitkiye geçiş faktörü

Biv, toprakdan bitkiye konsantrasyon geçiş faktörü olup, bitkilerde bulunan

radyonüklit konsantrasyonunun toprak da bulunan konsantrasyona oranından

bulunmaktadır. Her iki radyonüklit için topraktan bitkiye geçiş faktörleri Çizelge

2.8'de gösterilmektedir.

R5=Bitkilerin yenilebilir kısmına geçiş sabiti

R5=TF*( dzs/dt)*z8 (2.16)

R5=TF* kg*fi*ft* z8*(BIOmax- z8)/[BIOmax-(AD*FV*fr)] *z8 (2.17)

z8 =Geçerli bio miktarı (kg/m2)

dzs/dt =Bitki büyüme hızı

TF=Yer değiştirme faktörü

Her iki radyonüklit için yer değiştime faktörleri Çizelge 2.9'de gösterilmektedir.
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Rb=Günlük hayvan dışkı boşaltım miktarı

Rm=Süt bölümünden bir sonraki kompartımana geçiş hızı sabiti

Model denklemlerde, bitki veya topraktan gelen gıda ürünlerinde radyonüklit

konsantrasyonunun bulunabilmesi için her bir radyonüklite ait geçiş katsayılarına

ihtiyaç vardır. Aşağıda verilen Fb, Fm ve B i v geçiş katsayıları denge koşullarında

bulunmuş değerlerdir.

Çizelge 2.6. Fb ve Fm değerleri

Radyonüklit

Cs-137

Sr-90

Fm (gün/kg)

1.2*10"2

8.0*10"4

Fb (gün/kg)

4.0*10"*

6.0*10"4

Fm, süt için transfer katsayısı olup, ineğin günlük aldığı radyonüklit miktarının

bir litre sütte bulunan radyonüklit miktarına oranından bulunmaktadır.

Fb, et için transfer katsayısı olup, hayvanların bitkilerden günlük aldığı

radyonüklit konsantrasyonun hayvanlardaki bir kg ette bulunan radyonüklit

konsantrasyonuna oranıdır.

Çizelge 2.7. Rive R3 Değerleri

Radyonüklit

Cs-137

Sr-90

Ri(1/gün)

0.077

0.026

RaCI/gün)

5.8*10b

2.6*10"0

Çizelge 2.8. Topraktan bitkiye konsantrasyon geçiş faktörleri (Biv)

Radyonüklit

Cs-137

Sr-90

BjV Değerleri

1.0*10"2

1.7*10"2

B i v değerleri ürün tipine ve toprağa bağlı olarak çok değişiklik göstermektedir.

Çizelge 2.9. Buğday ve çayır ve çimen için yer değiştirme faktörleri (TF)

Radyonüklit

Cs-137

Sr-90

Buğday

3.5*101

1.2*10"1

Çayır, çimen

1

1
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Çizelge 2.10. Rb değerleri

Radyonüklit

Cs-137

Sr-90

Rb(1/gün)

1.28*10"2

1.74*10"4

Cs-137 ve Sr-90 radyonüklitlerine ait Ri, R3, Biv ve TF değerleri, A.B.D. Nükleer

Düzenleyici Komisyonununa ait düzenleyici rehber kitaptan alınmış olup, yukarıda

verilen çizelgelerde görülmektedir (U.S. Nuclear Regulatory Commission

Regulatory Guide 1.109, 1977).

d) Yaş Gruplarına Göre Doz Hesapları

İnsan beslenme alışkanlıklarına göre iki grupta; yetişkinler ve bebekler için ve

iki duruma göre gerçekçi ve düşük olasılıklı durumlara göre doz hesaplaması

yapıldı. Çizelge 2.11' de yaş gruplarına göre beslenme alışkanlıklarını gösteren

değerler görülmektedir. Yaş gruplarına göre doz dönüşüm faktörleri, Uluslararası

Radyasyon Korunma Komisyonu'nun (ICRP) 60 nolu yayınından alınmış değerler

olup, Çizelge 2.5'de görülmektedir. Doz dönüşüm faktörleri, herhangi bir

radyonüklitin 1 Bq'lik miktarının vücuda alınması halinde 50 yıllık süre içerisinde

insana vereceği dozu tanımlamaktadır. Bebek ve yetişkinler için günlük tüketim

değerleri TAEK'in "Türkiye'de Çemobil Sonrası Radyasyon ve Radyoaktivite

Ölçümleri" adlı raporundan alınmış olup, Çizelge 2.11'de gösterilmiştir (TAEK

Rapor, 1988).

Çizelge 2.11. Belirli yaş gruplarına göre günlük tüketim değerleri

Günlük Tüketim

Süt Tüketimi (l/gün)

Et Tüketimi (kg/gün)

Tahıl Tüketimi (kg/gün)

İçme Suyu Tüketimi (mJ/gün)

Bebek(1y)

0,914

0,043

0,027

0,66*10J

Yetişkin(>17y)

0,412

0,270

0,149

1,48*10"3

2.3.4. Yeraltı su havzasından içme suyu ve gıda zinciri yolları ile insana

ulaşan doz miktarı

Yeraltı suları ile taşınan radyonüklitlerin sulama amaçlı kullanılmasından

dolayı gıda zinciri yolu ve içme suyu tüketimi yolu ile insana geçen toplam
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radyasyon doz miktarı hesaplandı. Bu bölümde, kullanılan denklemler 1.mertebe

adi diferansiyel denklemler olup, Uslu, İ., Fields, D.E., Yalçıntaş, M.G. (1988)

tarafından geliştirilmiştir. Bu eşitliklerin sayısal çözümü MATLAB programı

kullanılarak yapılmıştır.

Radyonüklitlerin yer altı suyundan bitkilere taşınımı iki şekilde olmaktadır:

(1) direkt sulama yolu ile (2) bitki kökleri ile topraktan alınması ile. Bir yıl boyunca

devamlı bir şekilde sulama yapıldığı var sayılmış olup, toprak üstündeki bitkilerin

ilk bio miktarları sıfır kabul edilmiştir.

2.3.4.1. Toprak seviyesinde bitkilerde bulunan radyoaktivite

dz1/dt=-(R1+R5-Ra)*Zi+Si*Z2/z8 (2.18)

Başlangıç değeri; z1(O)=Si*c2o*v*Csp (2.19)

Si=bitki yaprakların yakalama faktörü

Si=1.0 (birimsiz)

C2o=Yer altı suyunda bulunan ilk radyoaktivite (Bq/m3)

(t=0 anında yeraltı suyunda belli bir ilk radyoaktivite olduğu varsayılmıştır)

c2o=7.5 (Bq/m3)

v=Sulama hacmi (m3/m2)

Csp=Sudan bitkiye geçiş faktörü

Csp= 1.3*102 (birimsiz)

Ra= Radyoaktivite bozunum sabiti

z8=Bitki büyüme hızı

2.3.4.2. Toprak Yüzeyinde Bulunan Radyoaktivite

dz2dt=-(R2+Ra+Si+S2)*Z2+R2*Z2 (2.20)

Başlangıç değeri; Z2(O)=S2*c2o*v*Cr (2.21)

S2=toprak yüzeyinde biriken sulama faktörü

S2=1.0 (birimsiz)

Cr=Sudan toprağa geçiş faktörü

Cr=1.3*10'2 (birimsiz)

2.3.4.3. Toprak Kök Bölgesinde Bulunan Radyoaktivite

dZ3/dt=-(R3+R4+Ra)*Z3+R2*Z2 (2.22)

Başlangıç değeri; Z3(0)=0

2.3.4.4. Toprak Derin Bölgede Bulunan Radyoaktivite

3 (2.23)
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Başlangıç değeri; Z4(0)=0

2.3.4.5. Bitkilerin Yenilebilir Kısımlarında Bulunan Radyoaktivite

dz5/dt=(-Ra*Z5+R4*z8*z3+R5*z8*z1V z8 (2.24)

Başlangıç değeri; z5(0)=0

2.3.4.6. Sütte Bulunan Radyoaktivite

dZ6/dt=Fm*(Rm+Rarz11*(z1+z5)+Ri-(Rb+Rarz6 (2.25)

Başlangıç değeri; z6(0)=0

Fm=Toprak seviyesinde bulunan bitkilerden süte taşınım katsayısı

Rm=Bir üst kısma geçiş katsayısı

Rı=Topraktan alınıp süte geçen radyoaktivite

2.3.4.7. Ette Bulunan Radyoaktivite

dz7/dt=Fb*(Rm+Ra)*z11*(z1+z5)+Rj-(Rb+Rar z7 (2.26)

Başlangıç değeri; Z7(0)=0

Fb=Toprak seviyesindeki bitkilerden ete taşınım sabiti

Rb=Günlük hayvandan uzaklaşma miktarı

Rj= Toprakdan alınıp ete geçen radyoaktivite

2.3.4.8. Bitki Büyüme Hızı

dzs/dt = dBlO/dt (2.27)

dzs/dt =kg*f1*ft*z8*(BIOmax- zs)/ [BIOmax-(AD*FV*fr)] (2.28)

z8(0)=BIOmin=0.015

z8=BIO (geçerli bio miktarı (kg/m2))

BIOmax=maksimum bio miktarı (kg/m2)

kg= büyüme hızı sabiti

ft =ışık büyüme hızı faktörü

fi= sıcaklık büyüme faktörü

AD=hayvan yoğunluk ortalaması (hayvanlar/m2)

FV=hayvanların toplam tüketim hızı (kg/gün)

fr=tüketim hızı oranı (inekler için 1)

ks=bitki yaşlanma hızı

2.3.4.9. Süt Tüketimi Yoluyla Alınan Radyoaktivite

dz9/dt=Cm*z6 (2.29)

Başlangıç değeri; z9(0)=0

Cm=Yetişkin ve bebekler için günlük süt tüketimi (L/gün)
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Cm, Cb, Cv ve Cw değerleri lAEA'nın 19 nolu güvenlik raporundan alınmış

olup, Çizelge 2.11'de görülmektedir (IAEA, Safety Report Series No. 19, 2001).

2.3.4.10. Et Tüketimi Yoluyla Alınan Radyoaktivite

dzio/dt=Cb*z7 (2.30)

Başlangıç değeri; z10(0)=0

Cb=Yetişkin ve bebekler için günlük et tüketimi (kg/gün)

2.3.4.11. Buğday Tüketimi Yoluyla Alınan Radyoaktivite

dzn/dt=Cv*z5 (2.31)

Başlangıç değeri; Zn(0)=0

Cv=Yetişkin ve bebekler için günlük buğday tüketimi (kg/gün)

2.3.4.12. İçme Suyu Tüketimi Yoluyla Alınan Radyoaktivite

dz12/dt=Cw*c2 (2.32)

Başlangıç değeri; z12(0)=0

Cw=Yetişkin ve bebekler için günlük içme suyu tüketimi(kg/gün)

2.3.4.13. Süt Tüketiminden Alınacak Doz Miktarı

z13=Df*z9 (2.33)

Df=Doz dönüşüm faktörü

Sezyum-137 ve Stronsiyum-90 radyonüklitleri için bebekler ve yetişkinlere ait

doz dönüşüm değerleri Çizelge 2.5'de gösterilmiştir.

2.3.4.14. Et Tüketiminden Alınacak Doz Miktarı

z14=Df*z10 (2.34)

2.3.4.15. Buğday Tüketiminden Alınacak Doz Miktarı

z15=Df*Zi1 (2.35)

2.3.4.16. İçme Suyu Tüketiminden Alınacak Doz Miktarı

z16=Df*z12 (2.36)

2.3.4.17. Toplam Doz Miktarı

Z1 7= Zi3+Z14+Zi5+Z16 (2.37)

Bu son denklem ile, gıda ürünleri ve içme suyu tüketimi yolu ile insanların

aldığı toplam doz miktarı hesaplanmaktadır.
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3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

MATLAB programına kodlanan TCODE programı yardımı ile

radyonüklitlerin önce gömü yerinden toprağa ve sonrada topraktan yeraltına geçişi

modellenerek kısmi diferansiyel denklemler (Bkz. Eş.(2.6) ve (2.8)) çözülmüştür.

Buna göre, Sezyum 137 ve Stronsiyum 90 radyonüklitlerinin, gömü yerinden

toprağa ve toprak katmanından yeraltı suyuna geçen konsantrasyonlarının 10 yıllık

periyot içinde dağılımları aşağıdaki şekillerle gösterilmektedir. Görüldüğü gibi,

Sezyum 137 radyonüklitinin toprakta dağılım katsayısı ve geciktirme katsayısının

Stronsiyum 90 'a göre büyük olmasından dolayı, her iki durum içinde toprakta ve

yeraltı suyunda dağılımı geç başlamıştır. Her iki radyonüklite ait toprakta dağılım

katsayıları ve geciktirme katsayıları arasındaki farkın çok büyük olmadığı

aşağıdaki şekillerden net olarak görülmemektedir. Bütün grafiklerde de görüleceği

gibi, toprakta dağılım katsayısı (Kd) büyüdükçe taşınım daha yavaş olmakta ve

dağılım daha geniş zamana yayılmaktadır.

Sezyum-137
Gerçekçi Durum

c2

6.000E+10

5.000E+10

=- 4.000E+10

^ 3.000E+10

2.000E+10

1.000E+10

0.000E+00

m

3.000E+07

2.500E+07

2.000E+07

1.500E+07

1.000E+07

5.000E+06

O.0O0E+OO

Zaman (yıl) -d
-c2

Şekil 3.1. Yüzeye yakın gömü yerinde çeşitli noktalarda Cs-137 radyonüklit
miktarının zamanla değişimi;

Ci : Gömü yerinden toprağa geçen
c2 : Toprak katmanından yeraltı suyuna geçen

Sezyum-137 radyonüklitinin gerçekçi duruma göre topraktaki dağılım

katsayısı, Ko=1 olup konsantrasyon dağılımı Şekil 3.1 'de görülmektedir.
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Sezyum-137
Düşük Olasılıklı Durum c2

3.000E+07

2.500E+07

._. 2.000E+07

£ 1.500E+07

u
 1.000E+07

5.000E+06

O.OOOE+00 4

6.000E+10

5.000E+10

4.000E+10

3.000E+10

2.000E+10

1.000E+10

O.OOOE+00

-c2
-d

Şekil 3.2. Yüzeye yakın gömü yerinde çeşitli noktalarda Cs-137 radyonüklit
miktarının zamanla değişimi;

Ci : Gömü yerinden toprağa geçen
C2: Toprak katmanından yer altı suyuna geçen

Sezyum-137 radyonüklitinin düşük olasılıklı duruma göre topraktaki dağılım

katsayısı, Kd=0.27 olup konsantrasyon dağılımı Şekil 3.2 'de görülmektedir.

Stronsiyum-90
Gerçekçi Durum c2

3.000E+07

2.500E+07

— 2.000E+07

g" 1.500E+07 -|—-,

° 1.000E+07

5.000E+06

O.OOOE+00

6.000E+10

5.000E+10

4.000E+10

3.000E+10

2.000E+10

1.000E+10

0.000E+00

^ <£<£«£«? * * * *
Zaman (yıl) -C2

-d

Şekil 3.3. Yüzeye yakın gömü yerinde çeşitli noktalarda Sr-90 radyonüklit
miktarının zamanla değişimi;

ci : Gömü yerinden toprağa geçen
c2 : Toprak katmanından yer altı suyuna geçen

Stronsiyum-90 radyonüklitinin gerçekçi duruma göre topraktaki dağılım

katsayısı, Kd=0.03 olup konsantrasyon dağılımı Şekil 3.3 'de görülmektedir.
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Stronsiyum-90
Düşük Olasılıklı Durum c2

3.000E+07

2.500E+07
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° 1.000E+07 -

5.000E+06

O.OOOE+00

6.000E+10

5.000E+10

4.000E+10

3.000E+10

2.000E+10

1.000E+10

0.00OE+00

Zaman (yıl) —•— c2
-•-d

Şekil 3.4. Yüzeye yakın gömü yerinde çeşitli noktalarda Sr-90 radyonüklit
miktarının zamanla değişimi;

Ci : Gömü yerinden toprağa geçen
c 2 : Toprak katmanından yer altı suyuna geçen

Stronsiyum-90 radyonüklitinin düşük olasılıklı duruma göre topraktaki

dağılım katsayısı, Kd=0.015 olup konsantrasyon dağılımı Şekil 3.4 'de

görülmektedir.

Her iki radyonüklite ait konsantrasyonların dağılım grafikleri yukarıda

gösterilmekte olup, hepsinde gömü yerinden toprağa 35. günde ve yeraltı suyunda

75. günde en yüksek radyonüklit konsantrasyon değerine ulaşılmıştır. Bundan

sonraki hesaplama, kuyudan doğrudan su içen veya suyu tarımda ve hayvancılıkta

kullanan insanların alacakları radyasyon dozunu bulmak amacıyla yapılmıştır, bu

amaçla on iki 1.dereceden adi diferansiyel denklemlerle (Bkz. Eş.(2.18) - (2.32)),

beş cebirsel denklem (Bkz. Eş.(2.33) - (2.37)) simültane olarak çözülmüştür.

Ayrıca, MATLAB programında Runge-Kutta metodu ve ode45 çözücü kodu

ile bu iki radyonüklitlere ait ve toprak katmanından yeraltı suyuna geçen

radyonüklit konsantrasyon miktarları ve insanların aldığı doz yükü değerleri 1, 3 ve

6 aylık ve 1 yıllık periyotlar için bulunmuş olup, sonuçlar aşağıdaki çizelgelerde

özetlenmiştir.
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Çizelge 3.1. Cs-137 radyonüklitine ait konsantrasyon sonuçları

t(gün)

30
90
180
365

Gerçekçi Durum
Ci* (Bq/m3)

6.4667*10a

3.7269*10a

2.6216*109

1.8201*109

c2* (Bq/mJ)
6.0951 *10b

1.6913*10b

6.6911*10b

2.4242*105

Düşük Olasılıklı Durum
ci (Bq/m3)

6.4786*109

3.7337*109

2.6264*109

1.8234*109

c 2 (Bq/m3)
6.1166*10ü

1.6958*10ö

6.7064*10b

2.4292*10b

*ci : Gömü yerinden toprağa geçen
*c2 : Toprak katmanından yer altı suyuna geçen

Çizelge 3.2. Sr-90 radyonüklitine ait konsantrasyon sonuçları

t(Gün)

30
90
180
365

Gerçekçi Durum
Ci (Bq/m3)

6.4821*109

3.7353*109

2.6271*109

1.8232*109

c2 (Bq/mJ)
6.1228*105

1.6967*10b

6.7069*104

2.4275*104

Düşük Olasılıklı Durum
ci (Bq/m3)

6.4824*109

3.7350*109

2.6272*109

1.8233*109

c 2 (Bq/m3)
6.1232*105

1.6968*10b

6.7072*104

2.4276*104

Sezyum-137 ve Stronsiyum-90 radyonüklitlerinin gerçekçi durum ve düşük

olasılıklı durumlara göre toprakta ve yeraltı suyunda konsantrasyon değerleri

Çizelge 3.1 ve 3.2'de görülmektedir.

Çizelge 3.3. Cs-137 radyonüklitine ait gerçekçi durum sonuçları

t(gün)

30
90
180
365

Gıda Zinciri Yolu İle Alınan
Doz (jaSv)

Yetişkinler

1.92518*10"4

3.17579*10J

1.03379*10"'
3.94526*10"2

Bebek

3.64324*10'5

6.51780*10"4

2.37590*10"J

1.03953*10"2

İçme Suyu Tüketimi İle Alınan
Doz (mSv)

Yetişkinler

0.14932
0.18536
0.20357
0.21774

Bebek

0.06146
0.07630
0.08380
0.08963

Çizelge 3.4. Cs-137 radyonüklitine ait düşük olasılıklı durum sonuçları

t(gün)

30
90
180
365

Gıda Zinciri Yolu İle Alınan
Doz (M.SV)

Yetişkinler

1.92518*10"4

3.17579*10"J

1.03379*10"'
3.94526*10"'

Bebek

3.64324*10ö

6.51780*10"4

2.37590*10"d

1.03953*10"'

İçme Suyu Tüketimi İle Alınan Doz
Doz (mSv)

Yetişkinler

0.14999
0.18614
0.20440
0.21861

Bebek

0.06174
0.07662
0.08414
0.08998

Gerçekçi ve düşük olasılıklı durumlara göre Sezyum-137 radyonüklitinden

dolayı, yetişkinler ve bebeklerin aldığı toplam doz miktarları Çizelge 3.3 ve 3.4'de

özetlenmiştir. Doz dönüşüm faktörleri (Bkz. Çizelge 2.5) ve tüketim değerlerine
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(Bkz. Çizelge 2.6) bağlı olarak yetişkinlerin aldığı doz miktarı daha yüksek

çıkmıştır.

Çizelge 3.5. Sr-90 radyonüklitine ait gerçekçi durum sonuçları

t(gün)

30
90
180
365

Gıda Zinciri Yolu İle Alınan
Doz (JJSV)

Yetişkinler

3.00925*10"4

1.01262*10"2

3.59540*10"2

1.18807*10"1

Bebek

1.44276*104

5.23103*10-3

2.04614*10"2

7.35973*10"2

İçme Suyu Tüketimi İle Alınan Doz
Doz (mSv)

Yetişkinler

0. 32352
0.40146
0. 44081
0.47138

Bebek

0.37614
0.46675
0.51250
0.54805

Çizelge 3.6. Sr-90 radyonüklitine ait düşük olasılıklı durum sonuçları

t(Gün)

30
90
180
365

Gıda Zinciri Yolu İle Alınan
Doz (nSv)

Yetişkinler

1.09791*10"3

3.52434*10"2

0,11668
0,35877

Bebek

1.44276*10"4

5.23103*10"J

2.04614*10"2

7.35973*102

İçme Suyu Tüketimi İle Alınan Doz
Doz (mSv)

Yetişkinler

0.32355
0.40149
0.44085
0.47142

Bebek

0.37618
0.46679
0.51254
0.54809

Gerçekçi ve düşük olasılıklı durumlara göre Stronsiyum-90 radyonüklitinden

dolayı, yetişkinler ve bebeklerin aldığı toplam doz miktarları Çizelge 3.5 ve 3.6'da

özetlenmiştir. Doz dönüşüm faktörleri (Bkz. Çizelge 2.5) ve tüketim değerlerine

(Bkz. Çizelge 2.6) bağlı olarak bebeklerin aldığı doz miktarı Sezyum-137

radyonüklitine göre daha yüksek çıkmıştır. Bebeklerin daha yüksek doz almasının

nedeni, Stronsiyum radyonüklitinin bebekler için doz dönüşüm değeri, yetişkinler

grubu doz dönüşüm değerinden büyük olmasından dolayı daha yüksek doz miktarı

bulunmuştur.

Ayrıca, sonuçlardan da görüldüğü üzere, Sezyum radyonüklitinden

insanların aldığı doz miktarı Stronsiyum radyonüklitine göre daha küçük çıkmıştır.

Her iki radyonüklitin kendi içinde en büyük doz değerleri düşük olasılıklı durum için

bulunmuştur. Bunun başlıca nedeni, Sezyum radyonüklitinin topraktaki dağılım ve

geciktirme katsayısının büyük olması ve buna bağlı olarak toprakta ve yeraltı

suyunda konsantrasyonunun düşük olması ve doz dönüşüm faktörlerinin farklı

olmasından dolayı doz değerleri daha küçük çıkmıştır.

MATLAB'da Runge-Kutta Metodu, adi diferansiyel denklemlerin integral

çözümlerinde en çok kullanılan metotlarından biri olup, modelde yer alan bütün
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diferansiyel denklemler ode45 ile çözümü yapılmıştır. Ayrıca, bu çözümler diğer

Runge-Kutta metotları olan ode23 ve ode113 ile de yapılmıştır. Alınan sonuçlar

karşılaştırıldığında hepsinin de tolerans sınırları içinde aynı sonuçları verdiği

görülmüştür.

Kodlarda yapılan değişikliklerde sonuçları en çok etki eden parametreler

olarak toprakta dağılım katsayısı (Kd), toprak katmanı kalınlığı ve toprak

katmanındaki sızma hızları olduğu bulunmuştur. Her iki radyonüklit için toprak

katmanı derinliği arttırıldığı zaman toplam doz miktarında büyük değişiklikler

görülmüştür; örneğin 10 m'ye çıkarıldığında insanların aldığı toplam doz miktarı

%20, 20 m'ye çıkarıldığında ise %50 azaldığı bulunmuştur.

Bu basit modele göre yapılan hesaplamalarda bulduğumuz sonuçlar,

tasarım parametrelerini değiştirerek yeniden hesaplamalar yapılabilir. Örneğin,

beton bariyerler içine gömerek, kapağa beton katkısı sağlanarak yada gömülecek

radyoaktif atık miktarı değiştirilerek benzer hesaplamalarda yapılabilir. Bu

denemeler ile tatminkar sonuçlar alınıyorsa, gömü modelimin uygun olduğuna

karar verilir. Modelde ki gömü sahasında özel bir kapak malzemesi kullanılmamış

olup, sadece saha toprağı ile örtüldüğü kabul edilmiştir.

Gömü derinliğini 20 ile 30 m'ye kadar indirilerek ve daha kalın kapaklar

kullanılarak bitki kökleri ve hayvan girişi ihtimali çok azaltılarak güvenlik açısından

önemli avantajlar sağlanabilir. Ayrıca, insanların kuyudan su içmesi yolu ile en

yüksek radyasyona maruz kaldığı bulunmuştur. Bundan dolayı, gömü sahası

yakınlarında bulunan kuyu sularının içme amaçlı kullanılmaması yada kapatılması

önerilmektedir. Yer altı gömüsünün ömrünü ve gömüdeki muhtemel sızmayı

etkileyen en önemli faktörlerden biri toprak yüzeyi altındaki su hareketidir. Bu

yüzden yer seçimi sırasında özellikle en az yağmur alan bölgeler tercih sebebi

olmalıdır.

Yıllık doz sınırları sağlığa zarar vermeyecek şekilde uluslararası

standartlara uygun olarak, TAEK tarafından radyasyonla çalışanlar ve toplum

üyesi kişiler için ayrı ayrı belirlenmiştir. Radyasyonla çalışanlar için etkin doz

ardışık beş yılın ortalaması 20 mSv'i, herhangi bir yılda 50 mSv'i geçemez.

Toplum üyesi kişiler için etkin doz ise yılda 1 mSv'i geçemez. Özel durumlarda;

ardışık beş yılın ortalaması 1 mSv olmak üzere herhangi bir yılda 5 mSv'e kadar

izin verilir.
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Bu çerçevede, herhangi bir radyoaktif atık gömüsü, gömünün yakınında

veya uzağında yaşayan herhangi bir kişiye yılda 1 mSv'den daha fazla radyasyon

dozu verilemeyeceği kabul edilmiştir. Yaptığımız hesaplamalar ile Cs-137

radyonükliti için insanlar tarafından alınan yıllık en yüksek ve ortalama doz miktarı

olarak sırasıyla 0.21 mSv ve 0.13 mSv ve Sr-90 için insanlar tarafından alınan

yıllık en yüksek ve ortalama doz miktarı olarak 0.54 mSv ve 0.44 mSv bulunmuş

olup, kabul edilmiş en etkin referans doz miktarı olan yıllık 1 mSv değerinin çok

altında çıkmıştır.

Radyonüklitlerin vücuda ağız yoluyla yılda alınma sınır (ALI) değerleri

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde belirlenmiş

olup (Yönetmelik, 2000), bu değerler radyasyonla çalışanlar için Stronsiyum 90

için 5*106 Bq/yıl ve Sezyum 137 için 1*106 Bq/yıl olup, halk için ise bu değerlerin

1/10'i uygulanır. Yukarıda çizelgelerden de (Bkz. Çizelge 3.1 ve 3.2) görüldüğü

gibi, her iki radyonüklite ait toprakta ve yeraltı suyundaki konsantrasyonlar, hem

çalışanlar hem de halk için belirlenmiş ALI değerlerin altında çıkmıştır.

Ayrıca, insanlar tarafından alınan düşük dozların gelecekte insanlarda olası

gecikmiş etkilerini, Çizelge 1.2'de verilen risk faktörlerine göre hesaplanarak risk

değerlendirilmesi yapılmıştır. Maruz kalınan toplam dozlara bağlı olarak, Sezyum-

137 radyonüklitinden insanların kanserden ölüm riski yaklaşık her on binde bir

(1/10000) yetişkin ve her yirmi binde bir (1/20000) bebek; Stronsiyum-90

radyonüklitinden insanların kanserden ölüm riski yaklaşık her on binde iki

(2/10000) yetişkin ve on binde üç (3/10000) bebeğin karşılaştığı bulunmuştur.

Çizelge 3.7. Cs-137 radyonüklitinin gerçekçi duruma göre risk değerleri

Gerçekçi Durum

Ölümcül
Kanser

(on bin kişide)

0,75
0,93
1,02
1,09

0,31
0,38
0,42
0,45

Ölümcül
Olmayan Kanser

(on bin kişide)

0,15
0,18
0,20
0,22

0,06
0,07
0,08
0,09

Kalıtsal Etkiler
(on bin kişide)

0,19
0,24
0,26
0,28

0,08
0,09
0,10
0,12

Toplam Doz (Sv)

Yetişkinler

0,0014932
0,0018536
0,0020357
0,0021774

Bebek

0,0006146
0,0007630
0,0008380
0,0008963
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Çizelge 3.8. Cs-137 radyonüklitinin düşük olasılıklı duruma göre risk değerleri

Düşük Olasılıklı Durum

Ölümcül
Kanser

(on bin kişide)

0,75
0,93
1,02
1,09

0,31
0,38
0,42
0,45

Ölümcül
Olmayan Kanser

(on bin kişide)

0,15
0,18
0,20
0,22

0,06
0,07
0,08
0,09

Kalıtsal Etkiler
(on bin kişide)

0,19
0,24
0,26
0,28

0,08
0,09
0,10
0,12

Toplam Doz (Sv)

Yetişkinler

0,0014999
0,0018614
0,0020440
0,0021861

Bebek

0,0006174
0,0007662
0,0008414
0,0008998

Çizelge 3.9. Sr-90 radyonüklitinin gerçekçi duruma göre risk değerleri

Gerçekçi Durum

Ölümcül
Kanser

(on bin kişide)

1,62
2,01
2,20
2,36

1,88
2,33
2,56
2,74

Ölümcül
Olmayan Kanser

(on bin kişide)

0,32
0,40
0,44
0,47

0,37
0,46
0,51
0,55

Kalıtsal Etkiler
(on bin kişide)

0,42
0,52
0,57
0,61

0,49
0,61
0,66
0,71

Toplam Doz (Sv)

Yetişkinler

0,0032352
0,0040146
0,0044081
0,0047138

Bebek

0,0037614
0,0046675
0,0051250
0,0054805

Çizelge 3.10. Sr-90 radyonüklitinin düşük olasılıklı duruma göre risk değerleri

Düşük Olasılıklı Durum

Ölümcül
Kanser

(on bin kişide)

1,62
2,01
2,20
2,36

1,88
2,33
2,56
2,74

Ölümcül
Olmayan Kanser

(on bin kişide))

0,32
0,40
0,44
0,47

0,37
0,46
0,51
0,55

Kalıtsal Etkiler
(on bin kişide)

0,42
0,52
0,57
0,61

0,49
0,61
0,66
0,71

Toplam Doz (Sv)

Yetişkinler

0,0032355
0,0040149
0,0044084
0,0047142

Bebek

0,0037618
0,0046679
0,0051254
0,0054809

Düşük seviyeli radyoaktif atık gömü sahasına yakın çevrede yaşayan

insanların bir yılda aldığı radyasyon dozundan kansere yakalanarak ölme riski,

aşağıda Çizelge 3.11'de verilen kazalara göre ölme riskleri ile karşılaştırılması

yapılmıştır. Buna göre, Sezyum-137 ve Stronsiyum-90 radyonüklitlerinden

kaynaklanan radyasyon dozundan insanların ölümcül kansere yakalanma

ortalama yıllık riskinin, diğer kazaların yol açtığı ölüm risklerinden daha yüksek

olmadığı görülmektedir.
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Çizelge 3.11. Kazalara göre yıllık ortalama kişisel ölüm riski

Neden

Günde 20 sigara

Otomobil

Radyasyon (Cs-137)

Radyasyon (Sr-90)

Düşme

Yangın

Yüzme

Zehir

Ateşli silah

Elektrik çarpması

Risk

1/200

1/3000

1/10000 Yetişkin

1/20000 Bebek

2/10000 Yetişkin

3/10000 Bebek

1/10000

1/25000

1/30000

1/50000

1/100000

1/170000

Bu çalışma Sezyum 137 ve Stronsiyum radyonüklitleri için ve bitki büyüme

hızına bağlı olarak 1 yıllık periyot için yapıldı. İlerde daha geniş bir zaman aralığı

ve diğer radyonüklitler içinde yapılabilir. Özellikle Trityum (H-3), Karbon-14 (C-14)

ve İyot-131 (1-131) gibi radyonüklitler ve ilerde atık olabilecek radyonüklitleri de

kapsayacak şekilde çalışmanın genişletilmesi yararlı olacaktır. Ayrıca, bu

çalışmada kullanılan parametrelerin çoğu, özellikle dağılım katsayısı sahaya özgü

değerler olmayıp; ülkemizde ileride gerçekleştirilebilecek bir atık gömü sahası ile

ilgili her türlü eksik olan sahaya özgü verilerin toplanmasını sağlayarak gerçek

modellerin hazırlanması gereklidir.
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% EK.l TCODE.M PROGRAM DOSYASI
%TCODE programı ile radyonüklitlerin gıda zinciri yolu ile taşınımının
%modellenmesi ve insana ulaşan toplam doz miktarı hesaplanmaktadır.
function dzdt=tcode(t,z)
%Cs-137 ve Sr-90 radyonüklitleri (t=lyıl) için gerçekçi ve düşük olasılıklı
%durumlara göre ayrı ayrı çözüm yapılmaktadır.
%cl=toprakda bulunan radyonüklit konsantrasyonu(Bq/kg)
%c2=yer altı suyunda bulunan radyonüklit konsantrasyonu(Bq/m3)
%Model denklemimizde kullanılan değişmeyen sabit değerler
V=5000;
Lx=50;
Ly=10;
Dx=40;
Dy=8;
U=6*10A-6;%m/gün
ne=0.4;
L=100;
w=10;
H=5;
x=6;
y=0;
b=l;
g=2*10A3;
J=5.48*10A-4;%m/gün
M=l*10A12;%Her bir radyonüklitin t=0 aktivitesi(Bq)
%Her bir radyonüklitin gerçekçi ve düşük olasılıklı durumua göre değişen değerleri (Cs-137
and Sr-90)
Ra=0.0000652;
Kd=0.015;
Rd= 1.000075;
%
c 1 =(((8* 10A10)/Rd)*exp(-Ra*t)*(erf((x-(U*t/Rd))/(sqrt(4*Dx*t/Rd)))-erf((x-H-
(U*t/Rd))/(sqrt(4*Dx*t/Rd)))));
c2=[((cl.*3*10A-4/Rd))*(erf((x+w/2-(U*t/Rd))/(sqrt(4*Dx*t/Rd)))-erf((x-w/2-
(U*t/Rd))/(sqrt(4*Dx*t/Rd))))*(erf(((L/2+y))/(sqrt(4*Dy*t/Rd)))+...

erf(((L/2-y))/(sqrt(4*Dy*t/Rd))))*(exp(-Ra*t))];
%
%Model denklemimizde kullanılan değişmeyen sabit değerler
Rm=2;
Fs=0.5;
Sl=l;
S2=l;
A=5000;
v=0.5;
R2=0.0076;
c20=7.5;
%Tahıl ürünleri ve çayır, çimen için bitki büyüme hızı parametre değerleri
BIOmin=0.015;
BIOmax=0.73;
kg=0.12;



ks=0.05;
ft=l;
fl=l;
AD=2.2*10A-6;
FV=16;
fr=l;
%Radyonüklitimize bağlı olarak değişen değerler
TF=1.2*10A-l;%3.5*10A-l
Rb=1.74*10A-4;%1.28*10A-2;
Rl=0.026;%0.077;
R3=2.6*10A-5;%5.8*10A-6;
Biv=1.7*10A-2;%l*10A-2;
Fm=8.0* 1 OA-4;%1.2*10A-2;
Fb=6*10A-4;%4*10A-3;
%
Ri=[(Fm)*(Rm+Ra)*(z(2))*Fs]/240;
Rj=[(Fb)*(Rb+Ra)*(z(2))*Fs]/240;
R4=[-(R2+Ra+Sl+S2)*z(2)+Rl*z(9)*z(l)]*Biv/240;
R5=TF*z(8)*(kg*fl*ft*z(8)*(BIOmax-z(8))/(BIOmax-AD*FV*fr));
%Modelimizde kullanılan diferansiyel denklemlerin ilk değerleri
Csp=1.3*10A-2;
Cr=1.3*10A-2;
%zl0=Sl*c20*v*Csp;
zl0=5*10A-2;
%z20=S2*c20*v*Cr;
z20=5*10A-2;
z30=0;
z40=0;
z50=0;
z60=0;
z70=0;
z80=0.015;
z90=0;
z100=0;
zll0=0;
z 120=0;
%
%Yetişkin ve bebekler için günlük tüketim değerleri
%Cm=0.342;
Cm=0.548;
%Cb=0.109;
Cb=0.008;
%Cv=0.548;
Cv=0.014;
%Cw=1.48*10A-3;
Cw=0.66*10A-3;
%
%Modelimizde kullanılan diferansiyel denklemler
dzdt=[-(Rl+R5+Ra)*z(l)+Sl*z(2)/z(8);...
-(R2+Ra+Sl+S2)*z(2)+R2*z(2);...



-(R3+R4+Ra)*z(3)+R2*z(2);...
-Ra*z(4)+R3*z(3);...
2*(-Ra*z(5)+R4*z(8)*z(3)+R5*z(8)*z(l))/z(8);...
Fm*(Rm+Ra)*z(ll)*[z(l)+z(5)]+Rİ-(Rb+Ra)*z(6);...
Fb*(Rm+Ra)*z(ll)*[z(l)+z(5)]+Rj-(Rb+Ra)*z(7);...
(kg*fl*ft*z(8)*(BIOmax-z(8)))/(BIOmax-AD*FV*fr);...
Cm*z(6);...
Cb*z(7);...
Cv*z(5);«-
Cw*c2]
%İnsan tarafından alınan Doz miktarı(Sv/yıl)
%Df= Yetişkinler ve bebekler için doz dönüşüm faktörleri
Df=7.3* 10A-8;%2.8* 10A-8
dozl=Df*z(9);
doz2=Df*z(10);
doz3=Df*z(ll);
doz4=doz 1 +doz2+doz3
doz5=Df*z(12)
totaldoz=doz5+doz4

% DZDT.M
zo=[0.05 0.05 0 0 0 0 0 0.015 0 0 0 0]
to=0;
tfinal=30;
[t,z]=ode45(@tcode,[totfınal],[zo]);
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Kapsam
Madde 1- İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarını bulunduran, kullanan, imal, ithal ve ihraç eden,
alan, satan, taşıyan ve depolayan, resmi, özel kurum ve kuruluşlar ve gerçek kişilerce
uyulması gereken kurallar bu Tüzükte gösterilmiştir.

Özgül aktivitesi gram başına 0.002 mikrocurie (kilogram başına 74 kilo becquerel) den daha
az olan radyoaktif maddeler bu Tüzüğün kapsamı dışındadır.

Terimler ve kısaltmalar
Madde 2- Bu Tüzükte geçen terimlerin ve kısaltmaların anlamları aşağıda belirtilmiştir:

A- İyonlaştırıcı radyasyonlar, maddesel ortamdan geçerken onunla etkileşerek iyon çiftleri
oluşturabilen X-ışını, gama ışını gibi elektromanyetik ışınlarla, kinetik enerjileri olan yüklü
parçacıklar, ağır iyonlar ve serbest nötronlar gibi tanecik karakterli ışınımlardır.

Ses dalgalarıyla, elektromanyetik spektrumun morötesi ve daha büyük dalga boylu bölgesi,
bu tanımın kapsamı dışındadır.

Bu Tüzükte iyonlaştırıcı radyasyon terimi yerine radyasyon sözcüğü kullanılmıştır.

B- Radyoaktivite birimleri, Curie (Ci) ve Becquerel (Bq) dir:

1 Curie, saniyede 3,7x1010 parçalanma veren radyoaktivitedir.

Becquerel, saniyedeki parçalanma sayısıdır. 1 Becquerel 2,7x10-11 Curie'dir.

C- Rem (rem), radyasyon korunmasında kullanılan biyolojik eşdeğer doz birimi olup,
soğurulan dozla kalite faktörünün çarpımına eşittir.

Rad (rad), soğurulan doz birimi olup, 1 gram madde içinde 100 erg'lik enerji soğurulması
meydana getiren herhangi bir radyasyon dozudur.

D- Radyasyon kaynağı, iyonlaştırıcı radyasyon yayınlayan radyoaktif maddelerle radyasyon
yayınlayın veya üretici aygıtlardır.

E- Radyoaktif maddeler, bir veya birden çok iyonlaştırıcı radyasyon yayınlayarak çekirdekleri
kendiliğinden bozunmaya uğrayan bir izotopu, alaşım, karışım, çözelti veya bileşik olarak
içeren maddelerdir.

F- Radyasyon yayıcı aygıtlar, bir veya birkaç tür iyonlaştırıcı radyasyonu, belirli güvenlik
önlemleri içerisinde ve denetim altında yaymak amacıyla yapılmış olan ve radyoaktif madde
içeren aygıtlardır.

G- Radyasyon üretici aygıtlar, elektriksel, elektronik, manyetik veya elektromekanik
yöntemlerden biriyle yüklü parçacık veya ağır iyonları hızlandırarak belirli güvenlik önlemleri
içerisinde ve denetim altında iyonlaştırıcı radyasyon üretmek üzere yapılmış röntgen
makinaları, betatron, lineer akseleratör, siklotron ve nötron jeneratörü gibi aygıtlardır.

H- Özgül aktivite, bir radyoaktif maddenin 1 gramlık kütlesinin Curie veya 1 kilogramlık
kütlesinin becquerel cinsinden ifade edilen aktivite yoğunluğudur.

İ- Denetimli alanlar, radyasyon güvenliği bakımından giriş ve çıkışların özel denetime ve
içerisindeki çalışmaların özel kurallara bağlı olduğu alanlardır.



J- Radyasyon alanları, içinde çalışan kişilerin iyonlaştırıcı radyasyonlara maruz kaldığı
alanlardır. Bunlar maruz kalınan ışınlama düzeyine göre:

1- Yıllık ışınlanmaların doz eşdeğer sınırlarının onda üçünü geçebileceği "çalışma durumu A
alanları"

2- Yıllık ışınlamaların doz eşdeğer sınırlarının onda üçünün aşılmasının hiç beklenmediği
"çalışma durumu B alanları"

olmak üzere ikiye ayrılır.

K- Radyasyon görevlisi, sürekli olarak denetimli alanlarda veya radyasyon kaynaklarıyla
çalışan kişidir.

Denetimli alanlarda veya radyasyon kaynaklarıyla geçici olarak veya arasıra çalışan kişiler
radyasyon görevlisi sayılmazlar.

L- Radyasyon kazası, istenmeyen bir olay sonucu radyasyon korunması standartlarıyla
belirlenen sınırların çok üzerinde radyasyon dozu alınması veya radyoaktif bulaşma
meydana gelmesidir.

M- Radyoaktif yağışlar, nükleer patlamaların atmosfere yaydığı radyoaktif maddelerin çeşitli
biçimlerde yeryüzüne inmesidir.

N- Kurum, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu anlamına gelir.

Tüzükte kullanılan diğer terimlerin anlamları, Nükleer Tanımlar Yönetmeliği'nde belirtilir.

İKİNCİ BÖLÜM- Görevler ve Yetkiler
Hizmetlerin yürütülmesi
Madde 3- Radyasyon güvenliğine ilişkin hizmetler, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği
Dairesince yürütülür.

Görevler ve yetkiler
Madde 4- Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesinin görevleri şunlardır:

A- Radyasyon güvenliğine ilişkin ilke, mevzuat, standart ve tedbirleri belirlemek üzere
çalışmalar yapmak ve bunların uygulanmalarını sağlamak,

B- Radyasyon kaynaklarına ve bu kaynakları bulunduran, kullanan, imal, ithal ve ihraç eden,
alan, satan, taşıyan ve depolayan resmi, özel kurum ve kuruluşlara ve gerçek kişilere lisans
vermek, lisans koşullarına aykırı durumlarda lisanslarını geçici veya sürekli olarak iptal
etmek, gerekirse, aygıt ve tesisin kapatılmasına karar vermek ve yasal kovuşturmaya
geçilmesi için ilgili makamlara duyuruda bulunmak,

C- Radyasyon kaynaklarının ülkeye giriş, çıkış, transit geçiş ve taşınmalarına izin vermek,

D- Bu Tüzük kapsamına giren işleri, radyasyon alanlarını, radyasyon güvenliği bakımından
sınıflandırmak ve denetlemek,

E- Radyasyon kaynaklarıyla çalışanları ve toplumu, radyasyon tehlikelerinden korumak
amacıyla, gerekli tedbirleri almak, alınmasını sağlamak,



F- Çevrenin radyoaktif artıklarla ve radyoaktif yağışlarla kirlenmesini engellemek amacıyla
gerekli tedbirleri almak, alınmasını sağlamak,

G- Radyasyon kazası halinde, alınması gerekli tedbirleri belirlemek ve uygulanmasını
sağlamak,

H- Radyasyon güvenliği için ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

İ- Radyasyon güvenliği konusunda araştırma, eğitim ve yayınlar yapmak ve bu konularda,
ilgili kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmak.

İKİNCİ KISIM- Temel Standartlar, Lisans, İzin, Denetim
BİRİNCİ BÖLÜM- Temel Standartlar
Radyasyon güvenliği temel standartları
Madde 5- Radyasyon güvenliğine ilişkin ilke ve tedbirler aşağıda belirtilen radyasyon
korunması temel standartlarına göre düzenlenir:

A- Görevi gereği, radyasyon kaynaklarıyla çalışan veya radyasyona maruz kalan kişilerin, iç
ve dış radyasyon kaynaklarından bütün vücutlarının alacağı yıllık doz 5 rem'i geçmeyecektir.

B- Radyasyon görevlisi sayılmayan kişilerin ve toplumdaki diğer kişilerin maruz kalacakları iç
ve dış radyasyonun dozları toplamı, bütün vücut için, yılda 0.5 rem'i geçmeyecektir.

Yaş sınırlaması
Madde 6-18 yaşından küçükler, bu Tüzük kapsamına giren işlerde çalıştırılamazlar.

İKİNCİ BÖLÜM- Lisans
Lisansa bağlı işler
Madde 7- Bu Tüzük kapsamına giren radyasyon kaynaklarının bulundurulması, kullanılması,
imal, ithal ve ihraç edilmesi, alınması, satılması, taşınması, depolanması ve radyasyon
kaynaklarıyla çalışılabilmesi, Kurumca verilecek lisansa bağlıdır.

Bu işler, diğer bakanlık ve kuruluşlardan da izin, ruhsat veya belge alınmasını gerektiriyorsa,
bunların verilmesi, Kurumca lisans verilmesi ön koşuluna bağlıdır.

Lisans türleri
Madde 8- Lisans türleri, aşağıda gösterilmiştir:

A- Radyasyon kaynaklarını bulunduran, kullanan, imal, ithal ve ihraç eden, alan, satan,
taşıyan ve depolayan kişilere verilen lisanslar,

B- Radyasyon kaynaklarına verilen lisanslar,

1- Tıpta kullanılan radyasyon kaynaklarına verilen lisanslar,

2- Sınai veya başka amaçlarla kullanılan radyasyon kaynaklarına verilen lisanslar,

C- Radyasyon kaynaklarının kullanıldığı, depolandığı, imal edildiği, radyoaktif artıkların
zararsız hale getirildiği ve benzeri yerlere verilen lisanslar.

Lisans başvurusu
Madde 9- Bu Tüzük hükümleri uyarınca lisans alması gereken kişi ve kuruluşlar, aşağıdaki
bilgi ve belgeleri ekledikleri bir dilekçeyle Kuruma başvururlar:



A-Yapacakları iş için yeterli bilgileri bulunduğunu kanıtlayan resmi belge,

B- Kurumca verilen ve başvuran tarafından doldurulan lisans başvuru formu,

Bunlar dışında, lisans türüne göre aranacak diğer özel koşullar ve istenecek belgeler,
yönetmelikte gösterilir.

Başvurunun değerlendirilmesi
Madde 10- Dilekçeye eklenen belgeler yeterli görülürse, Kurumca görevlendirilen
uzmanlarca, yerinde inceleme yapılarak bir rapor düzenlenir. Bu rapor, Radyasyon Sağlığı ve
Güvenliği Dairesince değerlendirilir. Koşulların sağlandığı kanısına varılırsa, Kurum
Başkanlığınca onaylanan lisans belgesi başvurana verilir. Eksiklikler varsa, bunlar başvurana
bildirilir; lisans verilmesi bunların tamamlanması koşuluna bağlıdır.

Lisans süresi ve şartları
Madde 11- Lisans, türlerinin gerektirdiği özel tedbirlerinin yanı sıra, aşağıdaki genel şartlarla
verilir:

A- Lisans, 5 yıl için geçerlidir. Sürenin bitiminde, 12 nci madde hükümlerine göre
yenilenebilir.

B- Lisansın özel koşullarında, Kurumun yazılı izniyle değişiklik yapılabilir.

C- Lisans devredilemez.

D- 8 inci maddenin A, B ve C bentlerine göre verilen ve kullanılmayacak olan lisansların
sahipleri, iptali için Kuruma başvurmak zorundadırlar.

Radyasyon kaynaklarını kullananların işten ayrılmaları ve yerlerine alınanlar, bunları
çalıştıranlarca Kuruma bildirilir.

Lisansın yenilenmesi
Madde 12- Lisansların yenilenmesi için, süresinin bitiminden 6 ay önce, Kuruma bir
dilekçeyle başvurulması gerekir. Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler yönetmelikte
gösterilir.

Lisansın iptali
Madde 13- Kurum uzmanlarınca yapılan denetimler sırasında, lisans koşullarına veya
radyasyon güvenliği mevzuatına uyulmadığı belirlenirse, bir rapor düzenlenir. Bu rapor,
Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesince değerlendirilir. Raporda belirlenen hususlar
yerinde görülürse, eksikliklerin ve sakıncaların giderilmesi için bir süre belirlenerek lisansın
geçici olarak iptaline karar verilir. Kurum Başkanlığınca onaylanan karar ilgiliye bildirilir.
Verilen süre içinde öngörülen hususların giderilmesi halinde, iptal kararı kaldırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - İzin
İzne bağlı işler
Madde 14- Radyasyon kaynaklarının taşınması, transit geçişi, ülkeye girişi ve çıkışı,
Kurumun yazılı iznine bağlıdır. Bu Tüzük hükümleri uyarınca lisans verilmiş olması izin alma
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Giriş ve çıkış izinleri
Madde 15- Radyasyon kaynaklarını ithal ve ihraç edecek olanlar, bunlara ilişkin proforma



faturaları ekledikleri bir dilekçeyle Kuruma başvurmak zorundadırlar. Giriş ve çıkış izni,
Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesince yapılacak inceleme sonuçlarına göre verilir.

Radyasyon güvenliği esaslarına aykırı bir durum görülürse, iznin verilmesi, bunun
giderilmesine bağlıdır.

Taşıma ve transit geçiş izni
Madde 16- Radyasyon kaynaklarını taşımak veya transit geçirmek isteyenler durumu
Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. İzin, Kurum uzmanlarınca, gerekirse, taşımanın
başlayacağı yerde veya giriş gümrüğünde yapılacak inceleme sonuçlarına göre verilir.

Radyasyon güvenliği esaslarına aykırı bir durum görülürse, iznin verilmesi, bunun
giderilmesine bağlıdır.

Taşıma ve transit geçiş izninin koşulları
Madde 17- Taşıma ve transit geçiş izni, yönetmeliğinde belirlenecek özel koşulların yanı sıra,

aşağıdaki genel koşullarla verilir:

A- Kurum uzmanlarınca bir yol belirlenmişse, taşıma bu yol üzerinden yapılacaktır.

B- Araca, radyasyon tehlikesi uyarı işaretleri konulacaktır.
C- Taşıma veya geçiş sırasında meydana gelecek kazalar en hızlı haberleşme aracıyla
Kuruma bildirilecek ve Kurum uzmanlarınca öngörülen önlemler derhal alınacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Denetim
Denetime bağlı işler
Madde 18- Çalışma alanları bakımından bu Tüzük kapsamına giren resmi, özel kurum ve
kuruluşlar ve gerçek kişiler, Kurumun denetimine bağlıdır.

Kurum uzmanları, bu amaçla ilgili yer ve tesislere girmek, gerekli gördükleri belgeleri istemek
ve incelemek yetkisine sahiptirler.

Denetim sırasında ilgililer, uzmanlara her türlü kolaylığı göstermekle yükümlüdürler.

Denetim esasları
Madde 19- Denetim, haberli veya habersiz olarak her zaman yapılabilir. Denetim, radyasyon
kaynaklarının bulundurulduğu yerlerin fiziksel yönden incelenmesini ve radyasyon
düzeylerinin, radyoaktif madde miktarlarının (konsantrasyon) ölçülmesini, radyasyon
kaynaklarının Ülkeye girişi, çıkışı, taşınması ve transit geçişi sırasında Tüzük ve
Yönetmelikte öngörülen esaslara uyulup uyulmadığının incelenmesini kapsar.

Denetimin ayrıntıları ve ilgililerin denetime ilişkin yükümlülükleri yönetmelikte gösterilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM - Çeşitli ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM - Çeşitli Hükümler
Kayıt tutma yükümlülüğü
Madde 20- Çalışma alanları bakımından bu Tüzük kapsamına giren resmi, özel kurum ve
kuruluşlar ve gerçek kişiler yönetmeliğinde öngörülen esaslara uygun olarak kayıt tutmakla
yükümlüdürler.

Radyasyon kaynaklarının kaybı ve çalınması
Madde 21- Bu Tüzük kapsamına giren radyasyon kaynaklarının kaybı ve çalınması halinde,



sorumlu ve görevlilerce derhal gerekli tedbirler alınır ve durum en hızlı haberleşme aracıyla
Kuruma bildirilir.

Kurum uzmanlarınca, yerinde yapılan inceleme sonucunda, radyasyon güvenliği açısından
öngörülen yönergelerin gereği, sözü edilenlerce, derhal yerine getirilir. Bu konularda,
gerekirse, ilgili kuruluşların yardımı istenir, onlarla işbirliği yapılır.

Radyasyon kazaları
Madde 22- Bir radyasyon kazası halinde, lisans ve izin koşulları gereğince alınması gerekli
önlemler sorumlu ve görevlilerce derhal alınır ve durum en hızlı haberleşme aracıyla Kuruma
bildirilir.

Kurum uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucunda, radyasyon güvenliği açısından
öngörülen yönergelerin gereği, sözü edilenlerce, derhal yerine getirilir.

Bu konularda, gerekirse, ilgili kuruluşların yardımı istenir, onlarla işbirliği yapılır.

Radyoaktif yağışlar
Madde 23- Radyoaktif yağışlara ilişkin ölçüm, kayıt ve değerlendirmelerin sonuçları
gerektirirse, Kurum, ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yaparak toplumun ve çevrenin
korunması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

Radyasyon tesisleri plan ve projelerinin incelenmesi
Madde 24- Radyasyon kaynaklarının kullanılması, imal edilmesi, depolanması, radyoaktif
artıkların zararsız hale getirilmesi ve benzeri amaçlarla kurulacak tesisler için yapı yapacak
olanlar, plan ve projelerini ekledikleri bir dilekçeyle Kuruma başvurmak zorundadırlar. Plan ve
projeler radyasyon güvenliği yönünden uygun bulunursa, durum, bunların üzerinde belirtilir.
Uygun bulunmazsa, yapılması gerekli değişiklikler ve alınması gerekli tedbirler bir raporla
ilgiliye bildirilir. Yapı izni verilmesi sırasında, Kurumun, plan ve projelerin radyasyon güvenliği
yönünden uygun olduğu yolundaki bildirimi aranır. Tesise, Kurumca lisans verilmesi
aşamasında, plan ve projeye veya rapora uyulup uyulmadığı incelenir.

İKİNCİ BOLUM - Son Hükümler
Yönetmelikler
Madde 25- Bu Tüzükte çıkarılması öngörülen yönetmelikler, Tüzüğün yayımından
başlayarak 1 yıl içinde yürürlüğe konur.

Geçici Madde- Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce verilmiş olan lisanslar, veriliş
tarihlerinden başlayarak 5 yıl süreyle geçerlidir. Süresi dolmuş olan lisansların yenilenmesi
için, Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 2 yıl içinde Kuruma başvurulması gerekir.

Yürürlük
Madde 26- 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununun 4 ve 10 uncu maddelerine
dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi
Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 27- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.



Ek.3 Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarih/Sayı: 24.03.2000/23999

İçindekiler:

BİRİNCİ KISIM - Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Muafiyet
Amaç
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Muafiyetler
Muafiyet sınırları içerisinde olduğu halde izin verilmeyen maddeler

İKİNCİ KISIM - Radyasyon Korunmasında Temel Güvenlik Standartları
BİRİNCİ BÖLÜM - Radyasyon Korunması Sistemi
Doz sınırlama sisteminin temel ilkeleri

İKİNCİ BÖLÜM - Doz Sınırları
Doz sınırları ile ilgili kavramlar
Referans düzeyleri
Yıllık doz sınırları
Özel durumlar için planlanan ışınlanmalar
Çocuk doğurma çağındaki radyasyon görevlileri için doz sınırları
Görevi gereği ışınlanmalar için ikincil sınırlar
Kritik gruplar için ikincil sınırlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Radyasyon Alanları
Radyasyon alanlarının sınıflandırılması
Radyasyon alanlarının izlenmesi
Öğrenciler

ÜÇÜNCÜ KISIM - IşınlanmalarBİRİNCİ BÖLÜM - Görev Gereği Işınlanmalar
Görev gereği ışınlanmalar
Çalışma koşulları
Kişisel dozimetre zorunluluğu
Koruyucu giysi ve teçhizat
Tıbbi gözetim

İKİNCİ BÖLÜM - Tıbbi Işınlanmalar
Hastanın radyasyon güvenliği
Tıbbi amaçlı ışınlamaların gerekliliği
Tıbbi ışınlamalarda korunmanın optimizasyonu
Tıbbi ışınlamalarda kalite temini
Tıbbi ışınlamalarda rehber düzeyler
Araştırma amaçlı tıbbi ışınlanmalar
Gönüllüler ve ziyaretçiler
Hastaların taburcu edilebilecekleri en yüksek radyoaktivite düzeyleri
Hastaların kaza sonucu ışınlanmaları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM -Toplumun Işınlanması
Toplumun ışınlanması
Radyoaktif maddelerin çevreye verilmesi
Çevreye verilen radyoaktif maddelerin denetimi ve izlenmesi
Radyoaktif atıklar



Doğal radyasyon
Doğal radyasyon nedeniyle ışınlanmaların arıttığı durumlar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Kaza veya Tehlike Durumunda IşınlanmaTehlike durumu planı
Planda yer alması gereken hususlar
Onay
Tehlike durumunun veya kazanın kuruma bildirilmesi
Tehlike durumu veya kazaya ilişkin rapor
Tıbbi müdahele
Radyasyona maruz kalan görevlilerin durumu
Şüpheli durumların kuruma bildirilmesi
Radyasyon kaynaklarının kaybolması, çalınması veya hasar görmesi
Ani ışınlanmalar
Sürekli ışınlanmalar

DÖRDÜNCÜ KISIM - Lisans, İzin, Denetim, KayıtlarBİRİNCİ BÖLÜM - Lisans
Lisans yükümlülüğü
Lisans başvurusu
Başvuruların incelenmesi
Lisansın verilmesi
Lisans koşullarında değişiklik
Lisans sahibinin değişmesi
Lisansın yenilenmesi
Lisansın vize edilmesi
Vize süresinin aşılması
Lisansın iptali
İstek üzerine lisans iptali

İKİNCİ BÖLÜM - İzin
İthal - ihraç izni
İthal izni başvurusu
Ticari amaçlı olmayan ithal izni
Radyoaktif madde dağıtım koşulu
Taşıma izni
Radyoaktif maddeler için ihraç izni

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Denetim
Denetimin genel esasları
Denetim sonuçları

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Kayıtlar
Kayıt tutma ve saklama yükümlülüğü
Kayıtların incelenmesi

BEŞİNCİ BÖLÜM - Görev ve Sorumluluklar
Lisans sahibinin sorumlulukları
Tesis sahibinin sorumlulukları
Radyasyon korunması sorumlusunun görevleri
Radyasyon güvenliği uzmanının görevleri

BEŞİNCİ KISIM - Aykırı Davranışlar, Sigorta ve Son Hükümler
Aykırı davranışlar
Sigorta
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Yürürlük



Yürütme

BİRİNCİ KISIM - Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Muafiyet

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, iyonlaştırıcı radyasyon ışınlamalarına karşı kişilerin ve
çevrenin radyasyon güvenliğini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, radyasyon güvenliğinin sağlanmasını gerektiren her türlü tesis ve
radyasyon kaynağının zararlı etkilerinden kişileri ve çevreyi korumak için alınması gereken
her türlü tedbiri ve yapılması gereken faaliyetlerle ilgili hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu'nun 4üncü
maddesinin (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelik'te geçen tanımlardan;

a) Eşdeğer doz; birimi Sievert (Sv) olup, radyasyonun türüne ve enerjisine bağlı olarak
doku veya organda soğurulmuş dozun, radyasyon ağırlık faktörü ile çarpılmış halini,

b) Etkin doz; birimi Sievert (Sv) olup, insan vücudunda ışınlanan bütün doku ve organlar
için hesaplanmış eşdeğer dozun, her doku ve organın doku ağırlık faktörleri ile çarpılması
sonucunda elde edilen dozların toplamını,

c) Kuruluş veya Tesis; bu Yönetmelik kapsamına giren radyasyon kaynaklarıyla ilgili
faaliyet gösterilen yerleri,

d) Kurum; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nu,

e) Lisans Sahibi; bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen lisans belgesinde ismi belirtilen
ve radyasyon güvenliği mevzuatının uygulanmasında Kuruma karşı sorumlu olan kişiyi,

f) Ücret; Kurum'un "Mal ve Hizmet Üretim ve Yayın Satışları Genelgesi"nde belirtilen ve her
yıl Başbakan ve/veya yetkili Bakan tarafından onaylanan ücretleri,

g) Radyasyon; iyonlaştırıcı radyasyonu,

h) Radyasyon Görevlisi; bu Yönetmeliğin 10uncu maddesinde belirtilen yıllık doza maruz
kalma olasılığı bulunan ve bu Yönetmeliğin 15inci maddesinde belirtilen denetimli ve
gözetimli alanlarda görevi gereği radyasyon kaynağı ile çalışan kişiyi,

ı) Radyasyon Güvenliği Uzmanı; mühendislik veya fen bilimleri alanında aldığı temel
eğitim üzerine radyasyon güvenliği alanında lisans üstü eğitimi veya radyasyon güvenliği ile
ilgili olarak katıldığı yurt içi ve/veya yurt dışı eğitimi Kurum tarafından uygun görülüp
onaylanan ve radyasyon güvenliği konusunda en az 4 (dört) yıllık deneyime sahip kişiyi,

i) Radyasyon Korunması Sorumlusu; radyasyon korunmasında temel güvenlik
standartlarını yapılan işin niteliklerine göre uygulayacak, ve bu alanda eğitim ve deneyimi



belgelenmiş ve Kurum tarafından onaylanmış kişiyi,

j) Radyofarmasötik Yönetmeliği; 23/12/1993 tarihli ve 21797 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan "Radyofarmasötik Yönetmeliğini",

k) Tıbbi Fizik Uzmanları; Kurum tarafından aranacak koşulları özel yönetmeliklerinde
belirtilen ve tıbbi uygulama alanlarına göre radyoterapi, radyoloji ve nükleer tıp fizikçisi
olarak isimlendirilen kişileri,

I) Tahribatsız Muayene Metotları uzmanı; TS7477EN473 standardı kapsamında belirtilen
esaslara göre vasıflandırılmış kişileri,

m) Toplum etkin dozu; ışınlamaya maruz kalan çeşitli grupların ortalama etkin dozu ile bu
grubu oluşturan kişi sayısının çarpımının toplamını,

n) Tüzük; 24/7/1985 tarihli ve 85/9727 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan
Radyasyon Güvenliği Tüzüğü'dür.

0) Yüklenmiş eşdeğer doz; birimi Sievert (Sv) olup, radyoaktif maddenin alınmasını
takiben, doku veya organda kaldığı sürede (süre belirtilmemiş ise, yetişkinler için 50 yıl,
çocuklar için 70 yıl alınır) vermiş olduğu eşdeğer doz toplam dozu,

ö) Yüklenmiş etkin doz; yüklenmiş eşdeğer dozun, her doku ve organın doku ağırlık
faktörleri ile çarpılması sonucunda elde edilen toplamı,

ifade eder.

Bu Yönetmelikte geçen diğer teknik tanımların anlamları 9/9/1991 tarihli ve 20286 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Nükleer Tanımlar Yönetmeliği'nde verilmiştir.

Muafiyetler

Madde 5 - Radyoaktivite miktarları ve radyoaktivite konsantrasyonları aşağıda verilen
değerleri aşmayan radyoaktif maddeler ile doz hızları aşağıda verilen sınır değerlerini
aşmayan radyasyon üreten cihazların ithali, ihracı, imali, depolanması, bulundurulması,
kullanılması ve bu kaynaklarla çalışılabilmesi, Kuruma bildirim yükümlülüğü ve Kurum
tarafından toplam miktara sınır koyma hakkı saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik
hükümlerinden muaftır.

a) Radyoaktiviteleri toplamı Ek-1'in 2nci sütununda belirtilen miktarları aşmayan radyoaktif
maddeler,

b) Radyoaktivite konsantrasyonları Ek-1'in 3üncü sütununda belirtilen miktarları aşmayan
radyoaktif maddeler,

c) Radyasyon yayan ve Ek-1'deki değerleri aşan miktarlarda radyoaktif madde içeren
düzenekler, aşağıdaki hususların sağlanması halinde;

1) Kurum tarafından olası zararlarına karşı, üstünlükleri göz önünde bulundurularak,
kullanılması uygun görülen düzenekler,

2) Radyoaktif maddenin herhangi bir sızıntı ve bulaşmasına karşı etkin bir şekilde
korunması sağlanmış olan kapalı kaynaklar,

3) Normal çalışma koşullarında, yüzeyinden 10 cm uzaklıkta herhangi bir noktadaki doz hızı



1 pSv/h (0.1 mrem/h) değerini aşmayan düzenekler,

d) Normal çalışma koşullarında ulaşılabilen herhangi bir yüzeyinden 10 cm mesafedeki
herhangi bir noktada doz hızı 1 uSv/h (0.1 mrem/h) değerini aşmayan, görüntü veren
(televizyon, monitör gibi) katot ışını tüpler veya 30 kV'un altında gerilimle çalışan diğer
elektrikli cihazlar,

e) (d) bendinde belirtilen koşullar dışında kalan ve radyoaktif madde içermeyen fakat
iyonlaştırıcı radyasyon yayan, X-ışını, katot ışını tüpü ve.benzer düzenekler aşağıdaki
hususların sağlanması halinde;

1) Muhtemel zararlarına karşı Kurum tarafından üstünlükleri gözönünde bulundurularak,
kullanılması uygun görülen düzenekler,

2) Normal çalışma koşullarında, yüzeyinden 10 cm uzaklıkta herhangi bir noktadaki doz hızı
1 uSv/h (0.1 mrem/h) değerini aşmayan düzenekler.

f) Radyoaktif madde içeren gıda maddeleri, tıbbi malzemeler, ilaçlar ve benzeri tüketici
ürünleri, muafiyet sınırları içinde olsa bile Kurum tarafından gerekli görülen hallerde izin
yükümlülüğü aranır.

Muafiyet sınırları içerisinde olduğu halde izin verilmeyen maddeler

Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 5inci maddesindeki muafiyet sınırları içerisinde bulunsa bile,
radyoaktif madde içeren oyuncaklar, kırtasiye malzemeleri, giysiler, kozmetikler, ev
eşyaları ve benzeri malzemelerin ithali, ihracı, imali, bulundurulması, kullanılması ve
depolanması yasaktır. Aksi takdirde bu Yönetmeliğin 75inci maddesi hükümleri
uygulanır.

İKİNCİ KISIM - Radyasyon Korunmasında Temel Güvenlik Standartları

BİRİNCİ BÖLÜM - Radyasyon Korunması Sistemi

Doz sınırlama sisteminin temel ilkeleri

Madde 7 - Radyasyon korunmasında kullanılan, doz sınırlama sisteminin üç temel ilkesi
aşağıda verilmiştir:

a) Uygulamaların Gerekliliği: Işınlanmanın zararlı sonuçları gözönünde bulundurularak,
net bir fayda sağlamayan hiçbir radyasyon uygulamasına izin verilemez.

b) Radyasyon Korunmasının Optimizasyonu: Tedavi amaçlı tıbbi ışınlamalar hariç,
radyasyon ışınlanması gerektiren uygulamalarda bireysel dozların büyüklüğü, ışınlanacak
kişilerin sayısı, olası tüm ışınlanmalar için, ekonomik ve sosyal faktörler gözönünde
bulundurularak mümkün olan en düşük dozun alınması sağlanmalıdır.

c) Doz Sınırlaması: Bireylerin normal ışınlanmaları, izin verilen tüm ışınlamaların neden
olduğu ilgili organ ya da dokudaki eşdeğer doz ile etkin doz, bu Yönetmeliğin 10uncu
maddesinde belirtilen yıllık doz sınırlarını aşamaz.

İKİNCİ BÖLÜM - Doz Sınırları

Doz sınırları ile ilgili kavramlar

Madde 8 - Radyasyon korunmasında kullanılan doz sınırlarına ilişkin kavramlar aşağıda



belirtilmiştir:

a) Birincil Sınırlar: Radyasyon görevlilerinin veya toplum bireylerinin alabileceği yıllık
"eşdeğer doz", "etkin doz", "yüklenmiş eşdeğer doz", "yüklenmiş etkin doz" veya belirlenen
bireyler topluluğunun "toplum etkin dozu" sınırlarıdır.

b) İkincil Sınırlar: Birincil doz sınırlarının doğrudan uygulanamadığı durumlarda kullanılan
doz sınırlarıdır. İkincil sınırlar, dış ışınlanma durumunda "eşdeğer doz indeksi" ile iç
ışınlanma durumunda ise, "yıllık vücuda alınma sınırları" (ALI) cinsinden ifade edilir.

c) Türetilmiş Sınırlar: Belirli bir modele göre birincil sınırlardan türetilmiş sınırlar olup,
bunlara uyulduğu takdirde, birincil sınırlara da uyulduğu kabul edilir.

d) İzin Verilen Sınırlar: Kurum tarafından saptanan ve genellikle birincil ve ikincil
sınırlardan daha düşük olan sınırlardır.

e) İşletme Sınırları: Hangi türden olursa olsun, bütün radyasyon kaynakları için Kurum
tarafından saptanan birincil ve ikincil sınırları aşmamak koşulu ile Lisans Sahibi tarafından
belirlenen sınırlardır.

Referans düzeyleri

Madde 9 - Radyasyon korunması programlarında kullanılan herhangi bir büyüklük için özel
bir uygulamanın başlatılması amacıyla belirlenen düzeylerdir. Kurum tarafından tespit
edilen referans düzeyleri aşağıda verilmiştir.

a) Kayıt Düzeyi: Radyasyon korunmasını sağlamak amacı ile, eşdeğer doz, etkin doz veya
vücuda alınma miktarlarının kayıtlarının tutulması ve saklanması gerekmektedir. Bu
Yönetmeliğin 10uncu maddesinde verilen yıllık doz sınırlarının aylık dönemlerde radyasyon
görevlileri için 0.2 mSv, halk için ise 0.01 mSv'i aşması durumlarında kayıtlar tutulmaya
başlanır.

b) İnceleme Düzeyi: Üzerinde daha fazla inceleme yapılmasını gerektiren eşdeğer doz,
etkin doz veya vücuda alınma miktarlarıdır. Bu düzey, bir ay için bu Yönetmeliğin 10uncu
maddesinde verilen yıllık eşdeğer doz sınırının 1/10'udur.

c) Müdahele Düzeyi: Olağan dışı durumlar için Kurum tarafından önceden belirlenen ve
aşılması durumunda müdahaleyi gerektiren eşdeğer doz, etkin doz veya vücuda alınma
miktarlarını gösteren değerler olup, bu Yönetmeliğin 10uncu maddesinde verilen yıllık
eşdeğer doz sınırının bir defada alınması ve aynı yıl süresince bu değerin aşılması halidir.
Nükleer veya radyolojik tehlike durumunda öngörülen müdahale düzeyleri "TAEK Nükleer
ve Radyolojik Tehlike Durumu Uygulama Planında" detaylı olarak verilmiştir. Müdahale
düzeylerinden;

1) Eylem düzeyi; sürekli ışınlanmalar veya tehlike durumunda, iyileştirici veya koruyucu
eylemlerin yapılacağı, eşdeğer doz hızı veya radyoaktivite konsantrasyon düzeyidir.
Müdahale gerektiren bir durumun ortaya çıkması beklendiğinde, eylem düzeyi bu
Yönetmeliğin ani ışınlamalar için 48inci maddesinde, sürekli ışınlamalar içinse 49uncu
maddesinde verilmektedir.

2) Rehber düzey; aşılması halinde önlem alınmasını gerektirebilen doz düzeyi olup, kronik
ışınlamalarda öngörülen rehber düzeyler bu Yönetmeliğin 37nci maddesinde, tıbbı
uygulamalarda öngörülen rehber düzeyler bu Yönetmeliğin 28inci maddesinde
belirtilmektedir.



Yıllık doz sınırları

Madde 10 - Yıllık doz sınırları sağlığa zarar vermeyecek şekilde uluslararası standartlara
uygun olarak, Kurum tarafından radyasyon görevlileri ve toplum üyesi kişiler için ayrı ayrı
belirlenmiştir. Yıllık toplam doz aynı yıl içindeki dış ışınlama ile iç ışınlamadan alınan
dozların toplamıdır. Kişilerin, denetim altındaki kaynaklar ve uygulamalardan dolayı bu
sınırların üzerinde radyasyon dozuna maruz kalmalarına izin verilemez ve bu sınırlara tıbbi
ışınlamalar ve doğal radyasyon nedeniyle maruz kalınacak dozlar dahil edilemez.

a) Radyasyon görevlileri için etkin doz herhangi bir yılda 50 mSv'i, ardışık beş yılın
ortalaması ise 20 mSv'i geçemez. El ayak veya deri için yıllık eşdeğer doz sınırı 500 mSv,
göz merceği için 150 mSv'dir.

b)Toplum üyesi kişiler için etkin doz herhangi bir yılda 5 mSv'i, ardışık beş yılın ortalaması
ise 1 mSv'i geçemez. El, ayak veya deri için yıllık eşdeğer doz sınırı 50 mSv, göz merceği
için 15 mSv'dir.

c) 18 yaşından küçükler Tüzüğün 6ncı maddesine göre radyasyon uygulaması işinde
çalıştırılamazlar. Bu Yönetmeliğin 15inci maddesinin (b) bendinde belirtilen alanlarda, eğitirr
amaçlı olmak koşuluyla, eğitimleri radyasyon kaynaklarının kullanılmasını gerektiren 16-18
yaş arasındaki stajyerler ve öğrenciler için etkin doz, herhangi bir yılda 6 mSv'i geçemez.
Ancak el, ayak veya deri için yıllık eşdeğer doz sınırı 150 mSv, göz merceği için 50 mSv'dir.

Özel durumlar için planlanan ışınlanmalar

Madde 11 - Normal uygulamalarda ortaya çıkan ve yıllık doz sınırları üzerinde etkin doza
maruz kalmayı gerektiren, fakat ışınlanmanın dışında başka yöntemlerin bulunmadığı özel
durumlarda Kurum'un izniyle yapılan ışınlanmalardır. Özel durumlarda ışınlamaya maruz
kalacak radyasyon görevlileri için doz sınırları herhangi bir yılda 50 mSv'i, birbirini takip
eden 10 yıl içinde ortalama yıllık 20 mSv'i ve toplamda 100 mSv'i geçemez.

Yıllık etkin dozun beş katından fazla radyasyon dozu almış radyasyon görevlileri ile çocuk
doğurma çağındaki radyasyon görevlileri özel bir durum için planlanmış ışınlanmalarda
görevlendirilemezler.

Çocuk doğurma çağındaki radyasyon görevlileri için doz sınırları

Madde 12 - Çocuk doğurma çağındaki radyasyon görevlilerinin maruz kaldıkları radyasyon
dozunun mümkün olduğu kadar düşük düzeyde tutulması için gerekli önlemlerin alınması
zorunludur. Hamileliği belirlenmiş olan radyasyon görevlileri ancak gözetimli alanlarda
çalıştırılır.

Fetusu korumak amacıyla, hamile radyasyon görevlisinin batın yüzeyi için hamilelik
boyunca ilave eşdeğer doz sınırı 1 mSv'dir.

Görevi gereği ışınlanmalar için ikincil sınırlar

Madde 13 - Görevi gereği ışınlanmalar için doz sınırları ile uygunluğu sağlamak üzere,
eşdeğer doz indisleri ve Ek-2'de verilen yıllık vücuda alınma sınırları değerleri (ALI)
kullanılır.

Kritik gruplar için ikincil sınırlar

Madde 14 - Yetişkinlerden oluşan kritik grup üyesi kişiler için, Ek-2'de verilen uygun "ALI"
değerlerinin 1/10'u ve iç ışınlanma durumunda bebek ve çocuklardan oluşan kritik grup



üyesi kişiler için ise uygun "ALI" değerlerinin 1/100'ü kullanılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Radyasyon Alanları

Radyasyon alanlarının sınıflandırılması

Madde 15 - Maruz kalınacak yıllık dozun 1 mSv değerini geçme olasılığı bulunan alanlar
radyasyon alanı olarak nitelendirilir ve radyasyon alanları radyasyon düzeylerine göre
aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

a) Denetimli Alanlar: Radyasyon görevlilerinin giriş ve çıkışlarının özel denetime,
çalışmalarının radyasyon korunması bakımından özel kurallara bağlı olduğu ve görevi
gereği radyasyon ile çalışan kişilerin ardışık beş yılın ortalama yıllık doz sınırlarının
3/10'undan fazla radyasyon dozuna maruz kalabilecekleri alanlardır.

Denetimli alanların girişlerinde ve bu alanlarda aşağıda belirtilen radyasyon uyarı levhaları
bulunması zorunludur:

1) Radyasyon alanı olduğunu gösteren temel radyasyon simgeleri (Ek-3),

2) Radyasyona maruz kalma tehlikesinin büyüklüğünü ve özelliklerini anlaşılabilir şekilde
göstermek üzere gerekli bilgi, simge ve renkleri taşıyan işaretler,

3) Denetimli alanlar içinde radyasyon ve bulaşma tehlikesi bulunan bölgelerde geçirilecek
sürenin sınırlandırılması ile koruyucu giysi ve araçlar kullanılması gerekliliğini gösteren
uyarı işaretleri.

b) Gözetimli Alanlar: Radyasyon görevlileri için yıllık doz sınırlarının 1/20'sinin aşılma
olasılığı olup, 3/10'unun aşılması beklenmeyen, kişisel doz ölçümünü gerektirmeyen fakat
çevresel radyasyonun izlenmesini gerektiren alanlardır.

Radyasyon alanlarının izlenmesi

Madde 16 - Radyasyon alanlarının izlenmesinde uygun radyasyon ölçüm cihazları ve
dozimetreler kullanılır. Radyasyon alanlarının radyasyon/radyoaktivite düzeyi ölçümleri
Kurum tarafından belirtilen sıklık ve yöntemlere uygun olarak yapılır. Bu ölçümlerde
kullanılan cihazların kalibrasyonları Kurum tarafından uygun görülen aralıklarla, Kurumun
İkincil Standart Dozimetre Laboratuvarı'nda yapılır.

Öğrenciler

Madde 17-16-18 yaşları arasındaki öğrenci ve stajyerlere sadece gözetimli alanlarda
eğitim izni verilebilir. Öğrenci ve stajyerlerin doz sınırları bu Yönetmeliğin 10uncu maddesi
(c) bendinde belirtilmektedir.

Ziyaretçiler

Madde 18 - Ziyaretçiler denetimli alanlara kesinlikle, gözetimli alanlara ise radyasyon
korunması sorumlusundan izin almadan giremezler. İzin verilen ziyaretçilerin giriş ve çıkış
saatlerinin kayıtlarının tutulması radyasyon korunması sorumlusu tarafından sağlanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM - Işınlanmalar

BİRİNCİ BÖLÜM - Görev Gereği Işınlanmalar



Görev gereği ışınlanmalar

Madde 19 - Görev gereği ışınlanmalarda yıllık doz sınırları bu Yönetmeliğin 10uncu, özel
durumlardaki ışınlanmalar Hinci, radyasyon alanları 15inci, kayıtlar 70inci, sorumluluklar
ise 71 inci maddesinde belirtilmiştir.

Çalışma koşulları

Madde 20 - Görevleri gereği radyasyona maruz kalan kişilerin çalışma koşulları aşağıdaki
şekilde sınıflandırılır:

Çalışma Koşulu A: 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 koşuludur.

Çalışma Koşulu B: Çalışma Koşulu A'da verilen değerleri aşmayacak şekilde radyasyon
dozuna maruz kalma olasılığı bulunan çalışma koşuludur.

Kişisel dozimetre zorunluluğu

Madde 21 - Yıllık dozun, izin verilen düzeyin 3/10'unu aşma olasılığı bulunan Çalışma
Koşulu A durumunda görev yapan kişilerin, kişisel dozimetre kullanması zorunludur. Kurum
tarafından belirlenen dönemlerde değerlendirmek üzere bu dozimetreler Kuruma gönderilir.
Bu değerlendirmeler radyasyon güvenliği uzmanları tarafından değerlendirilir ve sonuçları
ilgililere bildirilir. Kurum tarafından gerekli görüldüğü hallerde diğer dozimetrik yöntemler de
kullanılır, yapılan hizmete ilişkin ücretler her yıl ücret listesine göre tahsil edilir.

Koruyucu giysi ve teçhizat

Madde 22 - Yapılan işin niteliğine uygun koruyucu giysi ve teçhizat kullanılır.

Tıbbi gözetim

Madde 23 - Radyasyon görevlilerinin bu Yönetmeliğin 15inci maddesinde belirtilen
alanlarda işe başlamadan önce bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (d) bendinde belirtilen
sağlık raporu istenir, ayrıca hematolojik, dermatolojik ve hekim tarafından gerekli görülmesi
halinde radyolojik tetkikleri yapılır.

Denetimli alanlarda görev yapanların hematolojik tetkikleri yılda en az bir kez yapılır. Kurum
tarafından gerekli görüldüğü hallerde ise bu süre kısaltılır ve raporları saklanır.

İKİNCİ BÖLÜM - Tıbbi Işınlanmalar

Hastanın radyasyon güvenliği

Madde 24 - Tanı ve tedavi amacıyla radyasyon uygulamalarının amacına ulaşması öncelikli
olmak üzere hastanın radyasyon güvenliğini sağlamak üzere aşağıdaki hususlara uyulur.

a) Hekimin yazılı kararı olmayan hiçbir ışınlama yapılamaz.

b) Hastanın alacağı veya alması gereken doz miktarının tayini ve tıbbi ışınlama süresince
hastanın radyasyon güvenliğini sağlamak üzere gerekli tüm bilgiler hekim tarafından yazılı
olarak önceden belirlenir ve bunlar kesinlikle uygulanır.

c) Görevli tüm personel, tanı ve tedavinin gerektirdiği radyasyon güvenliği konularında



eğitilmiş olmalıdır.

d) Hastanın radyasyon güvenliğinin sağlanması ile ilgili her türlü denetim Kurum tarafından
yapılır.

e) Kalibrasyon, dozimetri ve cihazların kalite kontrolü bu konuda yetkili kişilerin denetimi
altında yapılır.

Tıbbi amaçlı ışınlamaların gerekliliği

Madde 25 - Tıbbi ışınlamalara aşağıdaki koşullarda izin verilir.

a) Alternatif tekniklerle karşılaştırıldığında, radyasyonla yapılacak tanı ve tedavinin yararları
radyasyonun hasarlarına göre daha ağırlık kazandığı durumlarda tıbbi ışınlamalar
uygulanır.

b) Mesleki, yasal veya sağlık sigortası amaçlı tıbbi ışınlanmalar, sağlıkla ilgili belirgin bir
beklenti olmadıkça ve uygulama tipi hakkında profesyonel kuruluşların görüşleri alınmadan
yapılamaz.

c) Toplumun sağlık taramalarında radyolojik yöntemler ekonomik ve sosyal bedelin sağlık
riskini karşılaması halinde ve kişiler için net bir yarar sağlayacak ise uygulanır.

d) Sağlık kuruluşlarının Etik Komite önerileri ve yazılı onayları ile araştırma yapılacak kişinir
yazılı onayı alınmadan araştırma amacıyla tıbbi ışınlanmalarına izin verilemez.

Tıbbi ışınlamalarda korunmanın optimizasyonu

Madde 26 - Tıbbi ışınlanmalarda optimizasyonu sağlamak üzere bu Yönetmeliğin 7nci
maddesinde belirtilen optimizasyon kuralına ilaveten aşağıdaki hususlar sağlanır.

a) Cihaz, planlanmamış bir ışınlanma durumunda hasta dozunu en düşük düzeyde tutmak
üzere sistemin tek bir bileşenin hatasını anında belirlemelidir.

b) Cihaz, insan hataları nedeniyle ortaya çıkacak planlanmamış ışınlanmaları en düşük
düzeyde tutabilecek özelliklere sahip olmalıdır.

c) (a) ve (b) bendlerinde belirtilen hususlara neden olacak bilgiler üretici firmadan temin
edilmelidir.

d) Cihazların özellikleri Türk Standartlarına (TS), bulunmaması halinde Uluslararası
Standardizasyon Organizasyonu (ISO), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa
Birliği (EU) standartlarına veya bunlara eşdeğer ulusal standartlara uygun olmalıdır.

e) Cihazların performans özellikleri ile kullanma ve bakım talimatları, Radyasyondan
Korunma ve Güvenlik Talimatlarını da içermelidir.

f) Cihazların teknik özelliklerine ilişkin hükümler konu ile ilgili özel yönetmelik hükümlerine
uymalıdır.

Tıbbi ışınlamalarda kalite temini

Madde 27 - Tıbbi ışınlamaların yapıldığı tesislerde uygulanacak kalite temini programları
özellikle aşağıdaki hususları içermelidir.



a) Cihazların kalite kontrollerini içeren kalite denetimleri, Kurum ve/veya kurumunun
yetkilendirdiği kuruluşlar tarafından yapılır. Kurum yetkilendirdiği kuruluşları denetler ve
gerektiğinde yetkilerini iptal eder,

b) Yetkili kuruluşlar radyasyon kaynaklarının, tanı ve tedaviye etki eden fiziksel
parametreleri ilk kurulduklarında ve daha sonra düzenli olarak biçmelidir,

c) Ölçülen parametrelerin ulusal veya uluslararası mevzuata uygunluğu doğrulanmalıdır,

d) Radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyonları ile dozimetrik verilerin uygunluğu
doğrulanmalıdır.

e) Kalite temini program sonuçları kayıt edilmeli ve sonuçlardan Kurum bilgilendirilmelidir.

Kurum kalite temin programları uygulamalarını denetler. Denetim sonuçları yetersiz olan
cihazlar yeterliliği belgeleninceye kadar kullanılamaz, aksi takdirde bu Yönetmeliğin 75inci
maddesi hükümleri uygulanır.

Tıbbi ışınlamalarda rehber düzeyler

Madde 28 - Tanı, tedavi eğitim ve araştırma amaçlı ışınlanmalarda, mesleki ve toplumsal
sağlık taramalarındaki ışınlanmalarda kişilerin alacağı radyasyon dozu, Kurum tarafından
öngörülen rehber düzeylerine uygun olmalıdır. Bu düzeyler Ek-4 te belirlenmektedir.

Araştırma amaçlı tıbbi ışınlanmalar

Madde 29 - Kişiye net bir yarar sağlamayan, alacakları doz ve risk hakkında kişilerin
bilgilendirildiği, kişilerin ve Etik Komite'nin yazılı onayı alınmış araştırma amaçlı gönüllü
ışınlanmalarda, halk için bir yıllık en yüksek izin verilen doz düzeyi aşılamaz. Çok özel
durumlarda Kurum tarafından onaylanmak koşuluyla radyasyasyon görevlileri için izin
verilen ortalama yıllık doz düzeyine izin verilebilir.

Gönüllüler ve ziyaretçiler

Madde 30 - Gerek görülen hallerde tıbbi tanı ve tedavi altındaki hastalara gönüllü ve bilinçli
olmak koşuluyla yardım etmek isteyen veya hasta ziyareti için gelen kişilerin alacakları etkin
doz, tanı ve tedavi süresince 5 mSv değerini aşamaz.

Hastaların taburcu edilebilecekleri en yüksek radyoaktivite düzeyleri

Madde 31-1-131 radyoaktif maddesi verilen hastalar vücuttaki radyoaktivite miktarının
400 MBq'e düşmesi halinde taburcu edilir. Taburcu edilen hastaya diğer kişilerle temasları
ve radyasyon korunması ile ilgili alınacak önlemlerle ilgili yazılı talimatlar verilir. 100 MBq'in
altındaki radyoaktivite ile taburcu edilen hastalar için özel önlem alınması gerekmez.

Hastaların kaza sonucu ışınlanmaları

Madde 32 - Radyasyon ile tedavinin yanlış hastaya veya yanlış dokuya uygulanması, yanlış
radyofarmasötik kullanılması, tedavinin belirlenenden farklı uygulanması durumlarında veya
tanı amaçlı uygulamalarda dozun rehber düzeyin belirgin şekilde üzerine çıkması veya
cihaz arızası, kaza, hata gibi nedenlerle hastanın beklenenden fazla doz alması
durumunda;

a) Hasta dozu belirlenir,



b) Durum hakkında Kurum bilgilendirilir,

c) Durum hastaya, radyasyon korunması sorumlusuna ve ilgili doktoruna bildirilir,

d) Önlemler ve hastanın durumuna göre yapılması gerekenler belirlenerek, uygulanması
sağlanır.

e) Tekrarlanmaması için önlemler alınır, gerekli görülen hallerde bu Yönetmeliğin 59uncu ve
75inci maddeleri hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM -Toplumun Işınlanması

Toplumun ışınlanması

Madde 33 - Toplum üyesi kişilerin maruz kalabilecekleri yıllık doz sınırları bu Yönetmeliğin
10uncu maddesinde belirtilmiştir.

Radyoaktif maddelerin çevreye verilmesi

Madde 34 - Çevreye radyoaktif madde verilmesini gerektiren uygulamalar için lisans sahibi
tarafından Kurumdan önceden izin alınması 2:orunludur. Lisans sahibi izin almak için,
aşağıdaki bilgileri içeren bir rapor hazırlayarak Kurum'a yazılı olarak başvurur.

a) Çevreye verilecek radyoaktif maddelerin cinsi, miktarı ve radyoaktivitesi,

b) Çevredeki ışınlamaya maruz kalabilecek kritik gruplar,

c) Çevreye verilecek radyoaktif maddelerin kritik gruplara erişme yolları,

d) Radyasyon güvenliği konusunda alınacak önlemler.

Raporda yer alan hususlar radyasyon güvenliği ve çevre sağlığı bakımından uygun
görüldüğü takdirde, belirli tür ve miktarlarda radyoaktif maddelerin çevreye verilmelerine
Kurum tarafından izin verilir. Kurum uzmanları tarafından raporda eksiklikler bulunması
halinde, bu eksikliklerin belirlenen süre içerisinde tamamlanması istenir ve bu süre
içerisinde çevreye radyoaktif madde verilmesine izin verilmez.

Çevreye verilen radyoaktif maddelerin denetimi ve izlenmesi

Madde 35 - Çevreye radyoaktif madde veren kuruluşlar Kurum tarafından izin verilen
sınırlara uymak zorunda olup, bunun için gerekli denetimi ve izlemeyi yapmakla ve
sonuçları belirli aralıklarla kuruma bildirmekle yükümlüdür. Kurum gerekli gördüğü takdirde,
ek bir çevre ölçüm programı uygulayabilir.

Radyoaktif atıklar

Madde 36 - Radyoaktif atıklarla ilgili düzenlemeler 2690 sayılı Kurum Kanunu'nun 4üncü
maddesi (f) bendi çerçevesinde yapılır. Ayrıca;

a) Kapalı radyasyon kaynakları hiç bir şekilde radyoaktif atık olarak çevreye verilemez ve
lisans sahibi tarafından Kuruma önceden yazılı olarak bilgi verilmeden bir başka resmi veya
özel kişi yada kuruluşa devredemez. Kapalı radyasyon kaynaklarını lisans sahibinden
devralmak isteyen kişi veya kuruluşlar bu Yönetmeliğin 50nci maddesi hükmü uyarınca
Kuruma yazılı başvurmak zorundadır.



b) Lisans sahibi radyoaktif madde içeren radyasyon kaynaklarının bakımı, onarımı,
kurulması, sökülmesi ve değiştirilmesi için bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinde belirtilen
evraklar ile Kuruma yazılı olarak başvurur ve Kurumun onayı alınır. Gerekirse bu işlemler
radyasyon güvenliği uzmanları gözetiminde yapılır. Bu amaçlar dışında, hiç bir şekilde
radyaaktif kaynağı açığa çıkaracak şekilde sökme, değiştirme v.b. işlemler yapılamaz.
Aykırı durumlarda bu Yönetmeliğin 75inci maddesi hükümleri uygulanır.

Doğal radyasyon

Madde 37 - Doğal radyasyon kaynaklarından maruz kalınan ışınlanmalara doz sınırlaması
uygulanmaz. Ancak, ilk durumu değiştirilmiş olan doğal radyasyon kaynaklarından meydans
gelen ışınlanmalara, bu Yönetmeliğin 7nci maddesindeki radyasyon korunma sistemi
uygulanır.

Bu kaynaklardan radon için izin verilen konsantrasyon değerleri yıllık ortalama olarak
evlerde 400 Bq/m3, işyerlerinde 1000 Bq/m3 değerlerini aşamaz. İşyerlerinde bu değerin
aşılması durumunda, görevi gereği ışınlanmalar için bu Yönetmeliğin 10uncu maddesinde
verilen doz sınırları uygulanır.

Doğal radyasyon nedeniyle ışınlanmaların arttığı durumlar

Madde 38 - Görevi gereği radyasyon kaynaklarıyla çalışmamakla birlikte yaptığı iş
nedeniyle doğal radyasyona maruz kalan uçuş personeli ile maden ocakları gibi yerlerde
çalışan kişiler radyasyon görevlisi sayılmazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Kaza veya Tehlike Durumunda Işınlanma

Tehlike durumu planı

Madde 39 - Lisans sahibi tarafından tesislerde kullanılan radyoaktif kaynakların
özelliklerine göre tehlike durumu veya kaza durumlarında uygulanmak üzere bu
Yönetmeliğin 40ıncı maddesine göre bir "Tehlike Durumu Planı" hazırlanır.

Planda yer alması gereken hususlar

Madde 40 - "Tehlike Durumu Planı"nda yer alması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tehlike durumu veya kaza ile ilgili olarak görevlendirilen kişiler, unvanları, adres ve
telefon numaraları,

b) Tesis içindeki ve dışındaki sorumlu kişilerle haberleşme sistemi,

c) Uygulanacak radyasyon ölçüm programları,

d) Muhtemel kaza senaryoları ve alınacak önlemler,

e) Gerekli ekipman ile araç ve gereçler.

Onay

Madde 41 - Lisans sahibi tarafından hazırlanan plan uygun bulunursa Kurum tarafından
onaylanır.

Tehlike durumunun veya kazanın kuruma bildirilmesi



Madde 42 - Tehlike durumu veya kaza halinde Tüzüğün 22nci maddesi gereğince alınması
gerekli önlemler derhal yerine getirilir ve durum en hızlı haberleşme aracı ile Kuruma
bildirilir. Radyasyon Güvenliği uzmanları tarafından olay yerinde yapılan inceleme sonucu
radyasyon güvenliği açısından alınması gereken önlemler, lisans sahibi tarafından hemen
yerine getirilir.

Kurumun "Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Uygulama Planı" çerçevesinde ilgili
bakanlık, kurum ve kuruluşlar haberdar edilir.

Tehlike durumu veya kazaya ilişkin rapor

Madde 43 - Tehlike durumu veya kaza sona erdikten sonra, kazanın oluş şekli radyasyon
görevlilerinin ve diğer kişilerin maruz kaldıkları radyasyon dozları ve radyoaktif maddelerin
vücuda alınış şekli ve nedeni, lisans sahibi veya lisans sahibi tarafından görevlendirilecek
kişi tarafından araştırılarak, radyasyon görevlilerinin film ve/veya TLD dozimetre ve
gerekirse kromozom aberasyonu test sonuçları ile birlikte, sonuç bir raporla en kısa
zamanda Kuruma bildirilir.

Tıbbi müdahele

Madde 44 - Bu Yönetmeliğin 43üncü maddesinde belirtilen raporun Kurum tarafından
değerlendirilmesi sonucu radyoaktif madde bulaşmasına uğrayan kişilerin radyoaktif
bulaşmayı giderme işlemleri veya tıbbi müdahaleleri Kurum tarafından önerilen resmi veya
özel sağlık kuruluşlarında yaptırılır.

Radyasyona maruz kalan görevlilerin durumu

Madde 45 - Radyasyon kazasından sonra, bu Yönetmelikte belirtilen sınırlar üzerinde
radyasyona maruz kalan radyasyon görevlilerinin, eski görevlerine devam etmesinde bir
sakınca bulunmadığının, Kurumun önerdiği resmi sağlık kuruluşu tarafından bir raporla
belirlenmesi halinde, bu kişiler eski görevlerine devam edebilirler. Raporda eski görevine
devamı sakıncalı görülen radyasyon görevlileri, sosyal ve ekonomik durumları, yaşları ve
özel becerileri gözönüne alınarak radyasyona maruz kalmasını gerektirmeyecek başka bir
görevde çalıştırılır.

Şüpheli durumların kuruma bildirilmesi

Madde 46 - Tehlike durumu ve kaza söz konusu olmamakla birlikte, doz sınırlarının
aşılmasından şüphe edilmesi halinde lisans sahibi konuya ilişkin araştırmasını ve
sonuçlarını bir raporla Kuruma yazılı olarak bildirir.

Radyasyon kaynaklarının kaybolması, çalınması veya hasar görmesi

Madde 47 - Radyasyon kaynaklarının kaybı, çalınması veya hasar görmesi halinde, lisans
sahibi tarafından ivedilikle gerekli önlemler alınır ve durum en hızlı haberleşme aracı ile
Kuruma bildirilir. Kurumun radyasyon korunması uzmanları tarafından yerinde yapılan
inceleme sonucu, radyasyon güvenliği açısından gerekli hususlar ivedilikle yerine getirilir.
Gerekirse ilgili kuruluşların yardımı istenir ve bu kuruluşlarla işbirliği yapılır.

Ani ışınlanmalar

Madde 48 - Ani ışınlanmalar için 2 günden daha az sürede organ veya dokuda
soğurulması beklenen dozlar için müdahaleye ilişkin eylem düzeyleri Çizelge-1'de
verilmiştir.



Çizelge 1 - Ani Işınlamalar İçin Eylem Düzeyleri
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Sürekli ışınlanmalar

Madde 49 - Sürekli ışınlanmanın mevcut olduğu durumlarda Çizelge-2'de verilen eylem
düzeyleri uygulanır.

Çizelge 2 - Sürekli Işınlanmalar İçin Eylem Düzeyleri
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DÖRDÜNCÜ KISIM - Lisans, İzin, Denetim, Kayıtlar

BİRİNCİ BÖLÜM - Lisans

Lisans yükümlülüğü

Madde 50 - Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ve bu Yönetmelik kapsamına giren radyasyon
kaynaklarının imal, ithal ve ihraç edilmesi, alınması, satılması, taşınması, depolanması,
bakımı, onarımı, kurulması, sökülmesi, değiştirilmesi, radyasyon kaynaklarıyla
çalışılabilmesi ve her türlü amaçla bulundurulması ve kullanılması için Kurum'dan lisans
alınması zorunludur. Bu lisans, başvurusu yapılan kaynakların Kurum tarafından onaylanar
kişilerin sorumluluğu altında ve başvuruda belirtilen adresteki faaliyetini kapsar. Bu işler,
diğer bakanlık ve/veya kuruluşlardan da izin, ruhsat veya bir belge alınmasını
gerektiriyorsa, bunların verilmesi Kurum tarafından lisans verilmesi önkoşuluna bağlıdır.
7/2/1993 tarihli 21489 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
(ÇED) Yönetmeliğine tabi olan faaliyetler için Çevre Bakanlığı'nın olumlu kararı alınmadan
lisans işlemi başlatılamaz.



Lisans başvurusu

Madde 51 - Bu Yönetmeliğin 50nci maddesi kapsamına giren faaliyetler için lisans almak
üzere aşağıda verilen bilgi ve belgelerden gerekli olanlar ve ekleriyle birlikte yazılı olarak
Kuruma başvurulur;

a) Lisans Başvuru Formları

b) Radyasyon korunması, tıbbi fizik, tahribatsız muayene (radyasyon kaynağı kullanan), ve
benzer uzmanlar ile radyasyon korunması sorumlusunun uygulama alanlarına ilişkin
aldıkları eğitim ve deneyimlerini gösterir belgeler,

c) Radyasyon görevlilerinin kısa eğitim ve deneyim durumlarını gösteren özgeçmişleri ve
konuya ilişkin aldıkları belgeler, referanslar,

d) Gerek görülen hallerde radyasyon görevlilerinin sağlık durumlarının yapacakları göreve
uygun olduğuna dair sağlık raporu,

e) Lisansa bağlı faaliyetlerin özel ve kamu tüzel kişi veya kuruluşları tarafından yürütülmesi
halinde, kayıt ve tescillerinin bulunduğu Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir kopyası, veya tüzel
kişinin ana kuruluşunu gösteren belgenin kopyası, Şirket yetkilisinin imza sirküleri ve nüfus
cüzdanı örneği, özel kişiler için nüfus cüzdanı örneği, vergi levhası ve benzeri belgeler,

f) Lisanslanması istenen radyasyon kaynağının kullanılacağı yere ilişkin ve yerleşimi ile ilgili
bilgileri içeren form ve radyoaktif kaynağın bulunduğu yerin, alt ve üst katlarının temiz ve
okunaklı mimari projesi / ölçekli krokisi (en az 1/100),

g) Ücretlerin Kurum hesabına yatırıldığını gösterir banka dekontları,

h) Kurum tarafından hazırlanmış olan taahhütnameler,

ı) BU Yönetmeliğin 15inci maddesinde belirtikin denetimli alanlarda görev yapan personelin
kullandığı radyasyon ölçme cihazları ile kişisel dozimetrelerin marka, model ve seri
numaraları.

i) Radyasyon kaynağı veya cihazın teknik özellikleri ve kullanım amacını belirten açıklayıcı
bilgi, teknik katalog ve/veya broşür,

j) Radyasyon kaynağı üretim tesisleri ve ithal edilecek cihazlar için bu Yönetmeliğin 26ncı
maddesi (d) bendinde belirtilen standartlara uygunluk belgesi,

k) Kullanılmış cihazların ithalatı için bu konuda üretici firma, üretici firmanın yetkili temsilcisi
veya Kurumca onaylanmış yaş tespit belgesi (bu belge ithal izni başvuru aşamasında
verilir),

I) Radyofarmasötik Yönetmeliği'nde belirtilen radyoaktif maddelerin ithalatı için, ithal
edilecek ürünün niteliğine uygun olarak alınacak Ürün Tescil Belgesi,

m) İthalatı yapılacak radyoaktif kaynakların "Radyoaktif Kaynak Kalibrasyon Sertifikası",

n) Daha önce radyasyon kaynakları ile çalışmış olan kişilerin gerekli görülen hallerde işe
başlamadan önce maruz kaldıkları radyasyon dozlarını saptamak üzere Çekmece Nükleer
Araştırma ve Eğitim Merkezi bünyesindeki Radyobiyoloji Bölümü'nde yapılacak kromozom
aberasyonu test sonuçları,



o) Radyasyon kaynaklarının kara yolu ile taşınmasında kullanılacak aracın türü, plaka
numarası, sürücü, taşıma işlemlerini yapan ve araçta bulunacak diğer kişilerin isimleri ve
dozimetre numaraları ile radyasyon ölçüm cihazlarının marka, model ve seri numaralan,

ö) Radyasyon kaynaklarının bakım, onarım, kurulması, sökülmesi ve değişimini yapacak
kişilerin kısa eğitim biyografileri ve bu işleri yapmak için eğitim ve deneyiminin yeterliliğine
dair üretici firma veya yetkili kuruluşlardan alınan belge veya referanslar,

p) Tehlike durumu ve kaza için "Tehlike Durum Planı",

r) Verilecek lisansın türüne göre Kurum tarafından gerek görüldüğünde istenecek diğer
belgeler.

Başvuruların incelenmesi

Madde 52 - Başvuru belgeleri, Kurum'un Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi tarafındar
incelenir, başvuru belgelerinde eksiklik varsa başvuru kabul edilmez ve başvurana
eksiklikleri bildirilerek tamamlanması istenir. Eksikliklerin en fazla üç ay içinde
tamamlanmaması durumunda, bu Yönetmeliğin 75inci maddesinde belirtilen hükümler
uygulanır ve lisans başvuru ücreti Kurum'a gelir olarak kayıt edilir.

Lisansın verilmesi

Madde 53 - Başvuru belgelerinin yeterli olması halinde, Kurumun radyasyon güvenliği
uzmanları tarafından yerinde radyasyon kontrolü yapılarak, kontrol raporu düzenlenir.
Rapordaki bilgiler ile başvuru belgeleri değerlendirilir. Uygun bulunması durumunda Kurum
Başkanlığı tarafından onaylı lisans belgesi verilir. Bu belge herkes tarafından kolayca
görülebilecek bir yere asılır. Lisansın geçerlilik süresi Tüzükte verilmiştir. Lisans belgesinin
kayıp edilmesi durumunda, kayıp belgelenir, Kuruma bildirilir ve ücreti karşılığında yeni
belge tekrar düzenlenir.

Kontrol raporunda eksik hususların belirtilmesi halinde, eksikliklerin giderilmesi için kontrol
tarihinden itibaren üç ay süre verilerek başvuru sahibine bildirilir. Kuruma yazılı olarak
yapılan ve mazereti içeren başvurunun Kurum tarafından uygun görülmesi halinde bu süre
uzatılabilir. Bildirilen süre içerisinde eksikliklerin giderildiğinin yazılı olarak bildirilmesi
durumunda, yapılacak değerlendirme sonucu, gerekirse tekrar radyasyon kontrolü yapılır ve
eksikliklerin giderildiği belirlenirse, lisans belgesi verilir. Aksi taktirde lisans başvurusu iptal
edilerek, Yönetmeliğin 75inci maddesinde belirtilen hükümler uygulanır ve yatırılan ücret
Kurum'a gelir kayıt edilir.

Lisans koşullarında değişiklik

Madde 54 - Lisans sahibi, radyasyon kaynağının bulunduğu ve kullanıldığı yerde veya
lisans koşullarında herhangi bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılmadan önce en az
15 (onbeş) gün içerisinde Kuruma yazılı başvuruda bulunmak zorundadır. Aksi takdirde bu
Yönetmeliğin 59uncu ve 75inci maddelerinde belirtilen hükümler uygulanır.

Lisans sahibinin değişmesi

Madde 55 - Lisans süresi içinde lisans sahibinin değişmesi halinde aşağıdaki belgeler ile
Kuruma başvurulur.



a) Kurumdan alınan lisans belgesinin aslı,

b) Yeni sorumlu için gerekli belgeler,

c) İlgili ücretin Kurum hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu.

Belgelerin yeterli olması durumunda, lisans belgesinde isim değişikliği yapılır. Lisansın
geçerlilik süresi değişmez. Belge üzerinde değişiklik gerektiren ve lisansın esasına ait
olmayan konularda benzer işlem yapılır.

Lisansın yenilenmesi

Madde 56 - Lisans süresi içerisinde kullanılan radyasyon kaynağında veya bulunduğu
yerde değişiklik olması halinde, bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinde belirtilen bilgi ve
belgelerden gerekli olanlar ile Kuruma başvurulur. Lisans yenileme işlemleri bu
Yönetmeliğin 53üncü maddesine göre yapılır.

Lisansın vize edilmesi

Madde 57 - Lisans sahibi tarafından lisans koşullarında değişiklik olmadığının bildirilerek
lisansın vize edilmesi için süre bitiminden önceki 6 (altı) ay içerisinde aşağıda belirtilen
belgelerle birlikte Kuruma yazılı olarak başvurulur:

a) Kurumdan alınan lisans belgesinin aslı,

b) Lisanslama ücretinin %50 sinin Kurum hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka
dekontu,

c) Gerek görüldüğünde istenecek diğer belgeler.

Süresi içinde yapılan başvurular, Kurum tarafından incelendikten sonra gerekirse yapılacak
bir denetim sonucunda lisans belgesi vize edilir.

Vize süresinin aşılması

Madde 58 - Süresi içinde vize edilmeyen lisans geçersizdir. Lisans vize edilinceye kadar
tesis faaliyet gösteremez. Aksi takdirde bu Yönetmeliğin 75inci maddesinde belirtilen
hükümler uygulanır.

Lisansın iptali

Madde 59 - Tüzüğün I3üncü maddesi hükümlerine ilaveten bu Yönetmelikte yer alan ve
insan sağlığını etkileyen diğer hususlara uyulmadığının saptandığı hallerde lisans belgesi
iptal edilir.

Lisansı sürekli iptal edilmiş olan kişi ve kuruluşlar bu alanda faaliyet göstermek üzere lisans
başvurusunda bulunamazlar.

İstek üzerine lisans iptali

Madde 60 - Lisans sahibinin kendi isteğiyle Kurumdan almış olduğu lisans belgesi için iptal
talebinde bulunması durumunda radyasyon kaynağının devredildiği kişi ve kuruluşlar ile
bunların adresleri hakkında açıklayıcı yazılı bilgi verilmesi ve lisans belgesinin aslının
Kuruma iade edilmesi zorunludur.



İKİNCİ BÖLÜM - İzin

İthal - ihraç izni

Madde 61 - Radyasyon kaynaklarının ithali, ihracı ve taşınması için bu Yönetmeliğin
54üncü maddesine göre lisans almış kişi ve kuruluşlar, ayrıca her ithal, ihraç ve taşıma için
de izin almakla yükümlüdür.

İthal izni başvurusu

Madde 62 - Lisans almış kuruluşlar ithalat işlemleri için, ithalattan en az 10 (on) gün önce
(ancak aciliyetin belgelendiği durumlarda bu süre kısaltılabilir) ithalatın yapılacağı gümrük
ismi belirtilerek, ithalata ait proforma fatura veya fatura ve ithal izni ücretinin yatırıldığını
gösterir belge ile Kuruma yazılı olarak başvurur. Yukarda belirtilen belgelerle birlikte,
kullanım amaçlarının ortadan kalkması halinde üretici veya yurt dışında bulunan ilgili firması
tarafından radyasyon kaynağının geri alınacağına dair taahhütname veya kabul belgesi ile
Kurum tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinde belirtilen
belgelerden gerekli görülenler istenir. Tıbbi amaçlı 3 (üç) yaşın üzerinde olan cihazlara ve
görüntü şiddetlendirici sistemi bulunmayan floroskopi cihazlarına ithal izni verilmez.

Ticari amaçlı olmayan ithal izni

Madde 63 - Radyasyon kaynaklarını ticari amaç dışında sadece kendi çalışmalarında
kullanmak üzere yapılacak ithalata izin verilebilmesi için lisans sahibi, Kurum tarafından
istenilen bilgi ve belgeleri eksiksiz tamamlayarak yazılı olarak Kuruma başvurur.

Ancak bu çerçevede izin verilen kaynaklar hiçbir şekilde, radyasyon yayıcı cihazlar ise bir
yıl içerisinde satılamaz veya devredilemez. Aksi takdirde bu Yönetmeliğin 75inci maddesi
hükümleri uygulanır.

Radyoaktif madde dağıtım koşulu

Madde 64 - Radyoaktif maddeleri diğer kişi ve kuruluşlara satış yapmak üzere ithal lisansı
almış olan firmalar, bu kaynakları yalnız Kurumdan lisans almış olan kişi ve kuruluşlara
dağıtmak zorundadır.

Taşıma izni

Madde 65 - Radyoaktif maddelerin ithal, ihraç ve transit geçiş izinlerini takiben Kurum
tarafından gerek görülen hallerde, gümrüklerde veya taşımanın başlayacağı noktada,
taşımanın 10/9/1997 tarihli ve 23106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Radyoaktif
Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği'ne uygunluğu Kurumun radyasyon güvenliği
uzmanları tarafından incelenerek İzin Belgesi düzenlenir. Taşıma izni adı geçen Yönetmelik
hükümlerine göre verilir.

Radyoaktif maddeler için ihraç izni

Madde 66 - Lisans sahibi radyasyon kaynaklarına, yurt dışına çıkış izni verilebilmesi için,
kaynağın son kullanıcısı ile gönderildiği yer, gönderilen kuruluşun açık isim ve adresi ile bu
kuruluşun kaynağı kabul ettiğine dair belge, kaynağın cinsi, radyoaktivitesi ve gerek duyular
diğer bilgi ve belgeler ve ihraç izni ücretinin yatırıldığını gösteren belge ile Kuruma yazılı
olarak başvurur. Kurum tarafından taşıma kabının Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması
Yönetmeliği' ne uygunluğu tespit edilerek izin verilir. Yurt dışına gönderme işlemlerinin fiili
olarak gerçekleşmesine kadar radyoaktif kaynağın bulunduğu adres ile sorumlu kişi
hakkında Kuruma yazılı bilgi verilir. Radyoaktif kaynağın yurt dışına gönderilmesini takiben



en geç 15 (onbeş) gün içinde, gönderen firma tarafından gönderme işleminin
tamamlandığını belgeleyen resmi evrakın (konişmento, gümrük çıkış beyannamesi ve
benzeri) birer sureti Kuruma teslim edilir. Takiben yurt dışı firmasının radyoaktif kaynağı
aldığına dair belge lisans sahibi tarafından Kuruma gönderilir. Aksi taktirde lisans iptal
edilerek, Yönetmeliğin 75inci maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Denetim

Denetimin genel esasları

Madde 67 - Denetimin genel esasları, Tüzüğün ilgili maddeleri hükümlerine göre yapılır ve
ilaveten aşağıdaki hususları kapsar:

a) Radyasyon kaynaklarının bulundurulduğu yerlerin fiziksel yönden incelenmesi,

b) Çeşitli yer ve noktalarda, radyasyon düzeyleri, radyoaktivite miktarları ve/veya
konsantrasyonlarının belirlenmesi,

c) Lisansın koşulları ile lisans türüne göre ilgili bölümlerde verilen özel koşullara uyulup
uyulmadığının tespiti,

d) Kayıtların bu Yönetmeliğin 69uncu maddesinde öngörülen şekilde ve usulüne uygun
olarak tutulup tutulmadığının incelenmesi,

e) Radyasyonla çalışanların, toplumun ve çevrenin radyasyon güvenliğini korumak üzere
Tüzük ve bu Yönetmelikle öngörülen önlemlerin alınıp alınmadığının incelenmesi,

f) Radyasyon kaynaklarının ülkeye giriş, çıkış, taşıma ve transit geçişi sırasında, Tüzük ve
bu Yönetmelik hükümleri ile radyasyon güvenliğine ilişkin diğer mevzuat hükümlerine
uyulup uyulmadığının incelenmesi.

Denetim sonuçları

Madde 68 - Kurumun radyasyon güvenliği uzmanları tarafından yapılan denetimler sonucu
düzenlenen denetim raporu, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi tarafından
değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucu, lisans koşulları ve radyasyon güvenliği mevzuat
hükümlerine uyulmadığının belirlenmesi halinde, eksiklik ve sakıncaların giderilmesi için
denetim tarihinden itibaren en fazla 3 (üç) ay süre verilir ve lisans sahibine yazılı olarak
bildirilir. Eksikliklerin giderilmemesi halinde yapılan değerlendirme sonucuna göre Kurum
Başkanlığı tarafından onaylanan lisansın geçici olarak durdurulması kararı, lisans sahibine
ve ilgili mercilere yazılı olarak bildirilir. Belirlenen eksiklik ve sakıncaların verilen süreden
sonra giderilmesi halinde lisansın geçici durdurulma kararı kaldırılır. Bu süre içerisinde tesis
faaliyet gösteremez. Eksiklikler giderilmediği taktirde lisans iptal edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Kayıtlar

Kayıt tutma ve saklama yükümlülüğü

Madde 69 - Bu Yönetmelik kapsamına giren gerçek kişiler, resmi, özel kurum veya
kuruluşlar aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak kayıt tutmakla yükümlüdürler. Bu kayıtlar
30 yıl süre ile saklanır.

a) Personele İlişkin Kayıtlar:

1) Verilen lisans belgelerinin tarih, sayı ve içeriği ile lisans belgesi üzerinde ismi belirtilen



kişiler,

2) Radyasyon görevlilerinin isimleri ile işe giriş ve işten ayrılış tarihleri,

3) Radyasyon görevlilerinin kişisel dozimetri raporları,

4) Radyasyon görevlilerinin ilk defa işe başlamadan önce bu Yönetmeliğin 23üncü
maddesine göre yapılan tüm tıbbi muayene sonuçları,

5) Radyasyon görevlilerinin bu Yönetmeliğin 23üncü maddesine göre yaptırılan periyodik
tıbbi muayeneleri ile Kurum tarafından gerekli görülen durumlarda yaptırılan tıbbi
muayenelerin sonuçları ve varsa diğer tıbbi ışınlanma sonuçları.

b) Radyasyon Kaynaklarına İlişkin Kayıtlar:

1) Verilen lisans belgelerinin tarih, sayı ve kullanım amaçları ile lisans belgesi üzerinde
belirtilen radyasyon kaynaklarının cinsi ve radyoaktiviteleri;

2) Radyasyon kaynağının yurda girişi, satın alınması, kurulması ve kalibrasyonuna ilişkin
tarih ve işlemler ile konu ile ilgili kişilerin isimleri,

3) Radyasyon kaynağının bakımı, onarımı, sızıntı testi, tüp ve kaynak değişimi gibi
işlemlerinin tarihleri, yapılan işlerin içeriği ve konu ile ilgili kişilerin isimleri.

c) Radyoaktif Atıklara İlişkin Kayıtlar:

1) Meydana gelen radyoaktif atığın cinsi, miktarı, radyoaktivitesi ve tarihleri,

2) Depolanmak ve işlenmek üzere Kuruma gönderilen veya çevreye verilen radyoaktif
atıkların miktarları.

d) Kazaya İlişkin Kayıtlar:

1) Kazanın yeri ve tarihi,

2) Kazanın oluş şekli,

3) Kazaya neden olan radyasyon kaynağının cinsi ve radyoaktivitesi,

4) Vücuda alınan radyoaktif maddeler ve alınış nedenleri,

5) Maruz kalınan süre ve radyasyon dozları,

6) Kazaya maruz kalan kişilerin tıbbi muayene sonuçları ve yapılan tıbbi uygulamalar,

7) Kazaya ilişkin rapor.

Kayıtların incelenmesi

Madde 70 - Bu Yönetmeliğin 69uncu maddesinde belirtilen kayıtlar Kurum uzmanları
tarafından yapılan denetimler sırasında ve Kurum tarafından gerekli görülen durumlarda
incelenebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM - Görev ve Sorumluluklar



Lisans sahibinin sorumlulukları

Madde 71 - Lisans sahibinin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu Yönetmelikte belirtilen radyasyon güvenliğine ilişkin standart ve mevzuatın
uygulanmasını sağlamak,

b) İşe alınacak radyasyon görevlilerinin sağlık durumunun yapacağı işe uygun olduğu
hakkında sağlık raporu alınmasını sağlamak ve çalıştıkları süre içinde bu Yönetmeliğin
23üncü maddesine göre tıbbi muayenelerini yaptırmak,

c) Daha önce veya halen zehirli kimyasal ve biyolojik maddeler veya diğer tehlikeli koşullara
maruz kalarak çalıştırılan kişileri, radyasyona maruz kalmayı gerektirecek görevlerde
çalıştırmamak,

d) Bu Yönetmeliğin Hinci maddesi ile ilgili uygulamalarda ışınlanacak kişileri korumak
üzere her türlü önlemi almak ve ışınlanmaya maruz kalacak radyasyon görevlisine, bu
önlemler ile uygulamanın olası tehlikeleri hakkında bilgi vermek.,

e) Radyasyon görevlilerinin istifa, emeklilik ve sağlık gibi nedenlerle görevlerinden
ayrılmaları halinde, muayene sonucunda hekim tarafından gerekli görüldüğü takdirde
radyasyon etkisi ile ortaya çıkabilecek durumların takibi veya tedavisine devam edilmesini
sağlamak,

f) Kurum tarafından belirlenen referans seviyeleri veya doz seviyelerinin aşılması veya
aşılmasından şüphe duyulması halinde Kuruma haber vermek ve Kurum tarafından öneriler
önlemleri almak,

g) Radyoaktif maddelerin çevreye verilmesinin söz konusu olduğu hallerde bu Yönetmeliğin
34üncü maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri tamamlayarak izin almak ve Kuruma bilgi
vermek,

h) Radyasyon Korunması Sorumlusu ile birlikte tesisin Kaza ve Tehlike Durumu Planı'nı
hazırlayarak Kuruma onaylatmak ve böyle bir durumun ortaya çıkması halinde bu
Yönetmeliğin 42nci maddesinde belirtilen hususları yerine getirmek,

ı) Kullanılan radyasyon kaynak ve cihazlarının sayısı ve cinsine, çalışan radyasyon
görevlilerinin eğitim durumlarına ve yapılan çalışmaların riskine göre Radyasyon Korunması
Uzmanı, Radyasyondan Korunma Sorumlusu, Tıbbi Fizik Uzmanı, Tahribatsız Muayene
Metotları Uzmanı, Reaktör Sağlık Fizikçisi, Kalite Kontrol Uzmanı gibi elemanları
çalıştırmak,

i) Radyasyon görevlilerinin Radyasyondan Korunma ile ilgili eğitiminin yapılmasını ve/veya
yaptırılmasını sağlamak,

j) Tesiste bulunan radyasyon kaynaklarının bakım, onarım ve kaynak değişim işlemlerinin
Kurumdan lisans/izin almış kişi ve kuruluşlar tarafından yapılmasını sağlamak,

k) Bu Yönetmeliğin 69uncu maddesinde belirtilen kayıtların tutulmasını sağlamak,

I) Kurum tarafından yayımlanmış olan radyasyon güvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmelikleri
tesiste bulundurmak.

Tesis sahibinin sorumlulukları



Madde 72 - Lisans Sahibi ve Tesis Sahibinin farklı olması durumunda, tesis sahibi bu
Yönetmeliğin 71 inci maddesinde belirtilen hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

Radyasyon korunması sorumlusunun görevleri

Madde 73 - Radyasyon Korunması Sorumlusunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Tesisin, sistemlerin, çalışanların ve hastaların radyasyon ölçümleri için uygun cihazların
bulundurulmasını ve kullanılmasını sağlamak,

b) Tesiste radyasyondan korunma ile ilgili ölçüm programlarını hazırlamak ve uygulamak,

c) Tehlike durumu planlarını hazırlamak ve gerektiğinde planda belirtilen hususların yerine
getirilmesini sağlamak ve kaza durumunun yönetilmesinin sorumluluğunu üstlenmek,

d) Radyasyon alanlarına uygun ikaz etiketleri, çalışma talimatları ve kaza durumu müdahale
planını kolayca görülecek yerlere asmak,

e) Yeni radyasyon kaynaklan ve/veya cihazların seçimi ile radyasyon alanlarının
planlanmasında radyasyon güvenliği kriterlerinin uygulanmasını sağlamak,

f) Radyasyon kaynaklarının sızıntı testini, depolanmasını ve takibini yapmak,

g) Radyoaktif atıkların yönetimi için gerekli işlemleri yürütmek,

h) Radyasyon görevlileri ve ziyaretçiler için radyasyon güvenliği ile ilgili önlemler almak,

ı) Radyasyon görevlilerinin radyasyondan korunma konusunda eğitiminde görev almak,

i) Bu Yönetmeliğin 69uncu maddesinde belirtilen kayıtları tutmak.

Radyasyon güvenliği uzmanının görevleri

Madde 74 - Radyasyon Güvenliği Uzmanının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Radyasyon görevlilerinin, halkın ve çevrenin radyasyon korunması ile radyasyon
kaynaklarının güvenliğini sağlamak üzere gerekli önlemleri almak,

b) Radyasyon kaynaklarının kullanıldığı tesislerin planlama vezırhlama hesaplarını ve
projelerini yapmak ve kontrol etmek,

c) Radyasyon kaynaklarının kullanıldığı tesislerde radyasyon seviyesini düzenli olarak
izlemek,

d) Radyasyon kaynakları ile çalışılan tesislerde radyoaktif bulaşmayı önleyici tedbirleri
almak, alınmasını sağlamak,

e) Radyoaktif kaynaklarla çalışılan tesislerde meydana gelen radyoaktif atıkların yönetimi ile
ilgili tedbirleri almak, alınmasını sağlamak,

f) Radyoaktif maddenin güvenli taşınmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak,
alınmasını sağlamak,

g) Bu Yönetmeliğin 69uncu maddesinde belirtilen kayıtların tutulmasını sağlamak,



h) Radyasyon görevlilerinin kişisel doz ve risk değerlendirmelerini yapmak,

ı) Yurt içinde veya dışında meydana gelebilecek nükleer ve radyolojik kaza veya tehlike
durumlarında; kişilerin, halkın ve çevrenin olası radyasyon ve radyoaktif bulaşma
tehlikelerinden etkilenmesini en az düzeye indirmek üzere gerekli önlemleri almak,
alınmasını sağlamak, tehlike durumunda yapılacak faaliyetleri belirlemek,

i) Radyasyon kaynakları ile çalışan görevlilerin radyasyondan korunması ile ilgili eğitimlerini
yapmak, Kurum tarafından düzenlenecek kurs ve seminerlerde eğitmenlik yapmak.

BEŞİNCİ KISIM - Aykırı Davranışlar, Sigorta ve Son Hükümler

Aykırı davranışlar

Madde 75 - Lisanssız çalıştığı veya lisans koşullarına aykırı hususların tespit edildiği ve bu
Yönetmelikte yer alan diğer hükümlere uyulmadığı belirlenen durumlarda hukuki işlem
yapılmak üzere Kurum tarafından genel hukuk esasları dahilinde kanuni kovuşturmaya
geçilmesini sağlamak üzere yetkili mercilere başvurulur.

Sigorta

Madde 76 - Bu Yönetmelikte belirtilen faaliyetlerin yerine getirilmesi sırasında Kurum
tarafından Kanun'da belirtilen sigorta yükümlülüğü aranır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 77- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 6/9/1991 tarihli ve 20983 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 78 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 79- Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.
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