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AÇIKLAMALAR 
KOD 725TTT077 

ALAN  Radyoloji 

DAL/MESLEK Radyoloji Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Karanlık Odanın Fiziki Yapısı 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül; karanlık odanın havalandırma sistemleri, ıĢık 

güvenliği, karanlık oda malzemeleri, bakım ve temizliğini 
içeren fiziki koĢulları ile ilgili bilgilerin verildiği öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/8 

ÖNKOġUL Radyasyon Fiziği 

YETERLĠK 
Karanlık odanın fiziki koĢullarını film banyosu için hazır 

hale getirmek. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: Gerekli araç-gereç sağlandığında, iĢyeri 
çalıĢma esaslarına göre karanlık odanın fiziki ortamını film 

banyosu için hazır hale getirebileceksiniz. 

 

Amaçlar  

1. Karanlık odanın yapısını, özelliklerini tanıyarak 

havalandırma sistemlerini çalıĢır hale getirebilecek ve ıĢık 

güvenliğini sağlayabileceksiniz. 
2. Karanlık oda malzemelerinin özelliklerini ayırt 

edebilecek ve film banyosu için hazır hale 

getirebileceksiniz. 
3. Karanlık odanın bakım ve temizliğini sağlayarak film 

banyosu için hazır hale getirebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Röntgen cihazı, röntgen filmi, karanlık oda vb. 
 

Ortam: Derslik, radyoloji laboratuvarı  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme 
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 
 

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 
Sağlık hizmetlerinde her geçen gün bilimsel ve teknolojik alanda geliĢmeler  

olmaktadır. Bu modül ile güncelleĢen geliĢmelerin sağlık alanına aktarılması; temel bilgi ve 

becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan bu modül 

ile mesleğinize iliĢkin temel bilgi ve becerileri kazanmıĢ olacaksınız. 
 

Karanlık odanın yapısını, özelliklerini tanıyarak havalandırma sistemlerini çalıĢır hale 

getirebilecek, ıĢık güvenliğini sağlayacak, karanlık oda malzemelerini düzenleyecek ve 
karanlık odanın bakım ve temizliğini sağlayarak karanlık odayı film banyosu için hazır hale 

getirebileceksiniz 

 
 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 

 

 
 

Bu öğrenme faaliyeti ile karanlık odanın; yapısını, özelliklerini tanıyarak 

havalandırma sistemlerini çalıĢır hale getirebilecek ve ıĢık güvenliğini sağlayabileceksiniz. 
 

 

 
 

 Radyoloji laboratuvarına giderek karanlık odanın özellikleri hakkında bilgi 

toplayınız. 

 Röntgen filmlerinin neden karanlık odada banyo yapılması gerektiğini 

araĢtırınız. 

 Karanlık odanın neden havalandırılması gerektiğini araĢtırarak edindiğiniz 

bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 Radyoloji laboratuvarına giderek karanlık odanın aydınlatılması hakkında bilgi 

toplayınız. 

 Karanlık odanın emniyet lambaları ile aydınlatılmasının radyografiler açısından 

önemini araĢtırınız. 

 

1. KARANLIK ODA 
 

IĢık veya ıĢın dalgası röntgen filmine çarptığında, elektro-kimyasal değiĢim olur. Bu 

değiĢim sonucu film üzerinde gizli görüntü (latent imaj) oluĢur. 
 

IĢık veya X-ıĢını etkisiyle üzerinde gizli imaj oluĢturulmuĢ filmlerin banyo edildiği ve 

gizli görüntünün görünür hale getirilip sabitleĢtirildiği odaya, karanlık oda (dark room) adı 
verilir. 

 

Karanlık oda ve malzemelerine önem verilmemesi, telafisi mümkün olmayan hatalara 

neden olabilir. Radyografi odalarında itina ile çekilen filmler karanlık odadaki dikkatsizlik 
yüzünden tamamen iĢe yaramaz bir hale gelebilir. Bunun sonucunda, yapılan film tekrarları;  

 

 Hastanın ve çalıĢanın gereksiz yere radyasyon almasına 
 Film ve banyo malzemelerinin israfına 

 Hasta ve çalıĢanlar için zaman kaybına neden olur. 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Klasik röntgende, filmlerinin kasete yerleĢtirilmesi sırasında ya da kasetten çıkarılıp 

banyo edilmesine kadar geçen sürede ortamın karanlık olması gerekir. Görülebilir ıĢıkla 

teması önlenmelidir. Bu amaçla, radyoloji bölümlerinde, özel donanımı ve aydınlanması olan 

karanlık odalar bulunur. 
Karanlık odanın radyografi ya da skopi odalarına bitiĢik olan duvarları, x- ıĢınına karĢı 

2 mm kalınlığında kurĢun levha veya eĢdeğer kombinasyonlarla izole edilmelidir. Karanlık 

odalarda hiçbir Ģekilde gün ıĢığı veya yapay ıĢık sızıntısı olmamalı ve ıĢık emniyeti 
bozulmadan havalandırılmalıdır. Ayrıca elektrik ve su tesisatı açıkta olmamalıdır. 

 

1.1. Karanlık Odanın Yeri 
 

Banyo iĢlemlerinin hızını arttırmak için karanlık odalar, radyografi odalarına bitiĢik 
olmalıdır. Eğer bu sağlanamıyorsa radyografi odalarına en yakın mesafede olmalıdır.  

 

1. Koridor 2.Antreye giriĢ 3.Antre 4. Karanlık odaya giriĢ 5. Karanlık oda 6. Kuru çalıĢma 

masası 7.Banyo üniteleri 8.Lavabo 9.Çekilecek filmlerin konulduğu yer 10.ÇekilmiĢ filmlerin 

konulduğu yer 11.Radyografi odasına giriĢ 12.Radyografi odası 13.Radyografi odasının 

duvarlarındaki kurĢun levha 

ġekil 1.1: Tek radyografi odası için tek karanlık oda örneği 

 
Ġki odada radyografi yapılıyorsa her radyografi odası için bir karanlık oda veya birkaç 

radyografi odası için bir karanlık oda da olabilir. 
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1.Koridor 2.Radyografi odasına giriĢ 3.Antreye giriĢ 4.Antre 5.Karanlık odaya giriĢ 6.Karanlık 

oda 7.Kuru çalıĢma masası 8.Otomatik banyo makinesi 9.Lavabo 10.Çekilecek filmlerin 

konulduğu yer 11.ÇekilmiĢ filmlerin konulduğu yer 12.Radyografi odası 13. Radyografi 

odasının duvarlarındaki kurĢun levha  

ġekil 1.2: Çift radyografi odası için tek karanlık oda örneği 

 

1.2. Karanlık Odanın yapısı 
 

Karanlık oda, çok küçük olmayacağı gibi fazla büyük de olmamalıdır. Karanlık odanın 

büyüklüğü iĢ yoğunluğuna bağlı olarak odaya yerleĢtirilecek otomatik banyo cihazı veya 

banyo ünite sayısına göre belirlenir. Standart bir karanlık oda en az 25 m³ hacimde olmalıdır. 
Karanlık odanın uzunluğu en az 3 m olmalı, tavan yüksekliği ise 2 m’den az, 2,5 m’den fazla 

olmamalıdır.  

 

1.2.1. Tavan Yapısı 
 

Tavanın tabandan yüksekliğinin uygun ölçülerde olması havalandırma ve 
aydınlatmanın sağlıklı olmasını sağlar. Karanlık odanın tavanı mat beyaz veya krem tonlarda 

yağlı boya ile boyanmalıdır.  

 

1.2.2. Taban Yapısı 
 

Taban; banyoda kullanılan kimyasal maddelerden etkilenmeyen, su geçirmeyen, 
ıslandığında kaygan hale gelmeyen, yıkanabilen maddelerden yapılmalıdır. Karanlık odanın 

tabanı için beton üzerine asfalt veya lastik kaplama en uygun olanıdır. 

 

1.2.3. Duvar Yapısı 
 

Karanlık odanın bütün duvarları özellikle banyo blok, tank ve banyo ünitelerinin 
bulunduğu yerler, yerden 1,5 m yüksekliğinde, mat beyaz veya krem fayansla kaplı 

olmalıdır. Duvarların diğer kısımları da mat beyaz veya krem renginde yağlı boya ile 

boyanmalıdır.  
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Karanlık odanın tavan ve duvarlarının açık renk tercih edilmesi daha düĢük Ģiddette ve 

daha az sayıda emniyet lambası kullanmayı gerektirir. Siyah renk, ıĢığı absorbe edeceğinden 

kullanılmamalıdır. 

 
Karanlık odanın radyografi odalarına bitiĢik olan duvarları x- ıĢını geçirmeyen 

özellikte olmalıdır. Bu duvarlar 2 mm kalınlıkta kurĢun levha ile kaplanmalı ya da 2 mm 

kalınlıkta kurĢun levhanın radyo opaklığına eĢit maddelerden yapılmalıdır. 
 

 2 mm kalınlığındaki kurĢunun radyo-opaklığına eĢit kombinasyonlar 

Ģunlardır: 

 

 22,5 cm kalınlığında deliksiz duvar 

 18 cm kalınlığında beton duvar 

 Yarım tuğla kalınlığında (11cm) duvar üzerine 1,5cm kalınlığında 

baryum sıvası 

 2,5cm kalınlığında baryum sıvası (birer kısım ince, kalın ve portland 

çimentosu karıĢımı) 

 
Karanlık oda duvarlarının ıĢın geçirip geçirmediği test yapılarak kontrol edilmelidir. 

Bu amaçla yapılan teste, duvar testi adı verilir. 

 

 Duvar testi; 

 

 Karanlık oda yeni kuruluyorsa, 

 Karanlık odanın yeri değiĢtiriliyorsa, 

 Radyoloji laboratuvarı yeni kuruluyorsa, 

 Laboratuvara yeni cihazlar ilave ediliyorsa yapılması gerekir.  

 

 Duvar testinin yapılıĢı 
 

Duvar testi için film, zarf, madeni para ve bant gibi malzemeler gereklidir. 

IĢınlanmamıĢ film ıĢık geçirmez bir zarf içine konur ve para zarfın üzerine bantla yapıĢtırılır. 
Zarf, kontrol edilecek duvarın karanlık oda kısmına, para duvara temas edecek Ģekilde 

yerleĢtirilir. Röntgen tüpü deney materyaline doğru çevrilip en yüksek Kv değerinde ıĢınlanır 

ya da deney materyali birkaç hafta duvarda bekletilir. Sonra film banyo edilir. Banyo 
sonucunda paranın görüntüsü filmde mevcutsa duvar ıĢın geçiriyor demektir. Bu durumda 

gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır. 

 

1.3. Karanlık Oda GiriĢi 
 
Karanlık odanın giriĢi odaya ıĢık girmesini engellemek için basit kapı, çift kapı ve 

labirent giriĢ olmak üzere üç Ģekilde olabilir. 
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 Basit Kapı 

 

Karanlık oda küçükse ve bir kiĢi çalıĢıyorsa normal bir kapı yeterlidir. Kapının 

kenarlarından ve altından ıĢık sızmamalıdır. Kapıya içerden açılıp kapanan bir kilit yapmak 
gerekir. Karanlık odada çalıĢırken kapı arkadan kilitlenmelidir. Böylece dıĢarıdan aniden 

kapının açılması önlenir. 

 

 Çift Kapı 

 

Bu sistemde; asıl kapı, küçük bir antre ve ikinci bir kapı bulunur. Çift kapı ıĢık 

güvenliğini sağlamak için elveriĢlidir. Fakat banyoya girerken ve çıkarken teknisyenin eli 
çoğunlukla dolu olacağından çift kapıdan geçmek zor olabilir. Ayrıca hem iç hem de dıĢ 

kapının aynı anda açılması filmlerin ıĢık almasına sebep olabilir. Bunu önlemek için kapının 

açık olduğunu gösteren ıĢıklı veya sesli uyarıcılar bulunmalıdır. IĢık emniyetini sağlamak 
açısından kapıların karĢılıklı olmaması da önemlidir. 

 

ġekil 1.3: Çift kapı örneği 

1.Koridor 2.Birinci kapı giriĢi 3.Antre 4.Ġkinci kapı giriĢi 5.Karanlık oda 6.Kuru çalıĢma masası 

7.Banyo üniteleri 8.Lavabo 9.Çekilecek filmlerin konulduğu yer 10.ÇekilmiĢ filmlerin 

konulduğu yer 

 

 Labirent GiriĢ 

 
Labirent düzensiz, ĢaĢırtıcı yol demektir. Karanlık oda giriĢi için en ideal sistemdir. 

Bu sistem ile kapı olmaksızın karanlık odaya ıĢık sızması önlenmiĢtir. Labirent giriĢte temel 

prensip ıĢığın en az üç yüzey tarafından absorbe edilmesidir. Fakat ıĢığın labirent geçit 

duvarları tarafından absorbe edilebilmesi için geçidin iç yüzeylerinin mat siyah boya ile 
boyanması gerekir. 

 

Labirent geçidin giriĢ kapısının geniĢliği 80 cm olmalıdır. Geçidin tavan yüksekliği 2 
m’den yüksek, labirent uzunluğu 3m’den kısa, geçit geniĢliği 70 cm’den fazla olmamalıdır. 

 

Labirent giriĢ ile karanlık oda giriĢ kapısı arasında bulunan kapı, acil durumlarda ve 
malzeme giriĢ-çıkıĢında kullanılmalı ve geniĢliği en az 80 cm olmalıdır. 
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Labirent giriĢ, karanlık odada kullanılan emniyet lambaları ile aydınlatılmalıdır. 

Lambalar labirent köĢelerinin üst kısımlarında bulunmalıdır. Labirent giriĢ karanlık odaya 

ıĢık sızmasını önlediği gibi, karanlık odanın havalandırılmasına da yardımcı olur. Tek 

sakıncası fazla yer kaplamasıdır.  
 

Karanlık odaya iyonize olmuĢ hava ve radyasyon girmemesi için giriĢ kapısının 

doğrudan radyografi odasına açılmaması gerekir.  

 

ġekil 1.4: Labirent giriĢ 

1.Koridor 2.Labirent yola giriĢ 3.Labirent yol 4.Acil giriĢ çıkıĢ kapısı 5.Karanlık oda giriĢi 

6.Karanlık oda 7.Kuru çalıĢma masası 8.Banyo ünitesi 9.Lavabo 10.Çekilecek filmlerin 

konulduğu yer 11.ÇekilmiĢ filmlerin konulduğu yer 

 

1.4. Kaset AlıĢ-VeriĢ Dolabı 
 
Karanlık oda ve radyografi odası arasındaki duvara kaset alıĢveriĢ dolabı 

yerleĢtirilmelidir. Ġki bölmeli, iki kapaklı olan bu dolabın kapaklarının üzeri kurĢunla kaplı 

olmalıdır. Kasetleri dolaba koyarken kasetlerin ve ranforsatörlerin zarar görmemesi için 

dolabın içi halıfleksle kaplanmalıdır. 

           

Resim 1.1: Kaset alıĢ-veriĢ dolabının kapalı ve açık hali 
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Bir taraftaki kapak açıkken diğer taraftaki kapağın açık olmamasına dikkat 

edilmelidir. Bunun için kapaklara ıĢıklı ve sesli uyarıcılar konabilir. Ġki bölmeli dolabın her 

gözü 5–10 tane kaset alabilecek kadar geniĢ ve yüksek olmalıdır. Bölmelerden birine 

ıĢınlanmamıĢ, diğerine ıĢınlanmıĢ filmler konur. IĢınlanmıĢ kasetler, kaseti koyacak kiĢiye 
göre sağ göze konur, kaseti alacak kiĢiye göre sol gözden alınır. Bu özel pencereler 

sayesinde film taĢıma iĢlemi kolaylıkla sağlanır. 

 

1.5. Karanlık Odanın Isısı 
 
Karanlık odanın ısısı 18–20˚C olmalıdır. Çok sıcak ortamda film ve ranforsatörler 

zarar görebilir. Karanlık odanın ısısını ölçmek için karanlık odada termometre bulunmalıdır. 

Termometre, karanlık odada oluĢan kimyasal madde buharı ve nemden etkilenmeyecek 
özellikte olmalıdır. Isıtıcıdan yayılan ıĢık, filmlere zarar verebilir. Bu nedenle karanlık odada 

ısınmak için kesinlikle ısıtıcı kullanılmamalıdır. 

 

1.6. Karanlık Odanın Havalandırılması 
 
ÇalıĢma sırasında radyografi odalarından gelen iyonize hava ve buharlaĢan kimyasal 

banyo solüsyonları karanlık odanın havasını kirletir. Kirlenen havadan personel, filmler ve 

diğer araç gereçler olumsuz yönde etkilenir. Bu olumsuzlukları önlemek için ıĢık emniyetini 
bozmadan karanlık odanın havasını bir saatte en azından dört defa değiĢtirmek gerekir. 

 

Karanlık odada kimyasal madde buharları yukarıda toplandığından havalandırma 
sistemleri tavana yakın olmalıdır. Havalandırma karanlık odanın ıĢık güvenliğini 

bozmamalıdır. 

 

Karanlık odalarda farklı havalandırma sistemleri kullanılabilir. Bunlar: 
 

 Kapı ve pencere ile havalandırma 

 Aspiratörle havalandırma 
 Air condition (klima) sistemi ile havalandırma  

 

1.6.1. Kapı ve Pencere ile Havalandırma 
 

Karanlık odanın dıĢarıya açılan geniĢ pencereleri olmalıdır. Bu pencereler, ıĢık 

sızdırmayacak Ģekilde koyu renk yağlı boya ile boyanır. Karanlık odada çalıĢma bittikten 
sonra pencereler açılarak oda havalandırılır. ĠĢ yoğunluğu çok az olan röntgen 

laboratuvarlarında kullanılan bir yöntemdir. 
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Resim 1.2: Karanlık oda havalandırma penceresi 

 

1.6.2. Aspiratörle Havalandırma 
 

Genellikle iĢ yoğunluğu fazla olan ve sürekli çalıĢılan karanlık odalarda 
kullanılmaktadır. ÇalıĢma sırasında da havalandırma yapılabilmektedir. Bu tür 

havalandırmada tek veya çift yönlü aspiratörler kullanılır. 

 
Tek yönlü aspiratörle havalandırma bu sistemle karanlık odadaki kirli hava dıĢarı 

atılırken daha alçaktan açılan ve ıĢık geçirmeyen bir delikten de temiz hava sağlanır. 

 
Çift yönlü aspiratörle havalandırma bu sistemle aynı aspiratörle bir taraftan kirli hava 

dıĢarı atılırken diğer taraftan temiz havanın odaya girmesi sağlanır. 

        

Resim 1.3: Aspiratörle havalandırma 

 

1.6.3. Air Condition (Klima) Sistemi ile Havalandırma 
 

Bu sistem en modern ve en sağlıklı havalandırma sistemidir. Bu cihazlar havayı 
temizlediği gibi, havanın ısı ve nemini ayarlar.  
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Resim 1.4: Air condition sistemiyle havalandırma U 

 

1.7. Karanlık Odada IĢık Güvenliği 
 

Röntgen filmleri ıĢığa duyarlı olduğu için karanlık odanın ıĢık güvenliğinin 
sağlanması gerekir. Karanlık odalar, yapılan iĢin özelliğine göre normal ve emniyet 

lambaları ile aydınlatılmaktadır. 

 

1.7.1. Normal Aydınlatma 
 

Normal aydınlatma ampulleri ile yapılır. Karanlık odada ıĢığa duyarlılık söz konusu 

olmadığı zamanlarda kullanılır.(yıkama, kurutma, temizlik. tamirat ve banyo solüsyonu 
hazırlığı vs.) Film banyosu için ıĢık söndürüldüğünde gözün emniyet lambasına uyumunu 

zorlaĢtırmamak için ıĢık Ģiddeti fazla olmamalıdır. 

 
Aydınlatma ampulleri karanlık odanın tavanına, antre tavanına, labirent giriĢ varsa 

labirent giriĢ tavanına takılır. 

 

1.7.2. Emniyet Lambaları ile Aydınlatma 
 

Karanlık odada çalıĢabilmek için personelin etrafını görmesi gerekir. Tam karanlıkta 
verimli çalıĢmak mümkün değildir. Kaset doldurup boĢaltırken, filmleri çerçeveye takarken 

ve film banyosu yaparken emniyet lambaları kullanılır. 

 

1.7.2.1. Emniyet IĢıklarının Özelliği ve Önemi 
 

Karanlık odada kullanılacak emniyet lambalarının sayısının ve gücünün 
belirlenmesinde, karanlık odanın büyüklüğü ve filmlerin özellikleri dikkate alınır. 

 

Standart bir karanlık oda için (25m³) kuru çalıĢma masası ve banyo ünitelerinin 130 
cm üzerinde 25 watt gücünde iki emniyet lambası  ya da aynı uzaklıkta 15 watt gücünde üç 

emniyet lambası kullanılabilir. 

 

Karanlık oda aydınlatılırken uygun watt ve standart mesafenin korunması gerekir. 
Karanlık odada 15 watt gücünde emniyet lambaları kullanılırken bu lambalar 25 watt 

gücünde lambalarla değiĢtirilirse gerekli önlemler alınmalıdır. Filmlerin emniyet lambaları 

altında bekletilme süreleri azaltılmalı, filmlerin ıĢıktan etkilenmesi devam ederse filmler ile 
emniyet lambaları arasındaki mesafe arttırılmalıdır. 
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Filmlerin duyarlılık dereceleri arttıkça emniyet lambalarının Ģiddeti azaltılmalı veya 

filmler emniyet ıĢıkları altında daha az bırakılmalıdır. Taze filmler bayat filmlere göre, 

vasıtasız filmlerde vasıtalı filmlere göre emniyet ıĢıklarından daha fazla etkilenir. Ayrıca 

film hemen banyo edilmeyecekse uzun süre emniyet ıĢığına maruz bırakmamak için kasetten 
çıkarılmaz. Film kutularının kapakları daima kapalı tutulur. 

 

Karanlık odada iki emniyet lambası vardır. Bunlardan biri kuru çalıĢma masasında, 
diğeri ise film banyosunun yapıldığı banyo tankları tarafındadır. Tavana ya da duvara monte 

edilirler. Fakat filmler emniyet lambaları altında bile tam bir emniyette değildir. Bu nedenle 

dikkatli olmalı, gereksiz yere filmler ıĢığa maruz bırakılmamalıdır. Emniyet lambasından 

çıkan ıĢığın Ģiddeti; filmlerin emniyet lambası altında bekletilme süresi, filmlerin duyarlılığı 
ve filmlerin ıĢıktan etkilenme dereceleri ile doğru orantılıdır. Filmlerin emniyeti, ıĢığın 

Ģiddetine ve filmin ıĢıkta kalma süresine bağlıdır. Filmin ıĢıkta kalma süresi, çalıĢan kiĢinin 

pratikliğine ve iĢ yoğunluğuna bağlıdır. 
 

1.7.2.2. Emniyet Filtrelerinin Yapısı ve Özelliği 
 
Emniyet lambalarında renkli filtreler kullanılarak beyaz ıĢığın dalga boyu filmlerin 

etkilenmeyeceği dalga boyuna çevrilir.  

 
Emniyet lambalarının rengi, kullanılacak filmin özelliğine göre tespit edilir. YeĢile 

hassas filimler için kırmızı filtreler, maviye hassas filimler için turuncu renkler 

kullanılmalıdır. 
 

Kırmızı filtrelerden salınan kırmızı ıĢığın dalga boyu 650 nm’nin üzerindedir. Bu 

sayede dalga boyu 600 nm’nin altında kalan yeĢile hassas filmlerle dalga boyu 500 nm’nin 

altındaki maviye hassas filimler kırmızı ıĢıktan etkilenmezler. Kırmızı filtreler, hem maviye 
hem de yeĢile hassas filimler için uygundur. Ayrıca turuncu ve kırmızı renkler, ıĢıktaki mor 

ve mavi rengi absorbe ettikleri için tercih edilir. 

 

1.7.3. Emniyet Lambası ÇeĢitleri 
 

Karanlık odada kullanılacak emniyet lambasının sayısı ve Ģekli karanlık odanın 
ihtiyacına göre belirlenerek odanın uygun yerlerine konur. Karanlık odada masa, duvar ve 

tavan tipi emniyet lambaları kullanılır. 

 
 Masa tipi emniyet lambaları; kuru çalıĢma masaları üzerine yerleĢtirilir. Sabit 

olabileceği gibi masanın kenarına da monte edilebilir. 
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Resim 1.5: Masa tipi emniyet lambası 

 

 Duvar tipi emniyet lambaları; karanlık odada masa emniyet lambası 
kullanılmıyorsa kuru çalıĢma masasının duvarına ve banyo tankının üstündeki 

duvara monte edilir. Ayrıca manuel banyo sistemi kullanılıyorsa filmlerin 

kontrolü için her developman tankının üstüne bir lamba gereklidir.   

 

Resim 1.6: Duvar tipi emniyet lambası 

 

 Tavan tipi emniyet lambaları; daha çok büyük karanlık odalarda kullanılır. 

 

Resim 1.7: Tavan tipi emniyet lambası 

 

1.7.4. IĢık Güvenlik Testleri 
 
Filmlerde nedeni belli olmayan sislenmeler oluyorsa ıĢık sızıntı testi ya da emniyet 

lambalarının Ģiddetinin fazla olabileceği düĢünülerek güvenlik (emniyet) ıĢığı testi 

yapılmalıdır. 
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 IĢık sızıntı testi 

 

Bu test, karanlık odaya ıĢık sızıntısı olup olmadığını kontrol etmek için yapılır. Test 

yapılırken aĢağıdaki basamaklar uygulanır: 
 

 Karanlık odaya girilip kapı kapatılır. 

 Gözlerin karanlığa adaptasyonu sağlamak için 10 dakika beklenir. 

 Odanın her tarafı gözlenerek ıĢık sızıntısı kontrol edilir. 

 Sızıntı varsa sızıntı giderilecek önlemler alınır 

 Tekrar, son kez kontrol edilir. 

 

 Güvenlik (emniyet) ıĢığı testi 
 

IĢık sızıntısı olup olmadığını anlamak için karanlık odanın kontrolleri yapıldıktan ve 

sızıntı olmadığından emin olduktan sonra güvenlik ıĢığı testi yapılır. Test yapılırken 

aĢağıdaki basamaklar uygulanır: 
 

 Odanın kapısı kapatılarak emniyet lambası yakılır. 

 Film kutusundan ıĢık görmemiĢ bir film çıkarılarak kuru çalıĢma 

masasının üzerine konur. 

 Filmin üzerine anahtar, makas gibi ıĢık geçirmeyen cisim konarak beĢ 

dakika beklenir. 

 Film banyo edilir. 

 Film üzerinde cisimlerin gölgelerinin çıkması güvenlik ıĢığından filme 

fazla ıĢık geldiğini gösterir. Bu, ıĢık gücünün fazla olmasına, ıĢık 

filtresinin hasarlı olmasına veya ıĢığın masaya fazla yakın olmasına bağlı 

olabilir. 
 

Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra aynı test tekrar yapılarak ıĢık kontrol 

edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
Karanlık odanın yapısını, özelliklerini tanıyarak, havalandırma sistemlerini çalıĢır hale 

getiriniz ve ıĢık güvenliğini sağlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Karanlık odayı tanımlayınız.  

 Karanlık odanın yerini 
söyleyiniz/yazınız.  

 Karanlık odanın yerini Ģekiller üzerinde 
inceleyiniz. 

 Karanlık odanın yapılarını ayırt ediniz. 
 DeğiĢik karanlık oda yapılarını 

araĢtırınız. 

 Karanlık oda giriĢlerini ayırt ediniz. 
 Karanlık oda giriĢlerini Ģekiller üzerinde 

inceleyiniz. 

 Havalandırma sisteminin yerini kontrol 
ediniz. 

 Karanlık odanın havalandırma 
sistemlerini inceleyiniz. 

 Havalandırma sisteminin çalıĢıp 
çalıĢmadığını kontrol ediniz. 

 DeğiĢik havalandırma sistemlerini 
araĢtırınız. 

 ÇalıĢmayan havalandırma sistemlerinin 
çalıĢmasını sağlayınız.  

 Havalandırma sisteminin kullanma 

kılavuzuna bakabilirsiniz. 

 Ġlgili birimlere haber veriniz. 

 Karanlık odanın ısısını kontrol ediniz. 

 Termometre kullanabilirsiniz.   

 Termometrenin sağlam olup olmadığını 
kontrol ediniz. 

 Emniyet lambasını kontrol ediniz.  Resim 1.5,1.6 ve 1.7 inceleyebilirsiniz. 

 Karanlık odanın ıĢık sızdırıp 
sızdırmadığını kontrol ediniz. 

 Karanlık odada ıĢık güvenliğini 

sağlamak için dikkatli olunuz. 

 Karanlık odanın kapısı kapatıldığında, 
hiçbir ıĢık sızıntısının olmadığından 

emin olmak için ıĢık sızıntı testini 

yapabilirsiniz  

 Emniyet lambası güvenlik testini 
yapınız. 

 Emniyet lambası güvenlik testini 
periyodik olarak uygulayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, karanlık odanın özelliklerinden değildir? 
A) Karanlık oda, radyografi odası ile bitiĢik olmalıdır. 

B) Karanlık odanın tabanı, kimyasal maddelerden etkilenmemelidir. 

C) Karanlık odada çalıĢırken kapı arkadan kilitlenmelidir. 

D) Karanlık odanın kapısı, radyografi odasına açılmalıdır. 
E) Karanlık odanın duvarları, mat krem veya beyaz boya ile boyanmalıdır.  

 

2. Standart bir karanlık odanın tabanı, yüksekliği ve hacmi ne kadar olmalıdır? 
A) Tabanı 3 m,yüksekliği 2,5 m, hacmi 25 m³ 

B) Tabanı 2 m, yüksekliği 2 m, hacmi 35 m³ 

C) Tabanı 2,5 m, yüksekliği 2,5 m, hacmi 25 m³ 

D) Tabanı 3 m, yüksekliği 2,5 m, hacmi 30 m³ 
E) Tabanı 3 m, yüksekliği 2 m, hacmi 20 m³ 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, karanlık oda duvar testinin yapılmasını gerektiren 
durumlardan biri değildir? 

A) Karanlık oda yeni kuruluyorsa 

B) Karanlık odanın yeri değiĢtiriliyorsa 
C) Karanlık odadan malzeme çıkartılıyorsa 

D) Radyoloji laboratuvarı yeni kuruluyorsa  

E) Radyoloji laboratuvarına yeni cihazlar ilave ediliyorsa  

 
4. AĢağıdakilerden hangisi, 2 mm kalınlığında kurĢunun radyo-opaklığına eĢit 

kombinasyonlardan değildir? 

A) 22,5 cm kalınlıkta deliksiz duvar 
B) Yarım tuğla kalınlığında duvar üzerine,1,5 cm kalınlıkta baryum sıvası 

C) 2,5 cm kalınlıkta baryum sıvası 

D) 22,5 cm kalınlıkta delikli duvar 
E) 18 cm kalınlıkta beton duvar 

 

5. Hangisi, filmlerin ıĢıktan etkilenme dereceleri ile doğru orantılı değildir? 

A)Filmlerin emniyet lambası altında bekletilme süresi 
B)Emniyet lambasından çıkan ıĢığın Ģiddetinin az olması 

C)Filmlerin duyarlılığı 

D)ÇalıĢan personelin pratik olması 
E)Emniyet lambasından çıkan ıĢığın Ģiddetinin fazla olması 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Karanlık odada, kaset doldurup boĢaltırken, filmleri çerçeveye takarken ve film 

banyosu yaparken ………………………………………….. kullanılır. 

7. Filmlerde nedeni belli olmayan sislenmeler oluyorsa 

………………………………………. yapılmalıdır. 

8. X-ıĢını veya ıĢık gibi iyonize edici bir radyasyonun etkisiyle üzerinde gizli imaj 

oluĢturulmuĢ filmlerin banyo edildiği, gizli görüntünün görünür hale getirilip 

sabitleĢtirildiği odalara,……………………………….. denir.  

9. Karanlık odanın…………………………………………………ile havalandırılması 

havayı temizlediği gibi, havanın ısı ve neminide ayarlar.  

10. Karanlık odanın ısısı,………………………arasında olmalıdır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 
 

Bu öğrenme faaliyeti ile karanlık oda malzemelerinin özelliklerini ayırt edebilecek ve 

film banyosu için hazır hale getirebileceksiniz. 

 
 

 

 

 Radyoloji laboratuvarına giderek karanlık odada bulunması gereken 

malzemeleri araĢtırınız. 

 Karanlık odada bulunan malzemelerin kullanım amaçlarını araĢtırarak 

edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. KARANLIK ODA MALZEMELERĠ  
 

 

TeĢhis için filmlerin tekniğine uygun çekilmesi kadar filmlerin doğru bir Ģekilde 
banyo edilmesi de önemlidir. Bazen itina ile çekilen filmler, karanlık odadaki dikkatsizlik 

yüzünden iĢe yaramaz bir hale gelebilir. Karanlık odada rahat çalıĢabilmek ve iĢ akıĢını 

kolaylaĢtırmak için karanlık odada kullanılan malzemeler iĢlem sırasına göre 
yerleĢtirilmelidir. 

 

IĢınlamıĢ film üzerindeki gizli görüntüyü görünür hale getirerek tespit edebilmek için 
karanlık odada bulunması gereken malzemeler Ģunlardır. 

 

 Manuel banyo malzemeleri 
 

 Kuru çalıĢma masası 

 Film çerçeveleri 

 Banyo tank, blok ve üniteleri 

 Blanjör  

 Film kurutma dolabı  
 

 Otomatik banyo cihazları 

 Diğer malzemeler 
 

 Negatoskop 

 Termometre 

 Nem ölçer 

 Banyo ayakkabısı 

 Banyo önlüğü vb. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1. Manuel Banyo Malzemeleri 
 
Karanlık odada manuel banyo kullanılıyorsa iĢ akıĢını kolaylaĢtırmak için aĢağıdaki 

malzemelerin bulunması gerekir. 

 

2.1.1. Kuru ÇalıĢma Masası 
 

ÇekilmemiĢ röntgen filmlerinin bulunduğu, film kasetlerinin doldurma ve boĢaltma 
iĢlemlerinin yapıldığı, filmlerin üzerine gerekli bilgilerin iĢlendiği ve filmlerin askılara 

takıldığı belirli özelliklere sahip masadır. 

 

Resim 2.1: Kuru çalıĢma masası 

 

 Kuru çalıĢma masasının özellikleri 

 

 Masa sert cins tahta, mermer veya fayans olabilir. Tercih edileni sert cins 

tahta olanıdır. Masanın üzeri formika kaplı olmamalıdır. Formika statik 

elektriklenmeye, statik elektriklenme de film üzerinde istenmeyen 

görüntülerin oluĢmasına sebep olabilir.  

 Karanlık odada çalıĢacak her bir personel için masanın uzunluğu 2 m,eni 

en az 60 cm, yüksekliği 1m olmalıdır. Personel sayısına göre masanın 
uzunluğu değiĢebilir; ancak eni ve boyu değiĢmez. 

 Film kutuları için bölmeleri bulunmalıdır. 

 BoĢ kasetlerin ve hemen kullanılmayacak film kutularının konulması için 

yeterli sayıda çekmecesi olmalıdır. 

 

 Kuru çalıĢma masasının temizliği ve korunması 

 

 Kuru çalıĢma masası temiz olmalı, tozu sık sık kuru bir bezle alınmalıdır. 

 Masada ıslak ellerle çalıĢılmamalıdır. Su ile temas eden filmin görüntü 

kalitesi düĢeceği gibi, ıslak film ranforsatörlere yerleĢtirildiğinde, film 
ranforsatörlere yapıĢarak ranforsatörlerin tahrip olmasına sebep olabilir. 

 Banyo suları ile nemlenen masa, film üzerinde lekelenmelere sebep 

olacağından masanın kuru olmasına dikkat edilmelidir. 
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 Kuru çalıĢma masasının yerleĢtirilmesi  

 

Karanlık odanın sol tarafında, kaset alıĢ veriĢ dolaplarının sağına gelecek Ģekilde 

yerleĢtirilir. Masa, banyo ünitesinden ayrı ve uzak olmalıdır. Masanın sol tarafına çekilmiĢ 
filmler, sağ tarafına da hastanın kimliğini filme basmak için film numaratörü konur. 

ÇekilmemiĢ röntgen filmleri orijinal kutularında, ebatlarına göre ayrılmıĢ bölmelerde, film 

numaratörünün yanında bulunur.  

      

Resim 2.2: Farklı film numaratörü örnekleri 

 

Masanın bitiĢik olduğu duvarda, masadan 130 cm yükseklikte emniyet lambası 

bulunur. Termometre masanın bulunduğu duvardadır. Alarm saati üst raflardan birinde 
bulunur. 

 

Masanın altındaki bölmelere fazla filmler, blanjör, film kesici ve film köĢe kesicileri 
yerleĢtirilir. 

     

Resim 2.3: ÇekilmemiĢ röntgen filmlerinin bölmeli kutularda ebatlarına göre dizilmesi 
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2.1.2. Film Çerçeveleri 
 

IĢınlanarak üzerinde gizli imaj kaydedilen filmler, kasetlerden çıkarıldıktan sonra film 
çerçevelerine takılarak bir seri banyo iĢlemine tabi tutulurlar. Çerçeveler, filmin banyo 

solüsyonu içinde dik ve düzgün durmasını sağlar. Aynı zamanda film emülsiyonuna el 

değmeden banyo iĢlemleri yapılır. Banyo tankının geniĢliğine göre aynı anda birbirine 

değmeden birkaç film birden banyo edilebilir. Bazı çerçeveler (kıskaçlı, yaylı) ile kurutma 
da yapılabilir.  Bu çerçeveler sayesinde kurutma dolaplarında filmin tüm yüzeyleri eĢit bir 

Ģekilde kurur. Çerçeveler, klasik banyolar için vazgeçilmez malzemelerdir. 

 
Çerçeveler paslanmaz çelikten yapılmıĢ olup oluklu, yaylı, kıskaçlı çeĢitleri vardır. 

Bunlar aĢağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır: 

 

 Oluklu film çerçeveleri 

 

Adını, filmin yerleĢtirildiği kısımların oluk Ģeklinde olmasından alır. Ġç kısmı 0,5 cm 

geniĢliğinde oluk Ģeklindedir. Üst kısımdaki oluğun açılıp kapanma özelliği vardır. Filmler 
çerçeveye buradan takılır. Çerçevenin alt kısmındaki oluk tabanı delikli olduğundan banyo 

suları buradan akar. 

 

Resim 2.4: Oluklu film çerçevesi 

 

Filmler bu çerçevelere kolay takılır ve banyo aĢamasında film çerçeveden zor kurtulur. 

Film çerçevede iken sadece kenarları oluk içerisindedir. Kurutma iĢlemleri bu çerçevelerle 
yapılmaz. Filmin oluk dıĢında kalan kısımları kuruduğu halde oluk içinde kalan kısımları 

ıslak kalmaktadır. Bu nedenle banyo sonunda kurutma iĢlemi mandallara asılmak sureti ile 

yapılmaktadır. 
 

 Yaylı film çerçeveleri  

 
Çelik madeni bir çerçevedir. Üst kısmında bir çubuk veya yaya bağlı iki hareketli 

kıskaç, alt kısmının birer köĢesinde de sabit kıskaçlar vardır. Kıskaçlar film köĢelerini 

delerek filmi tutarlar. Yay sayesinde film gergin durur. Film çerçeveye dikkatli bir Ģekilde 

takılmazsa çerçeveden kurtulabilmektedir. Filmin çerçeveden çıkartılmadan kurutulması 
önemli bir avantajdır. 
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Resim 2.5: Yaylı film çerçevesi 
 

 Kıskaçlı film çerçeveleri  

 

Paslanmaz çelikten yapılmıĢlardır. Çerçevelerin her köĢesinde birer tarafı sabit, diğer 
tarafı yarı hareketli özelliğe sahip kıskaçlar vardır. Film bu kıskaçlarla çerçeveye tutturulur. 

Her kıskacın hareketli tarafının ucunda filmin düĢmemesi için filmin köĢelerini delen sivri 

uçlar bulunur. Kıskaçlarla filmin gerginliği sağlanır. Filmler bu askılara kolayca takılıp 
kurutma iĢlemi de aynı askıyla yapılabilir. 

 

Resim 2.6: Kıskaçlı film çerçevesi 

 

 Çerçevelerin korunma ve bakımı 

 

o Çerçeveler sağa sola rastgele atılmamalı, ebatlarına göre belli bir 
düzen içinde asılmalıdır. 

o Filmleri çerçeveye takarken kıskaçlara gereksiz baskı 

yapılmamalıdır. 

o Çerçeveler kirlenince temizlenmeli, temizlik için metal olmayan 
sert bir fırça kullanılmalı, sıcak su ile iyice yıkanmalıdır. Özellikle 

oluklu çerçevelerin oluk içleri iyice yıkanmalıdır.  

o Banyodaki kimyasal maddelerle reaksiyona girerek banyoların 
kimyasal terkibini bozduğu için paslı çerçeveler kullanılmamalıdır. 
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 Film çerçevelerinin yerleĢtirilmesi  

 

Masanı bitiĢik olduğu duvarın sağ üst tarafına uygun bir Ģekilde film çerçevelerini 

ebatlarına göre asmak için metal veya porselen askılar yerleĢtirilir. 

 

2.1.3. Banyo Tank, Blok ve Üniteleri 
 

Filmlerin banyo iĢlemlerinin yapıldığı sistemlerdir. 
 

 Banyo tankları 

 
Film banyo iĢleminin yapıldığı kaplardan her birine, banyo tankı denir. Her tank ait 

olduğu banyonun adını alır. ( developman tankı, ara tank, tespit tankı, yıkama tankı) 

 

ġekil 2.1: Banyo tankları 

 

 Banyo tanklarının yapısı ve özellikleri 

 

Banyo tankları paslanmaz çelik, sert vulkonize lastik, perspex (cam gibi sert plastik) 
gibi maddelerden yapılır. Çelik olanı tercih edilir. 

 

Tankın yapıldığı madde banyodaki kimyasal maddelere ve kimyasal reaksiyonlara 

karĢı dayanıklı olmalıdır. Ayrıca banyo solüsyonlarının fotografik yetenekleri üzerinde 
olumsuz etkisi olmamalıdır. Tankın yapıldığı maddenin mekanik (fiziksel) uygunluğu 

önemlidir. Cam, ucuz ve kimyasal maddeler için ideal olmasına rağmen üretim, montaj ve 

kullanım aĢamasında kolayca kırılabileceğinden kullanıĢsızdır. 
 

Tanklara plastik borularla sıcak ve soğuk su bağlantısı yapılır. Sıcak su tertibatı 

olmasa dahi soğuk su mutlaka olmalıdır. 
 

Banyo ısısı, elektrikli su ısıtıcıları ile ayarlanabilir. Banyo ısısı banyo termometresi ile 

ölçülmelidir. 
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 Banyo tanklarının hacimleri 

 

Tanklar, banyo edilecek en büyük ebattaki film ve çerçeveyi içine alacak kadar büyük 

olmalıdır. Seçilecek tank büyüklüğü, röntgen departmanındaki iĢ yoğunluğuna bağlıdır. 

Genellikle tankların hacim olarak 3.5 ve 10 galon (14 lt–22,5 lt-45 lt) olanları 
kullanılmaktadır. 

 

Developman tankı hacmi belirlenirken, aynı anda: 
4–5 film banyo edilecekse yaklaĢık 9 litre, 

8–10 film banyo edilecekse yaklaĢık 22,5 litre 

16–20 film banyo edilecekse yaklaĢık 45 litre su alan tankların kullanılması uygun 

olur. 
 

Tankların büyüklükleri pratik olarak tespit edilmek istenirse; 

 
Ara tank developman tankının yarısı, tespit tankı developman tankının iki katı, yıkama 

tankı developman tankının dört katı büyüklüğündedir; ancak bu pratik bir yoldur. Filmlerin 

iyi yıkanabilmesi için tercih edilen büyüklük 45 lt’dir. Manuel banyo tanklarında ısıtma 
iĢlemi blanjörlerle yapılır. 

 

ġekil 2.2: Tankların büyüklüklerinin pratik olarak tespiti 

 

 Banyo blokları 

 
Tüm banyo tanklarını (developman+ara+tespit+yıkama) içine alan ve bir bütün olarak 

betondan yapılan sabit banyolara, banyo bloku denir. 

 

ġekil 2.3: Banyo blokları 
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 Banyo bloklarının özellikleri 

 

Banyo bloklarında, tank görevi yapan bölümler gibi diğer kısımlarda sabit olup 

hareket ettirilmez. Bu tür banyolarda her tankın üzerindeki bölme üzerinde oluklar vardır. Bu 

oluklar banyodan çıkarılan filmden damlayan suyun, diğer banyo solüsyonlarına karıĢmasını 
önler. Damlayan sular oluklar yardımı ile blok havuzuna akar. 

 

Banyo blokları sağlam olması, avantajlı olmasına rağmen, taĢınabilir olmaması ve 
ısıtma güçlüğü nedeni ile fazla tercih edilmemektedir. Sabit banyo bloklarında ısıtma iĢlemi 

blanjörlerle yapılır. 

 

 Banyo üniteleri 
 

Ġçinde sabit olmayan tankları, su ve ısıtma tertibatı bulunduran taĢınabilir özelliği olan 

banyolara, banyo ünitesi denir. 
 

 Banyo ünitelerinin önemi 

 

Banyo ünitelerinin taĢınabilir olması, kolay montajı ve ısısının kolay kontrol edilmesi, 
ısıtma esnasında da çalıĢılabilmesi önemli avantajları ve tercih sebepleridir. 

 

ġekil 2.4: Banyo ünitesi 

 

 Banyo ünitelerinin yapısı ve özelliği 

 

Banyo üniteleri; developman tankı, ara tank, tespit tankı ve yıkama tanklarından 
oluĢur. 

 

Developman, ara ve tespit tankları su geçirmez bir madde ile kaplanmıĢ, metal veya 
tahtadan oluĢan bir sistem içerisinde bulunur. GeniĢçe bir sandığa benzer. Bu bölüme tanklar 

yerleĢtirilir ve su ile doldurulur. Developman tankın altına yerleĢtirilen sistem ile ısıtılır. Isı 

genellikle otomatik termometrelerle ölçülür. Isının belirli bir seviyede kalması için ısı 

regülâtörleri kullanılır. 
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Banyo ünitesine, tanklardaki su azaldığında fazla ısınmayı önlemek için Ģamandıralı 

anahtar ilave edilmiĢtir. Bu anahtar otomatik olarak azalan suyu takviye eder ve suyun 

normal seviyede kalmasını sağlar. 

 
Developman ve tespit tankının altında, gerektiğinde sıvıları boĢaltmak için birer delik 

vardır. Delikleri kapatan tıpalara bağlı zincirler yolu ile el tanka daldırılmadan tank içindeki 

sıvı boĢaltılabilir. Ara tankında devamlı temiz su teminini sağlayan giriĢ, çıkıĢ vanaları 
bulunur. Ünitelerdeki tanklar tahta veya sert plastik ızgaralar üzerine yerleĢtirilir. 

 

Yıkama tankı diğer tankların sağ tarafında bulunur, tankların içinde en büyük olanıdır. 

En az 45 litre olmalıdır. 
 

 Banyo tank, blok ve ünitelerinin bakımı ve temizliği 

 
Tanklar sık sık ve düzenli olarak temizlenmelidir. Temizleme iĢlemi her banyo 

değiĢiminde yapılmalıdır. Tankların içi uzun saplı, çizme özelliği olmayan fırçalarla ılık su 

ile fırçalanmalıdır. Ünitenin dıĢı günlük olarak temizlenmelidir. Termometrenin doğru 
çalıĢıp çalıĢmadığı kontrol edilmelidir. 

 

 

 Banyo tank, blok veya ünitelerinin yerleĢtirilmesi 
 

Banyo tank, blok veya üniteleri kuru çalıĢma masasından uzak olmalıdır. Banyo 

tankları developman tankı, ara tank, tespit tankı ve yıkama banyoları Ģeklinde sıralanmalıdır. 
Yıkama tankı, blok veya ünitelerden ayrı olabilir. Banyo blok veya ünitelerin bulunduğu 

duvar üzerine tanklardan 130 cm yüksekliğe karanlık odanın özelliğine göre bir ya da iki 

tane emniyet lambası konur. Developman banyosu üzerine, banyodan çıkan filmlerin 

kararma derecelerini kontrol etmek için mutlaka emniyet lambası konmalıdır. 
 

Yıkama tankından sonra sızdırma askıları yer alır. Kurutma dolabına gidecek olan 

filmlerin fazla suyu sızdırılır. 
 

2.1.4. Blanjörler (Banyo Isıtıcıları) 
 
Otomatik ısıtma sistemi olmayan banyo ünitelerinde, banyoları ısıtmak için kullanılan 

elektrikli seyyar ısıtıcılara, blanjör denir. 

 
DeğiĢik güçte olanları vardır (250–500–750 watt). Genellikle orta güçte olanları tercih 

edilir. Özellikle düĢük sıcaklıkta etki göstermeyen developer banyo ısısının, manuel banyoda 

18–20 C° ve otomatik banyo makinelerinde 30-34 °C arasında olması gerektiğinde ısı 
blanjörlerle ayarlanır. Blanjör film üzerinde, banyo solüsyonları arasındaki ısı farkından 

oluĢan retikülasyonu (ağlaĢma) önlemek için kullanılır. 

 

Blanjörler yapılarına göre spiral, halka ve silindir Ģeklinde olmak üzere üç çeĢittir. 
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Resim 2.7: Blanjör örneği   ġekil 2.5: Blanjör çeĢitleri 

 

 Blanjörleri kullanma tekniği  
 

Blanjörün sapı yalıtılmıĢ ve metal kısımları topraklanmıĢ olmalıdır. Blanjör 

kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar Ģunlardır. 
 

 Önce blanjör banyo tankının içine bırakılır, sonra fiĢ prize takılır.  

 Banyo ısıtıldıktan sonra ise önce fiĢ prizden çıkarılır sonra blanjör sudan 

çıkarılır.  

 Blanjör çalıĢırken kesinlikle film banyo edilmez. Film eriyebileceği gibi 

blanjöre yakın film yüzeyi ısıdan etkilenebilir. 
 

2.1.5. Film Kurutma Dolapları  
 
Manuel sistemle banyo edilen filmlerin kurutulması iĢleminde kullanılan dolaplardır.  

Kurutma dolabının üst tarafında ısıtıcı bir direnç ve direncin üst tarafında meydana gelen 

ısıyı dolap içine üfleyen vantilatör vardır. Kurutma dolaplarının ısı dereceleri dolabın türüne 

göre 20˚C–50˚C arasındadır. Motor güçleri ise 600 watt ile 2,5 Kw arasında değiĢir. 

 

 Film kurutma dolaplarının kullanılması 

 
Sızdırma tanklarından alınan filmler bu dolaplara yerleĢtirilir. Cihaz istenilen ısı 

derecesine ve zamana ayarlanarak (Örn:35˚C’de 25 dakika) kurutma iĢlemi baĢlar. 

Ayarlanan kurutma süresi bitince ısıtma kendiliğinden durur. 
 

Banyo sırasında, vasıtasız filmler vasıtalı filmlere göre daha çok sıvı absorbe ettiği 

için kurutulması daha uzun sürer. 

 
Kurutma dolabının kapasitesi iĢ yoğunluğuna göre tespit edilir. Kurutma dolapları 

karanlık odanın dıĢında bulundurulmalıdır. Çünkü kurutma dolabından havaya yayılan 

buhar, karanlık odanın havasını nemlendirir. Nem ise filmlerin görüntü kalitesini etkiler. 
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              ġekil 2.6: Film kurutma dolabı                     ġekil 2.7: Film kurutma dolabı 

                                     (kapalı hali)                                                    (açık hali) 

 

 Film kurutma dolaplarının yerleĢtirilmesi 
 

Kurutma dolabı mümkünse karanlık oda dıĢında (antre gibi) olmalıdır. Karanlık oda 
dıĢında yer yoksa sızdırma askılarından sonra yerleĢtirilebilir. 

 

2.2. Otomatik Banyo Cihazları 
 

1960’ların baĢlarında geliĢtirilmeye baĢlanan ve günümüzde yaygın olarak kullanılan 

otomatik banyo cihazlarında banyo, yıkama ve kurutma iĢlemlerinin hepsi otomatik (el 
değmeden) olarak yapılabilmektedir. Banyo aĢamaları manuel sistemde olduğu gibidir. 

 

Otomatik banyo cihazlarının zamandan tasarruf sağlaması önemli bir avantajdır. 

Klasik banyoda bir filmin banyosu ortalama 50 dakika sürerken, otomatik banyo ile 90 
saniyeden daha kısa sürede yapılabilmektedir. ĠĢlemlerin kısa sürmesi daha çok sayıda 

hastaya hizmet verilmesini sağlamaktadır. ĠĢ gücü ve para yönünden ekonomik olması, 

temizlik ve kullanımın kolay olması gibi avantajları nedeni ile otomatik banyo cihazları 
özellikle iĢ yoğunluğu fazla olan röntgen departmanlarında tercih edilmektedir. Otomatik 

banyo makineleri ile teknisyenin yaptığı doz hataları telafi edilemediğinden,  daha dikkatli 

çalıĢılması gerekir. 

  

Resim 2.8: Otomatik banyo cihazı örnekleri 
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2.2.1. Otomatik Banyo Makinesinin Karanlık Odaya YerleĢtirilmesi 
 

ÇalıĢma hızını artırmak için otomatik banyo makinelerinin grafi odasına bitiĢik veya 
yakınında yer alması gerekir. AĢağıdaki üç seçenekten en uygun olanı seçilir. 

 

 Cihaz karanlık oda içerisinde uygun bir kenara konulur. Yoğun çalıĢan radyoloji 

merkezlerinde bu konum tercih edilmez. 

 

ġekil 2.8: Otomatik banyo makinesinin karanlık odaya yerleĢimi 

 

 Film sürme tepsisi ve cihaz gövdesi karanlık oda içerisinde, film toplama sepeti 

dıĢarıdadır. Bu konum, karanlık odanın yeterince büyük olması ve dıĢarıdaki 
sahanın yetersiz olması durumlarında tercih edilir. 

 

ġekil 2.9: Otomatik banyo makinesinin karanlık odaya yerleĢimi 

 

 Besleme tepsisi karanlık oda içerisinde, cihaz gövdesi dıĢarıdadır. Bu 
konumdaki yerleĢimde cihaz ısısı karanlık oda ısısını etkilemez. 

 

2.3. Diğer Malzemeler  
 
Karanlık odada negatoskop, termometre, nemölçer, banyo ayakkabısı, banyo önlüğü 

vb. gibi malzemeler bulunur. 
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 Negatoskop: Görüntü meydana getirilmiĢ röntgen filmlerinin incelenebilmesi 

için ıĢık sağlayan aydınlatıcı araçtır. Ġçinde flüoresan lamba bulunur ve ön tarafı 

beyaz mika ile kaplanmıĢtır. Üzerine filmler takılarak değerlendirilir. Üst 

tarafında filmleri tutmaya yarayan kıskaçları vardır. Farklı büyüklükte veya 
farklı güçlerde üretilmiĢ, seyyar ya da sabit olabilir. Karanlık odada, film 

inceleme odalarında ve servislerde bulundurulabilir. 

 
Karanlık odada kaset alıĢ-veriĢ dolabının sağ tarafında bulunur. 

     

Resim 2.9: Negatoskop örnekleri 

 

 Termometre: Karanlık odada iki çeĢit termometre kullanılır.  

 

 Karanlık odanın ısısını gösteren termometre, 

 Banyo üniteleri otomatik termostata sahip değilse, banyo solüsyonlarının 

ısısını ölçmek için kullanılan termometre. 

 

Bu termometreler sudan etkilenmeyen, banyo tanklarının kenarına asılabilen ve kolay 

okunabilen özelliklere sahip olmalıdır. 

 

Resim 2.10: Karanlık oda termometre örnekleri 
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 Nem ölçer: Karanlık odanın havası kimyasal solüsyonların buharlaĢması ile 

nemlenir. AĢırı nem film yapısının bozulmasına sebep olabileceği gibi görüntü 

kalitesini de olumsuz yönde etkiler. Karanlık odanın nem oranı %30-%60 

arasında olmalıdır. Nem ölçer, havadaki nem oranını ölçen araçtır. 

 

Resim 2.11: Nem ölçme cihazı 

 

 Banyo ayakkabısı: Özellikle manüel banyolarda kullanılan ayakkabılardır. 
Lastik, kauçuk ya da kauçuk+bezden yapılabilir. 

 Banyo önlüğü: El banyosu yapılan karanlık odalarda kullanılır. Kimyasal 

maddelerle teması önler. 
 Alarm saatleri: Karanlık odada banyoya atılmıĢ filmlerin banyodan çıkarma 

zamanının geldiğini, banyo sürelerinin bittiğini haber vermek amacı ile 

kullanılır. 

 YaĢ film taĢıyıcıları: Banyo sonrasında ıslak filmleri kurutma dolabına taĢımak 
için kullanılır. 

 Kaset taĢıyıcıları: Kasetlerin radyografi odalarına taĢınmasını sağlar. 

 Film ve film köĢe kesicileri: Ġstenilen ebatta film bulunmadığı zaman, büyük 
boyutlu filmlerin kesilerek küçük ebatta film elde edilmesini sağlar. Keskin 

köĢeli filmlerin köĢelerinin oval bir Ģekilde kesilmesini sağlar. Filme estetik bir 

görüntü sağlandığı gibi, filmlerin dosyaları yırtması engellenir. 
 

2.4. Karanlık Odada Uyulması Gereken Kurallar 
 

ÇalıĢma sırasında meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için karanlık odada 

uyulması gereken kurallar vardır. Bunlar; 
 

 Karanlık oda iĢe baĢlamadan önce normal ıĢıkta kontrol edilir. Eksiklikler varsa 

tamamlanır. 
 Havalandırma sistemi çalıĢtırılır. 

 Karanlık oda kapısı basit bir kapı ise kapı arkadan kilitlenmelidir. 

 Emniyet lambası yakılarak normal aydınlatma ıĢıkları söndürülmeden filmler, 

kutu, kaset veya ambalajlarından asla çıkarılmamalıdır. 
 Kasetlere doldurulacak ve banyo edilecek filmler emniyet lambası altında 

mümkün oldukça kısa süre bekletilmelidir. 
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 Filmler banyoya atıldıktan bir dakika sonra kısa aralıklarla emniyet lambası 

altında kontrol edilmelidir. 

 Karanlık odada ısıtıcı gibi ıĢık yayan araçlar kullanılmamalıdır. Filmlerin 

ıĢıktan ve buhardan etkilendiği unutulmamalıdır. 
 ÇalıĢma sırasında kapı kesinlikle açılmamalıdır. 

 ÇalıĢma bittikten sonra, normal aydınlatmaya geçileceği zaman film kutularının 

kapalı olup olmadığı kontrol edilmelidir. 
 Karanlık odada banyo iĢlemi tamamlanınca, developman tankının üzeri 

kapatılmalıdır. Banyo solüsyonlarının buharlaĢma ve oksidasyonunu azaltmak 

için solüsyonların konuldukları tankların ağzı devamlı kapalı tutulmalıdır. 

 ÇalıĢma olmadığı zaman, karanlık odada beklenilmemelidir. 
 Karanlık oda çalıĢmaları bitince, oda iyice havalandırılmalıdır. 

 Normal aydınlatma esnasında karanlık oda kontrol edilmeli, eksiklikler 

tamamlanmalıdır.(Banyo solüsyonları, kaset, film vs.) 

 

ġekil 2.10: Manüel banyo sistemi karanlık oda düzeni 
 

 

ġekil 2.11: Otomatik banyo sistemi karanlık oda düzeni 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
Karanlık oda malzemelerini düzenleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Banyo tanklarını diziniz. 

 Banyo tanklarını sırasıyla dizilmesini 
sağlayınız. 

 ġekil 2.1 inceleyiniz. 

 Film çerçevelerini boylarına göre 
sıralayınız. 

 Film çerçevelerini ebatlarına göre 

ayırınız. Örneğin;18x24,24x30,35x35 
vb. 

 AyırmıĢ olduğunuz çerçeveleri yerlerine 

yerleĢtiriniz. 

 Film kutularını kuru çalıĢma masası 
üzerindeki yerlerine yerleĢtiriniz. 

 Film kutularını alarak boyutlarına göre 
kuru çalıĢma masası üzerindeki bölmeli 

kutuya yerleĢtiriniz. 

 Emniyet lambasını kontrol ediniz. 

 Emniyet lambasının masadan 130 

santimetre yüksekliğe takılmasını 
sağlayınız. 

 ÇeĢitli kaynaklardan emniyet lambası 
çeĢitlerini inceleyiniz. 

 Termometreyi kontrol ediniz. 
 Termometrenin sağlam olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Alarm saatini kontrol ediniz. 
 Alarm saatinin çalıĢıp çalıĢmadığını 

kontrol ediniz. 

 Diğer malzemeleri yerleĢtiriniz. 
 Kuru çalıĢma masasının altıdaki 

bölmelere fazla filmleri, blanjör ve diğer 
malzemeleri yerleĢtiriniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Hangisi, karanlık oda malzemelerinden birisi değildir? 
A) Banyo tankları 

B) Blanjör 

C) Statif 

D) Termometre 
E) Film çerçeveleri 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, kuru çalıĢma masasının özellikleri için doğru değildir? 
A) Karanlık odanın sol tarafında bulunur. 

B) Masanın üzeri formika kaplı olmalıdır. 

C) Tercih edileni sert cins tahta olanıdır. 
D) Masanın tozu sık sık alınmalıdır. 

E) Film kutuları için bölmeleri bulunmalıdır. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, film çerçeveleri için doğru değildir?  
A) Çerçeveler, filmin banyo solüsyonu içinde dik durmasını sağlarlar. 

B) Çerçeveler ile film emülsiyonuna el değmeden banyo iĢlemleri yapılır. 

C) Aynı anda birbirine değmeden birkaç film birden banyo edilebilir. 
D) Oluklu, yaylı, kıskaçlı çeĢitleri vardır. 

E) Çerçeveler sadece film banyosu için kullanılır.  

 
4. AĢağıdakilerden hangisi, tanklar için doğru değildir? 

A) Film banyo iĢleminin yapıldığı kaplardan her birine banyo tankı denir. 

B) Çelik olanı tercih edilir. 

C) Kimyasal reaksiyonlara karĢı dayanıklı olmalıdır. 
D) Tankların mekanik uygunluğu çok önemli değildir. 

E) Her tank ait olduğu banyonun adını alır. 

 
5. AĢağıdakilerden hangisi, otomatik banyoların dezavantajlarındandır? 

A) Teknisyenin yaptığı doz hatalarının telafi edilememesi 

B) Zamandan ekonomik olması 
C) ĠĢ gücü ve para yönünden ekonomik olması 

D) Temizlik ve kullanımın kolay olması 

E) Banyonun her gün ısısı ve merdanelerinin gözden geçirilmesi 

 
 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 
Bu öğrenme faaliyeti ile karanlık odanın bakım ve temizliğini sağlayarak film banyosu 

için hazır hale getirebileceksiniz. 

 

 
 

 

 Karanlık odada oluĢan nem ve tozun filmler üzerindeki etkisini araĢtırınız.  
 Karanlık odanın bakım ve temizliği için düzenli olarak yapılması gerekenleri 

araĢtırınız. AraĢtırma sonuçlarınızı rapor halinde düzenleyerek sınıf ortamında 

öğretmen ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. KARANLIK ODANIN BAKIM VE 

TEMĠZLĠĞĠ 
 

Sağlıklı ve verimli bir çalıĢma yapılabilmesi için karanlık odanın günlük, periyodik 

bakım ve temizliğinin yapılması gerekir. 
 

3.1. Karanlık Odanın Günlük Bakım ve Temizliği 
 

Karanlık odanın günlük bakım ve temizliğinde aĢağıdaki iĢlemler uygulanır: 
 

 Karanlık odada iĢe baĢlamadan önce gerekli kontroller yapılır, eksik malzeme 

varsa tamamlanır. Malzemelerin yerinde ve düzenli olması sağlanır. 

 Kuru çalıĢma masasının temizliği oldukça önemlidir. Masa, tozlu ve ıslak 
olmaması için kuru bir bezle silinir.  

 Otomatik banyo makinesi çalıĢtırılmadan önce makinenin dıĢ yüzeyi ve film 

besleme ünitesi temiz bir bezle silinir. Cihazda film yokken film besleme 
ünitesinin kapağı hiçbir zaman kapatılmaz. 

 Banyo solüsyonlarının eksiği tamamlanır. Ġstenilen ısı seviyesi ayarlanır. 

 Merdane üzerinde gece boyunca oluĢan kimyasal madde birikintilerinin 

temizlenmesi için 1 veya 2 tane eski film verilerek cihaz çalıĢtırılır. 
 Havalandırma çalıĢtırılır, klasik havalandırma sistemi varsa kapatılır. 

 Günlük çalıĢma bittiğinde film kutuları ve banyolar kontrol edilir. Banyo 

tanklarının üzeri kapatılır.  
 Elektrikli cihazların fiĢleri çekilir. 

 Kasetler kontrol edilir, arızalı kasetler ayrılır, kirli kasetler temizlenir. 

 Çerçeveler kontrol edilerek, ebatlarına göre belli bir düzen içinde asılır. Kirli 
çerçeveler temizlenir. Temizlik için metal olmayan sert bir fırça kullanılarak, 

sıcak su ile iyice yıkanır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Oda iyice havalandırılır. 

 Her gün banyonun ısısı ve merdaneleri gözden geçirilir. 

 Banyo ünitesinin dıĢı günlük olarak temizlenir.  

 Odanın genel temizliği sağlanır.  
 Hatalı filimler belirli bir yerde biriktirilir. 

 

3.2. Karanlık Odanın Periyodik Bakım ve Temizliği 
 

Karanlık odadaki iĢ yoğunluğuna göre belirli aralıklarla yapılır. Haftada, onbeĢ günde 

veya ayda bir yapılabilir. Çok yoğun çalıĢan birimlerde banyo cihazının haftalık hatta daha 

sık temizlik ve bakımı yapılmalıdır.  
 

Yıpranan veya aĢınan parçalar değiĢtirilmelidir. Ġyi bakılmıĢ cihazların ömrü uzar ve 

daha az arıza oluĢur.  

 

3.2.1. Banyo Tank, Blok ve Ünitelerinin Temizliği  
 

 Tanklar sık sık ve düzenli olarak temizlenir. Temizleme iĢlemi her banyo 

değiĢiminde yapılır.  

 Tankların içi uzun saplı ve çizme özelliği olmayan fırçalarla ılık su ile 
fırçalanır. 

 Banyo solüsyonlarının değiĢiminde ünitedeki tanklar çıkartılarak altlarındaki 

ızgaraların temizlenir.  

 Banyo ünitesine, tanklardaki su azaldığında otomatik olarak suyu takviye 
ederek, fazla ısınmayı önleyen Ģamandıralı anahtarın çalıĢıp çalıĢmadığı kontrol 

edilir.  

 Ara tankında devamlı temiz su teminini sağlayan giriĢ, çıkıĢ vanalarının 
kontrolü yapılır. 

 Banyo ünitesinin ve tankların temizliği sağlandıktan sonra tanklar sırası ile 

developman tankı, ara tank, tespit tankı ve yıkama tankı olmak üzere banyo 
ünitesine yerleĢtirilir. 

 

3.3. Zemin Temizliği 
 

Karanlık odada oluĢan toz ve nem grafideki görüntü kalitesini etkiler. Bundan dolayı 

zeminin tozlu ve nemli olmaması gerekir. 

 

3.4. Karanlık Odada Kontrol Edilmesi Gereken Diğer Noktalar  
 

 Termometrenin doğru çalıĢıp çalıĢmadığı,  

 Kaset alıĢ veriĢ dolaplarının arızalı olup olmadığı, 

 Karanlık odanın boyasının dökülüp dökülmediği, 

 Muslukların çalıĢıp çalıĢmadığı kontrol edilmelidir. 

 Periyodik bakım iĢ yoğunluğunun olmadığı zamanlarda, genellikle hafta 

sonları yapılır. 

 

Günümüzde karanlık oda gereksinimini ortadan kaldıran sistemler geliĢtirilmiĢtir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

Karanlık odanın bakım ve temizliğini sağlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Karanlık oda malzemelerini 
düzenleyiniz. 

 Karanlık oda malzemelerinin yerlerini 
kontrol edebilirsiniz. 

 Eksik malzemelerin tamamlanmasını 
sağlayınız. 

 ÇalıĢmaya baĢlamadan önce masanın 

temiz olup-olmadığını kontrol ediniz. 
 Mutlaka temiz masalarda çalıĢınız. 

 Kuru çalıĢma masasının temizliğini 
sağlayınız. 

 Masanın kuru bir bezle temizlenmesini 
sağlayınız. 

 Tank, blok ve ünitelerin temizliğini 

sağlayınız. 

 Tankların her banyo solüsyonu 
değiĢiminde temizlenmesini 

sağlayabilirsiniz. 

 Tankların içinin uzun saplı yumuĢak bir 

fırça ile temizlenmesini sağlayınız. 

 Zemin temizliğini sağlayınız. 

 Zeminin her gün hijyen kurallarına 
uygun bir Ģekilde temizlenmesini 

sağlayabilirsiniz. 

 Temizliği sağlanan karanlık oda 

zemininin ıslak olup olmadığını kontrol 

ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Merdane üzerinde gece boyunca oluĢan kimyasal madde birikintilerinin temizlenmesi 
için ne yapılması gerekir?  

A) Solüsyonlar değiĢtirilir. 

B) Banyonun ısı derecesi arttırılır. 

C) 1 veya 2 tane eski film verilerek cihaz çalıĢtırılır. 
D) Solüsyon ilave edilir. 

E) Banyonun ısı derecesi düĢürülür. 

 
2. AĢağıdakilerden iĢlemlerden hangisi, tankların temizliği için doğru değildir? 

A) Tanklar sık ve düzenli olarak temizlenmelidir. 

B) Temizleme iĢlemi her banyo değiĢiminde yapılmalıdır. 
C) Tankların içi temizlenirken çizme özelliği olmayan fırça kullanılmalıdır. 

D) Ara tankına devamlı temiz su sağlayan vanalar kontrol edilmelidir. 

E) Temizliği sağlanan tankların yerleĢtirilme sırası önemli değildir. 

 
3. Banyo ünitesinin ve tankların temizliği sağlandıktan sonra tankların takılma sırası 

nasıl olmalıdır?  

A) Developman-ara-tespit-yıkama 
B) Tespit-ara-yıkama- developman 

C) Yıkama- developman-tespit 

D) Yıkama-tespit-ara-developman 
E) Tespit-developman-yıkama-ara 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

4.  ( ) Otomatik banyo makinesi çalıĢtırılmadan önce makinenin dıĢ yüzeyi ve film 

besleme ünitesi temiz bir bezle silinmelidir.  

5. ( ) Günlük çalıĢma bittiğinde film kutuları ve banyolar kontrol edilerek, banyo 

tanklarının üzeri kapatılmalıdır.  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine/ Modül Değerlendirme’ye 

geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. ( ) Karanlık oda duvarlarının ıĢın geçirip geçirmediğini kontrol etmek için yapılan 
teste, duvar testi denir.  

2. ( ) Günlük çalıĢmaya baĢlamadan önce cihaza kontrol filmleri atılarak banyo ısısı ve 

konsantrasyonu kontrol edilmelidir.  
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
3. Standart bir karanlık odanın hacmi ………………………..olmalıdır. 

4. Otomatik ısıtma sistemi olmayan banyo ünitelerinde, banyoları ısıtmak için kullanılan 

elektrikli seyyar ısıtıcılara…………………………………denir. 
5. Görüntü meydana getirilmiĢ röntgen filmlerinin incelenebilmesi için ıĢık sağlayan  

aydınlatıcı araçlara,………………………………denir. 

6. Ġçinde sabit olmayan tankları, su ve ısıtma tertibatı bulunduran taĢınabilir özelliği olan 
banyolara, ………………………………… denir. 

7. Banyo tankları……………………,……………………,………………….. ve 

………………………….bölümünden oluĢur. 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

8. Karanlık odanın duvarları hangi renge boyanmalıdır? 
A) Siyah 

B) Beyaz 

C) Kırmızı 

D) Mat sarı  
E) Mat beyaz veya krem 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi, karanlık odada yapılan uygulamalar için doğru değildir? 

A) Film kutuları mutlaka kapalı tutulmalıdır. 

B) Karanlık odada çalıĢma sırasında kapı kapalı tutulmalıdır.  

C) Emniyet ıĢıkları altında filmleri uzun süre tutmanın sakıncası yoktur. 
D) Karanlık odada ısıtıcı kullanılmamalıdır. 

E) Karanlık oda iyice havalandırılmalıdır. 
 

10. AĢağıdakilerden hangisi, kaset alıĢ veriĢ dolabı için doğru değildir? 

A) Karanlık oda ile grafi odasının ortak duvarına yerleĢtirilmelidir.  

B) Kaset alıĢ veriĢ dolabı iki bölmeli olmalıdır. 
C) Kasetler, kaseti koyacak kiĢiye göre sağ göze konur. 

D) Kaset alıĢ veriĢ dolabının kapaklarının üzerinin boyalı olması yeterlidir. 

E) Kasetler, kaseti alacak kiĢiye göre sol gözden alınır.  
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 C 

4 D 

5 B 

6 Emniyet Lambaları 

7 IĢık Güvenlik Testleri 

8 Karanlık Oda 

9 Air Condition 

10 18-20  C 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 E 

4 D 

5 A 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 
1 C 

2 E 

3 A 

4 Doğru 

5 Doğru 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 Doğru 

2 Doğru 

3 25 m³ 

4 Blanjör 

5 Negatoskop 

6 Banyo ünitesi 

7 Developman, ara, tespit, 

yıkama 

8 E 

9 C 

10 D 

CEVAP ANAHTARLARI 
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