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ALAN

Radyoloji

DAL/MESLEK

Radyoloji Teknisyenliği Dalı

MODÜLÜN ADI

Radyoloji Departmanının Yapısı

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül radyoloji departmanlarının planlanması ve dizayn
edilmesi,
fiziki
yapısı,
donanımı
ve
radyoloji
laboratuvarlarının fiziki yapısına dair mevzuat ile ilgili bilgi
ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/16

ÖN KOġUL

Bu modülün ön koĢulu yoktur.

YETERLĠK

Radyoloji departmanının yapısını ayırt etmek
Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, radyoloji
departmanlarının, planlanması ve dizayn edilmesi, iyonlayıcı
radyasyon kullanılan odalarda mevzuata uygun donanımın
sağlanması ve iyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarla ilgili
mevzuata ait bilgi ve becerilerle ilgili kazanımlara sahip
olabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Radyoloji
departmanının
özelliklerini
ayırt
edebileceksiniz.
2. Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların fiziki yapısını
ayırt edebileceksiniz.
3. Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların donanımını ayırt
edebileceksiniz.
4. Radyoloji laboratuvarının fiziki yapısına dair mevzuatı
ayırt edebileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Radyasyon odası (kurĢun levhalar, havalandırma
sistemleri, koruyucu paravan, radyografi cihazı vb.)
Ortam: Derslik, radyoloji laboratuvarı
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül ile radyoloji departmanlarında bulunan radyodiognastik ve radyoterapi
laboratuvarlarına ait iyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların fiziki yapısı ve diğer hizmet
üniteleriyle ilgili bilgileri, iyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların donanımına ve radyoloji
laboratuvarlarının fiziksel yapısına dair mevzuata ait bilgilerle ilgili kazanımları elde
edeceksiniz. Elde etmiĢ olduğunuz kazanımlar, sizin radyoloji laboratuvarlarında daha
güvenli, etkin ve baĢarılı bir Ģekilde çalıĢmanızı sağlayacaktır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Radyoloji departmanlarının planlanmasını ve dizaynını öğreneceksiniz. Farklı
büyüklükteki sağlık merkezleri için radyoloji departmanlarında olması gereken odaların ve
iyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların tesisinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)
tarafından belirlenen ölçütlerle ilgili kazanımları elde edeceksiniz.

ARAġTIRMA


Radyoloji departmanlarının planlanması ve dizaynını farklı kaynaklardan ve
internetten araĢtırarak rapor hâlinde hazırlayınız. Sınıf ortamında sununuz.

1. RADYOLOJĠ DEPARTMANLARININ
PLANLANMASI VE DĠZAYNI
1.1. Radyoloji Departmanlarının Planlanması
Radyoloji departmanı, radyodiognastik ve radyoterapi laboratuvarları ile bu
laboratuvarlara ait diğer hizmet ünitelerinden oluĢmaktadır.
Radyoloji departmanlarını, küçük sağlık merkezleri (özel poliklinikler, özel
görüntüleme merkezleri, küçük hastaneler), orta büyüklükteki sağlık merkezleri (devlet
hastaneleri) ve büyük sağlık merkezleri (eğitim araĢtırma hastaneleri, üniversite hastaneleri)
olarak ele alabiliriz. Büyüklük farkı gözetmeksizin tüm sağlık merkezlerinin radyoloji
departmanlarının radyodiognastik laboratuvarında radyografi-radyoskopi odası, hasta
bekleme salonu, hasta soyunma odası, tuvalet, karanlık oda, otomatik banyo odası, kayıtkabul odası, film hazırlama ve kalite kontrol odası, rapor odası, radyoloji uzmanı odası,
teknisyen ve diğer personel dinlenme odası, arĢiv odası bulunmalıdır. Radyoterapi
laboratuvarında ise tedavi cihazlarının bulunduğu odalar, kalıp odası, köpük odası, hasta
çizim (simülasyon) odası, fizik planlama odası, dozimetri odası, Ģef odası, Ģef muavinleri
odası, radyasyon onkolojisi uzmanı odası, teknisyen ve diğer personel dinlenme odası,
sekreter odası bulunmalıdır.
ÇalıĢan personel, hasta ve ekonomik kazançlılık açısından ele aldığımızda radyoloji
departmanlarının planlanması çok önemlidir. Radyoloji departmanları poliklinik,
ameliyathane ve yatan hasta servislerine hizmet verdiği için her mekândan kolay
ulaĢılabilecek bir yerde olmalıdır. Büyük hastanelerde acil servis, poliklinik ve yatan hasta
servislerinin ayrı radyoloji bölümleri varsa radyoloji departmanı, hastanenin uygun
özelliklerdeki her yerinde olabilir. Radyoloji departmanları doğal aydınlatma ve doğal
havalandırmanın iyi sağlanabildiği, çalıĢan personelin ruh sağlığını olumsuz yönde
etkilemeyecek nitelikte, baĢarı ve üretkenliği sağlayacak Ģekilde planlanıp dizayn
edilmelidir.
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Ayrıca radyoloji departmanlarında tanı ve tedavide iyonlayıcı radyasyon kullanılması,
bu tür departmanların planlanmasını ve dizaynını çok daha önemli kılmaktadır.
Sağlık hizmeti veren sağlık kuruluĢlarında, yıllık iĢ yükü ve klinik çeĢidi radyoloji
departmanlarının büyüklüğünün ve kaç odalı olacağının belirlenmesi açısından önemlidir.
Radyoloji departmanları planlanırken iĢ yükündeki artıĢın her yıl ortalama % 10
olduğunu göz önünde bulundurarak 10-15 yıl sonraki iĢ yüküne göre planlama yapılmalıdır.

1.2. Radyoloji Departmanlarının Dizaynı
Kaliteli tanı ve tedavi yapılması için gerekli olan baĢarı ve üretkenlikte radyoloji
departmanlarının, iyi dizayn edilmesi önemli bir etkendir. Radyoloji departmanlarının
dizaynında çalıĢacak ekip 6 kiĢiden oluĢur. Bunlar hastane yöneticisi, mimar, uzman
radyasyon fizikçisi, sorumlu radyoloji uzmanı, radyoloji baĢteknisyeni ve cihaz firma
temsilcisidir. Radyoloji departmanlarının dizaynı, planlama aĢamasındaki anlatılan bilgiler
kapsamında, dizayn ekibi tarafından gerçekleĢtirilir.
Dizayn ekibindeki hastane yöneticisi, baĢ üye konumundadır. Radyoloji departmanına
ayrılan finansal kaynağın kullanımından sorumludur.
Mimar, genel olarak çizimler, dekorasyon ve yapısal mühendisliği içine alan inĢaat
iĢlerinden sorumludur.
Radyoloji uzmanı ve radyoloji baĢteknisyeni, iĢ yükü, koordinasyon, geleceğe yönelik
departmanla ilgili beklentiler hakkındaki bilgi ve fikirlerini sunar. Radyoloji uzmanı ve
radyoloji baĢteknisyeninin tecrübeleri dizayn ekibi için çok önemli ve gereklidir.
Uzman radyasyon fizikçisi, hasta ve personel açısından gerekli olan radyasyon
güvenliğinin sağlanması ile ilgili önlemlerin alınmasında zırhlama ve radyografi odasındaki
cihazların yerleĢimi vb. konularda teknik hesaplamalar ve ekonomik açıdan planlamalar
yapar. Bu konulardaki bilgi ve fikirlerini ortaya koyar.
Cihaz firma temsilcisi, cihazın kapasitesi, yer belirlenmesi ve güç belirlenmesi ile
ilgili teknik bilgileri verir. Cihazların belirlenen alana en uygun Ģekilde yerleĢtirilmesini
sağlar.
Radyoloji departmanlarının tesis edilmesi aĢamasında departman içindeki tüm
kiĢilerin düĢünce ve önerilerine yer verilmeli, gerekiyorsa danıĢmanlardan yaralanılmalıdır.

1.2.1. Farklı Büyüklükteki Sağlık Merkezleri Ġçin Radyodiyagnostik
Laboratuvarlarında Olması Gereken Odalar
Özel poliklinikler, özel görüntüleme merkezleri, küçük hastaneler, orta boyutlu
hastaneler (devlet hastaneleri) ve büyük sağlık merkezleri (eğitim araĢtırma hastaneleri,
üniversite hastaneleri) gibi sağlık hizmetleri veren kuruluĢları sınıflandırdığımızda
buralardaki radyodiognastik laboratuvarlarında olması gereken odalar, sağlık hizmeti veren
sağlık kuruluĢlarının büyüklüklerine göre değiĢmektedir (bk. Tablo1.1).
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Küçük Sağlık
Merkezleri
(özel poliklinik,
küçük hastane)
Evet

Evet

Büyük Sağlık
Merkezleri
(eğitim-araĢtırma,
üniversite has.)
Evet

Evet

Evet

Evet

Hasta soyunma odası
Tuvalet
Radyografiradyoskopi odaları
Mamografi odası
Özel iĢlem odası
Film
banyo/baskı
odası
Otomatik banyo odası

Evet
Evet
Evet

Evet
Evet
Evet

Evet
Evet
Evet

Hayır
Evet

Evet
Evet
Evet

Evet
Evet
Evet

Evet

Evet

Evet

Film hazırlama ve
kalite kontrol odası
ArĢiv odası
BaĢteknisyen odası
Teknisyen ve diğer
personel dinlenme
odası
Radyoloji klinik Ģefi/
Ģef yardımcısı odaları
Radyoloji
uzmanı
odaları
Rapor odası
Sekreter odası
Konferans Salonu
Kütüphane

Evet

Evet

Evet

Hayır
Hayır
Evet

Evet
Evet

Evet
Evet
Evet

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Hayır
Hayır
Hayır
Hayır

Evet
Hayır
Hayır
Hayır

Evet
Evet
Evet
Evet

Radyodiognastik
Laboratuvarlarında
Bulunan Odalar
Müracaat-kayıt kabul
odası
Hasta bekleme salonu

Orta Büyüklükteki
Sağlık Merkezleri
(devlet hastaneleri)

Tablo 1.1: Farklı büyüklükteki sağlık kuruluĢlarına ait radyoloji departmanlarında bulunması
gereken odalar

Genel olarak özel poliklinikler, özel görüntüleme merkezleri ve küçük hastanelerde 12; iki yüz veya daha fazla yataklı devlet hastanelerinde 2; büyük sağlık merkezlerinde 10-15
veya daha fazla iyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların bulunması gerekir.
Büyüklük farkı gözetmeksizin tüm sağlık merkezlerindeki radyodiognastik
laboratuvarlarında, müracaat, kayıt kabul odası, radyografi ve radyoskopi odası, hasta
bekleme salonu, hasta hazırlık odası, tuvalet, karanlık oda (film banyo/baskı odası), film
hazırlama ve kalite kontrol odası, radyoloji uzmanı odası, rapor odası, teknisyen ve diğer
personel dinlenme odası ve arĢiv odası bulunmak zorundadır (bk. ġekil 1.1).
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ġekil 1.1: Tüm sağlık merkezlerinde radyodiognastik laboratuvarında bulunması gereken
odalar
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Resim 1.1: Müracaat kayıt-kabul odası

Resim 1.2: Radyografi odası

Resim 1.3: Radyoskopi odası

Resim 1.4: Hasta bekleme salonu

Resim 1.5: Hasta hazırlık odası

Resim 1.6: Film banyo/baskı odası
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Resim 1.7: Film hazırlama ve kalite kontrol
odası

Resim 1.8: Radyoloji uzmanı odası

Resim 1.9: Rapor odası

Resim 1.10: Teknisyen ve diğer personel
dinlenme odası

Resim 1.11: ArĢiv odası
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1.2.2. Radyoterapi Laboratuvarlarında Olması Gereken Odalar
Radyoterapi laboratuvarında, radyoterapi ve teĢhis cihazlarının bulunduğu odalar,
hasta bekleme salonu, müracaat kayıt-kabul odası, simülatör (hasta çizim) odası, mould
(köpük kesim) odası, mould (kalıp döküm) odası, film banyo baskı odası, dozimetri odası,
medikal planlama (konturlama) odası, fizik planlama odası, teknisyen ve diğer personel
dinlenme odası, baĢ tekniker/baĢteknisyen odası, radyasyon fizikçisi odası, radyasyon
onkoloğu uzman odası, Ģef yardımcısı odası, Ģef odası bulunması zorunludur (bk. ġekil 1.2).

ġekil 1.2: Radyoterapi laboratuvarında bulunması gereken odalar
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Resim 1.12: Co-60 cihazı odası

Resim 1.13: Co-60 cihazı operatör odası

Resim 1.14: Konvansiyonel simülatör cihazı odası

Resim 1.15: CT simülatör cihazı odası

Resim 1.16: CT simülatör cihazı operatör odası
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Resim 1.17: Lineer hızlandırıcı (linac) cihazı
odası

Resim 1.18: Lineer hızlandırıcı (linac) cihazı
operatör odası

Resim 1.19: Mould köpük kesim odası

Resim 1.20: Mould kalıp döküm odası

Resim 1.21: Dozimetri odası

Resim 1.22: Hasta bekleme salonu
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Resim 1.23: Fizik planlama odası

Resim 1.24: Medikal plan (konturlama)
odası

Resim 1.25: Teknisyen dinlenme odası

Resim 1.26: Film banyo baskı odası

Resim 1.27: BaĢtekniker/teknisyen odası

Resim 1.28: Müracaat kayıt-kabul odası
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda,
planlanması ve dizaynı ile ilgili kazanımları elde edeceksiniz.

radyoloji departmanlarının

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Radyoloji departmanı dizayn ekibini
sayınız.

 Ġnternet ortamında konuyla ilgili çeĢitli
araĢtırmalar yapınız.

 Farklı büyüklükteki sağlık merkezleri
için radyodiognastik
laboratuvarlarında olması gereken
odaların ve salonların adlarını
sayınız.

 Bölgenizde bulunan farklı büyüklükteki
sağlık
merkezlerinin
radyoloji
departmanlarını gezerek fikir edininiz.

 Radyodiognastik
laboratuvarında
 Radyodiognastik laboratuvarlarını gezerek
bulunması gereken odaların adlarını
fikir edininiz.
sayınız.
 Radyoterapi
laboratuvarlarında
 Bölgenizde
bulunan
radyoterapi
olması gereken odaları ve salonları
labratuvarlarını gezerek fikir edininiz.
sayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi radyoloji departmanlarının planlanmasında göz önünde
bulundurulacak ölçütler arasında değildir?
A) ÇalıĢan personel
B) Sağlık merkezinin yeri
C) Hasta
D) Ekonomik kazançlılık
E) Sağlık merkezinin büyüklüğü

2.

AĢağıdakilerden hangisi radyoloji departmanı dizayn ekibinde yer almaz?
A) Mimar
B) Radyoloji uzmanı
C) Ayniyat saymanı
D) Firma yetkilisi
E) Uzman radyasyon fizikçisi

3.

AĢağıdakilerden hangisi dizayn ekibinde yer alan uzman radyasyon fizikçisinin
uzmanlık alanı ile ilgili değildir?
A) ĠĢ yüküyle ilgili planlama yapmak
B) Hasta ve personel açısından radyasyon güvenliğini sağlamak
C) Zırhlama ile ilgili teknik hesaplar yapmak
D) Cihazların yerleĢimi ile ilgili teknik hesaplamalar yapmak
E) Ekonomik olması açısından planlama yapmak

4.

AĢağıdakilerden hangisi küçük sağlık merkezlerinde (özel poliklinik, küçük hastane)
bulunması gereken odalardan değildir?
A) Müracaat kayıt-kabul odası
B) Radyografi-radyoskopi odası
C) Mamografi
D) Karanlık oda
E) Teknisyen ve diğer personel odası

5.

AĢağıdakilerden hangisi orta büyüklükteki sağlık merkezlerinde (devlet hastanesi)
bulunması gereken odalardan değildir?
A) Radyografi-radyoskopi odası
B) Müracaat kayıt-kabul odası
C) Otomatik banyo odası
D) Teknisyen ve diğer personel odası
E) Sekreter odası

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
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların fiziki yapısını ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Yakınınızda bulunan bir sağlık merkezine giderek iyonlayıcı radyasyon
kullanılan odalarla ilgili teknik bilgileri not ediniz.



Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların tesisi ile ilgili konuyu öğrendikten
sonra, not ettiğiniz teknik bilgileri karĢılaĢtırıp sınıf ortamında tartıĢınız.

2. ĠYONLAYICI RADYASYON
KULLANILAN ODALAR
Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalar, radyodiognastik ve radyoterapi
laboratuvarlarının öncelikli birimlerindendir. Buralarda iyonlayıcı karakterde radyasyon
üreten röntgen cihazları ve radyoterapi cihazları ile çalıĢılmasından dolayı, iyonlayıcı
radyasyonun insan sağlığına zararlı etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu odaların
radyodiognastik ve radyoterapi laboratuvarlarında yer alan diğer hizmet odalarından
bağımsız tesis edilmesi tercih edilmelidir.

2.1. Ġyonlayıcı Radyasyon Kullanılan Odaların Tesisinde TAEK
Tarafından Belirlenen Ölçütler
Radyoloji departmanı dizayn ekibi, iyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların
düzenlenmesini TAEK tarafından belirtilen ölçütlere uygun olarak gerçekleĢtirir.
Bu ölçütler Ģunlardır:





Alt, üst ve bitiĢik alanları, daimi mesken olarak kullanılmayan alanlar tercih
edilmelidir.
Oda boyutu x-ıĢını cihazının özelliğine göre değiĢmekle birlikte 15 metre
kareden küçük olmamalıdır.
Duvar kalınlıkları en az 29 cm dolu tuğla veya 15 cm beton olmalıdır.
Duvar malzeme yapısının farklı olması veya kalınlığının bu değerlerin altında
kalması durumunda eĢ değer korunmayı sağlayacak kalınlıkta kurĢun plaka ile
kaplanmalıdır.
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Birden fazla x-ıĢını cihazı aynı odaya kurulamaz. Kumanda ünitesi aynı olan
cihazlar araya paravan ( kurĢun veya duvar) konularak kurulabilir.
Odanın tercihan tek giriĢ kapısı olmalı ve bu kapı radyasyon sızıntısına izin
vermeyecek Ģekilde 2.0 mm kalınlığında kurĢun plaka ile kaplanmalıdır.
Oda, tetkik dıĢında baĢka hiçbir amaçla kullanılmamalıdır.
Oda kapısı, tetkik sırasında mutlaka kapalı tutulmalıdır.
Cihazın x-ıĢını tüpü, kapıya mümkün olan en uzak bölgeye yerleĢtirilmelidir.
Kumanda ünitesi de tüpten mümkün olan en uzağa konulmalı ve önüne üzerinde
hasta gözetlemesini sağlayacak uygun kalınlıkta kurĢun eĢ değerli cam bulunan,
kullanıcının saçılan radyasyona karĢı korunmasını sağlayacak boyut ve
tasarımda uygun kalınlıkta kurĢun plaka ile kaplanmıĢ paravan
bulundurulmalıdır.
Cihazın x-ıĢını tüpü direkt kapıya, kumanda ünitesine ve arkası sürekli
kullanılan alanlara yönelmeyecek Ģekilde yerleĢtirilmelidir. Saçılan radyasyon
için gerekli görülen yerler (masa altı ve akciğer statif arkası gibi) uygun
kalınlıkta kurĢun plaka ile kaplanmalıdır.
Odanın havalandırılması aspiratör, vasistas tipi pencere veya merkezî
havalandırma sistemi ile sağlanmalıdır.
Hasta soyunma kabinleri 2.0 mm kalınlığında kurĢun plaka ile kaplanmalıdır.
Hastaların ve refakatçilerin bekleme yeri oda dıĢında ayrı bir yerde olmalıdır.
Odanın bitiĢik alanı film banyo odasına açılıyor ise duvara açılacak kaset
alıĢveriĢ penceresi her iki yönden 2.0 mm kalınlığında kurĢun plaka ile
kaplanmalıdır.
Laboratuvar kapılarında ve gerekli görülen yerlerde radyasyon ikaz iĢaretleri
bulundurulmalıdır.
IĢıklı ikaz uyarı sistemi konulmalıdır.
Odanın radyasyon güvenliği yönünden gerekli koĢulları sağlayıp sağlamadığı
nihai olarak yerinde yapılacak radyasyon kontrol ve denetimi sırasında tespit
edilir.

2.2. Ġyonlayıcı Radyasyon Kullanılan Odaların Yeri
Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalar, havalandırmanın çok iyi sağlandığı, bol güneĢ
alabilen, çalıĢanların ve hastaların ruh ve beden sağlığına olumlu yönde etki edecek,
üretkenliği ve baĢarıyı sağlayacak yerlere tesis edilmelidir. Aynı zamanda acil servis,
poliklinik, ameliyathane, yatan hasta servilerine ulaĢımın kolay olabileceği yerler, mümkün
olduğunca zemin kat ve dıĢ mekânlara komĢu kesimler tercih edilmelidir.
Radyografi ve radyoterapi amaçlı iyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların, alt, üst ve
bitiĢik alanlarında daimi mesken, okul, iĢ yeri vb. olarak kullanılmayan alanlar tercih
edilmelidir.
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2.3. Ġyonlayıcı Radyasyon Kullanılan Odalarının Büyüklüğü
Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarının büyüklüğü iĢ yükü ve röntgen cihazının ve
radyoterapi cihazlarının özelliklerine ve hacmine göre değiĢir. Bu alan büyüklükleri, cihaz
üreticisi firmalar tarafından hesaplanarak minimum ölçüler belirlenmiĢtir. Bu nedenle
cihazlar kurulmadan önce kurulacak cihaz için gerekli alan büyüklüğü, cihaz servis el
kitabından kontrol edilmelidir. Birden fazla röntgen cihazı ve radyoterapi cihazı aynı odaya
kurulamaz. Kumanda ünitesi aynı olan cihazlar, araya paravan ( kurĢun veya duvar)
konularak kurulabilir.
Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların taban alanı tek tüp-tek masa röntgen cihazları
için en az 15m2, çift tüp-çift masa röntgen cihazları için ise en az 25 m2, yüksekliği 3 m
olmalıdır. Standart olarak iyonlayıcı radyasyon kullanılan odanın taban alanı 37 m2 ve
yüksekliği ise 3m olmalıdır. Bir radyoloji departmanının genel alanı ise iyonlayıcı radyasyon
kullanılan odaların toplam alanlarının en az 5 katı büyüklüğünde olmalıdır.
Radyoterapi amaçlı iyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda taban alanı, röntgen
cihazları için 20 m2; kobalt-60 cihazları için 25m2; ve hızlandırıcılar için ise 35 m2 alandan
az olamaz. Bu alanlar sadece cihazların kurulacağı alanlardır. Kumanda odası, soyunma
odası ve ĢaĢırtma koridor alanları bu alanlara dâhil değildir.

2.4. Ġyonlayıcı Radyasyon Kullanılan Odalarının Taban, Tavan ve
Duvar Yapısı
Ġyonlayıcı radyasyonun (eğer düzgün bir Ģekilde yönlendirilmez ve kontrol edilmezse)
insan vücuduna zarar vereceği hatta ölüme neden olabileceği bilinen bir gerçektir. Bu
nedenle radyodiognastik laboratuvarlarındaki iyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların taban,
tavan ve duvar yapısının, röntgen cihazlarının maksimum kV değerlerinde oluĢan iyonlayıcı
radyasyonu geçirmeyecek radyo-opaklığa sahip olması gerekmektedir.
Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların taban betonunun kalınlığı en az 20 cm’lik
dolu beton olmalıdır. Bu değerden daha düĢük kat betonuyla yapılmıĢ ve iyonlayıcı
radyasyon kullanılan odanın alt katı, hastanenin diğer personeli veya insanlar tarafından
sürekli veya kısmi olarak meĢgul ediliyor ise röntgen cihazı masalarının altına, masa
boyutlarından 30 cm’lik kenar taĢkınlığı verecek Ģekilde 3 mm kalınlığında kurĢun plaka
konulmalıdır. Bu odaların zeminleri ise muĢamba, kauçuk, tahta gibi elektriği yalıtan
maddelerle kaplanmıĢ olmalıdır.
Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda ıĢınlama tavana doğru yapılmadığı için tavan
betonunun kalınlığının, bina tavan yapısına ait inĢaat standartlarında olması yeterlidir.
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Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda duvarların radyasyon geçirgenliğinin
hesaplanması, uzman bir radyasyon fizikçisi tarafından yapılmalıdır. Ġyonlayıcı radyasyon
kullanılan odaların radyasyon yalıtımı, genelde zırhlama yöntemiyle yapılmaktadır.
Zırhlamada genellikle kurĢun levhalar kullanılmaktadır. Sekonder radyasyon alanlarında 1,5
mm’lik, primer radyasyon alanlarında 2 mm’lik kurĢun levhalar kullanılır. TAEK tarafından
önerilen zırhlama, bu odaların duvarları 2 mm’lik kurĢun levhalarla kaplanarak yapılmalıdır.
Zırhlaması kurĢun levhalarla yapılmıĢ duvar satıhları, krem tonlarında yağlı boya ile
boyanmalı veya sık dokunmuĢ bezlerle kaplanmıĢ olmalıdır. KurĢun levha kullanımı
mümkün olmayan yerlerde ise 2 mm kurĢunun radyo-opaklığına eĢit değerde
kombinasyonlar kullanılmalıdır.
Bunlar;




29 cm kalınlığında dolu tuğla,
20 cm kalınlığında beton,
2,5 cm kalınlıkta, bir kısım ince, bir kısım kalın baryum sülfat+bir kısım
portland çimentosu harçtan oluĢan baryum sıvasıdır.

Duvarda zırhlama maddesi olarak en yaygın, 2 mm’lik kurĢun levhalar kullanılır. 2
mm’lik kurĢun levhaya eĢ değer diğer kombinasyonların ise sıva kalınlığı, ağırlık ve sıva
içindeki göze görünmez küçük çatlakların olma ihtimali ve buralardan x-ıĢını kaçıĢlarının
olabilmesi nedenlerinden dolayı dezavantajları bulunmaktadır.
Radyoterapi cihazının bulunduğu odalarda cihazda kullanılacak enerjiye göre (6-18
meV) TAEK tarafından zırhlama hesabı yapılarak duvar kalınlığı oluĢturulur (Örnek: 18
meV için 2,5 m). Radyoterapi laboratuvarlarında, iyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda
yaygın olarak kullanılan zırhlama maddesi betondur. (bk. Resim 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6).
Röntgen cihazlarında değiĢik dalga boylarında x-ıĢını elde etmek amacıyla maksimum
kV değerlerine karĢı kullanılması gereken kurĢun levha kalınlıkları aĢağıdaki tabloda
gösterilmiĢtir (bk. Tablo 2.1).
kV değerini aĢmayanlarda

KurĢun levha kalınlığı (mm)

75 kV
100 kV
125 kV
150 kV
175 kV
200 kV
225 kV
300 kV

1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
9,0 mm

400
500
600
900

15,0 mm
22,0 mm
34,0 mm
51,0 mm

kV
kV
kV
kV

Tablo 2.1: Maksimum kV değerlerinde kullanılması gereken kurĢun levha kalınlığı
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Resim 2.1: Rulo kurĢun levha

Resim 2.2: Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan
odaların duvarlarının kurĢunla kaplanması

Resim 2.3: KurĢunla zırhlanmıĢ iyonlayıcı
radyasyon kullanılan oda duvarları

Resim 2.4: KurĢunla zırhlanmıĢ iyonlayıcı
radyasyon kullanılan oda duvarları

Resim 2.5: 2 mm’lik kurĢuna eĢ değer 20 cm
beton duvar

Resim 2.6: 2 mm’lik kurĢuna eĢ değer 20 cm
beton duvar
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2.5. Ġyonlayıcı Radyasyon Kullanılan Odalarının Kapı ve Pencere
Yapısı
Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan oda kapılarının özellikleri Ģunlardır:













Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda dıĢarı açılan tek kapı olmalı, bunun
mümkün olmadığı durumlarda ise ikiden fazla kapı bulunmamalıdır.
Kapı boyutları sedye ve hasta arabalarının rahatça girebileceği ölçülerde
olmalıdır.
Kapı, radyasyon sızıntısına izin vermeyecek Ģekilde 2.0 mm kalınlığında
kurĢun plaka ile kaplanmalıdır.
Bu kapıların, kurĢunun ağırlığı ile sarkmaması ve sürüklenmemesi
sağlanmalıdır.
Kapı pervazları ve kilitleri, radyasyon zırhlamasını zayıflatmayacak Ģekilde
monte edilmiĢ olmalıdır.
Kapıların odalara giriĢ yüzeyinde veya duvara monte edilmiĢ biçimde,
uluslararası radyasyon iĢareti ve iyonlayıcı radyasyonla çalıĢıldığını gösteren
ıĢıklı levha bulunmalıdır.
Ġyonlayıcı radyasyon odalarında bulunan hasta soyunma kabinlerinin kapıları da
2.0 mm kurĢun plaka ile kaplanmıĢ olmalıdır. Bu kapıların kurĢunun ağırlığı ile
sarkmaması ve sürüklenmemesi sağlanmalıdır. Kapı pervazları ve kilitleri
radyasyon zırhlamasını zayıflatmayacak Ģekilde monte edilmiĢ olmalıdır. Kapı
kenarlarında veya üzerlerinde “hasta soyunma kabini” diye yazı ile
belirtilmelidir.
Karanlık oda kapısı, röntgen odası içine açılmamalı, kaset alıĢveriĢi, kaset
alıĢveriĢ perceresinden sağlanmalıdır. Bu pencere, karanlık oda ve röntgen odası
tarafından ayrı ayrı 2.0 mm kurĢun plaka ile kaplanmalıdır.
Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda bina dıĢına açılan pencereler iptal
edilerek belirtilen özellik ve kalınlıkta duvar ile örülmelidir. Oda
havalandırması ise döĢemeden itibaren 225 cm yükseklikte açılacak olan
“vasistas” tipi pencereler ile sağlanmalıdır.
Kumanda ünitesi ayrı bir odada bulunuyorsa hastanın görülmesi için 2,5 mm
kurĢuna eĢ değer koruma sağlayan kurĢun camdan gözetleme penceresi
takılmalıdır. Bu gözetleme penceresinin kenarları radyasyon zırhlamasını
zayıflatmayacak Ģekilde yapılmıĢ olmalıdır. Ayrıca kumanda konsolu,
iyonlayıcı radyasyon kullanılan oda içerisinde bulunuyorsa teknisyen koruyucu
bariyerinin 2 mm’lik kurĢun plakalarla kaplanması gerekir. Burada bulunan
gözetleme penceresine de 2,5 mm kurĢuna eĢ değer kurĢunlu cam takılmalı ve
kenarları radyasyon zırhlamasını zayıflatmayacak Ģekilde yapılmıĢ olmalıdır.
(bk. Resim 2.7, 2.8, 2.9, 2.10).
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Resim 2.7: Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan
hasta giriĢ kapısı

Resim 2.8: Kumanda ünitesi giriĢ kapısı ve
gözetleme penceresi

Resim 2.9: Teknisyen koruyucu bariyer ve
gözetleme penceresi

Resim 2.10: Ġçerde x-ray iĢleminin yapıldığını
belirten ıĢıklı levha



Radyoterapi laboratuvarlarında, iyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların
kapıları ise kurĢun parafinle kaplanmıĢ, fotoselli sistemli kapılardır. Ayrıca bu
kapıların üzerinde “IĢınlama yapılıyor.” veya “IĢınlama yapılmıyor.” yazan
ıĢıklı uyarı levhaları bulunmaktadır. (bk. Resim 2.11, 2.12, 2.13).
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Resim 2.11: Radyoterapi laboratuvarında iyonlayıcı radyasyon kullanılan odanın kapısı

Resim 2.12: Fotosel sistemi

Resim 2.13: Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odanın giriĢ kapısı üzerinde ıĢıklı uyarı levhası
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların fiziki yapısını ayırt edebileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ġyonlayıcı
radyasyon
kullanılan
odalarının tesisinde TAEK tarafından
belirlenen ölçütleri sıralayınız.

 TAEK’e internetten baĢvurarak bilgi
edinebilirsiniz veya TAEK’e giderek
ilgili birimlerdeki çalıĢanlarla yüz yüze
görüĢmeler yapınız.

 Ġyonlayıcı
radyasyon
kullanılan  Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların
odaların yerini ayırt ediniz.
yerini hastane ortamında gözlemleyiniz.

 Ġyonlayıcı
radyasyon
kullanılan
odaların büyüklüğünü ayırt ediniz.

 Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların
büyüklüklerini
hastane
ortamında
gözlemleyiniz.

 Ġyonlayıcı
radyasyon
kullanılan  Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların
odalarının taban, tavan ve duvar
taban, tavan, duvar yapısını hastane
yapısını ayırt ediniz.
ortamında gözlemleyiniz.
 Ġyonlayıcı
radyasyon
kullanılan  Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların
odaların kapı ve pencere yapısını ayırt
kapı, pencere yapısını hastane ortamında
ediniz.
gözlemleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi iyonlayıcı radyasyon kullanılın odaların yerinin belirlenmesi
için doğru ölçüt değildir?
A) Havalandırmanın çok iyi sağlanması
B) Sağlık merkezinin bahçesinde, bağımsız bir alanda olması
C) Mümkün olduğunca zemin kat ve dıĢ mekanlara komĢu kesimlerin tercih edilmesi
D) Bol güneĢ alabilmesi
E) Alt, üst ve bitiĢik alanlarının daimi mesken, okul, iĢ yeri vb. olarak kullanılmaması

2.

AĢağıdakilerden hangisi iyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların büyüklüğüyle ilgili
doğru değildir?
A) Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların taban alanı tek tüp-tek masa röntgen
cihazları için en az 15m2 olmalıdır.
B) Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların yüksekliği 3 m olmalıdır.
C) Bir radyoloji departmanının genel alanı ise iyonlayıcı radyasyon kullanılan
odaların toplam alanlarının en az 3 katı büyüklüğünde olmalıdır.
D) Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların taban alanı çift tüp-çift masa en az 25 m2
olmalıdır.
E) Radyoterapi amaçlı iyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda taban alanı, röntgen
cihazları için 20 m2 olmalıdır.

3.

Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odanın insanlar tarafından sürekli veya kısmi olarak
meĢgul ediliyor ve taban betonu 20 cm dolu beton kalınlığından düĢükse röntgen
cihazı masasının altına kaç mm’lik kurşun plaka konulmalıdır?
A) 3 mm
B) 2 mm
C) 1,5 mm
D) 5 mm
E) 4 mm

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
4.

Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda genellikle primer radyasyon alanlarında
zırhlama maddesi olarak ………….. kalınlığında kurĢun levha kullanılır.

5.

Koruyucu bariyerde bulunan gözetleme penceresine ………… kurĢuna eĢ değer
kurĢun cam takılmalıdır.

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–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların donanımını ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda havalandırma sistemleri neden çok
önemlidir? Havalandırma sistemleri nasıl olmalıdır? AraĢtırınız. AraĢtırma
sonuçlarını rapor hâlinde hazırlayınız ve sınıf ortamında sununuz.

3. ĠYONLAYICI RADYASYON
KULLANILAN ODALARIN DONANIMI
3.1. Ġyonlayıcı Radyasyon Kullanılan Odaların Havalandırma
Sistemleri
Genel olarak ele aldığımızda havalandırma, kapalı bir hacimdeki havanın değiĢtirilmesi iĢlemidir.
Havalandırmanın amacı;







Ortamdaki havanın oksijen içeriğinin azalmasını önlemek,
Ortamdaki havanın içerisindeki karbondioksit gazı, vücut kokuları, sigara
dumanı, nem içeriğinin artıĢını önlemek,
Makinelerden, insanlardan ve aydınlatmadan kaynaklanan ortamdaki ısı
kazancını dıĢarı atmak,
Makinelerden, piĢirmeden ve insanlardan kaynaklanan ortamdaki nem kazancını
dıĢarı atmak,
Zehirli gazları ve tozu ortamdan uzaklaĢtırmak,
Bakteri ve zararlı mikro organizma sayılarını düĢürmektir. Amaç yukarıdaki
maddelerden biri veya birkaçı olabilir.

Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların düzenlenmesinde havalandırma sistemi çok
önemlidir.
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X-ıĢınları geçtiği katı, sıvı ve gaz ortamlarda iyonizasyona neden olur. Yalıtkan gazlar
iletken hâle gelir. Böylece havanın iletkenliğini artırır. Bunun sonucunda da oksijen miktarı
devamlı azalarak havada daha çok toksik gazlar oluĢur. Bu havanın solunması, o ortamda
çalıĢan insanlarda hâlsizlik, bitkinlik, yorgunluk, uyku hâli, baĢ ağrısı, solunum yollarında
tahriĢ ve öksürük gibi etkiler oluĢturur. Ayrıca hasta sirkülasyonu nedeni ile havadaki bakteri
ve zararlı mikroorganizma sayıları, ısı ve nem kazancı, ortamın havalandırılmasını çok
önemli kılmaktadır.
Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda x-ıĢınlarının hava ile etkileĢimi sonucu
oluĢan toksik gazlar, havadan ağır olduğu için zemine yakın birikir. Bu toksik gazlar
nedeniyle bu odaların, zemine yakın kısmında emici, tavana yakın kısmında ise üfleyici
sistemlerle havalandırılması gerekir. Tavana yakın üfleyici sistemlerle dıĢarıdan sağlanan
hava, süzülerek belirli bir nem ve ısı derecesinde oda içerisine verilir. Kirli ve iyonize olmuĢ
hava ise tabana yakın emici sitemlerle dıĢarı atılır.
Genelde iyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda doğal havalandırma, aspiratörle
havalandırma ve air condition sistemiyle havalandırma yöntemleri kullanılmaktadır. Bu
odalarda kullanılan sistemlerden hangisi kullanılırsa kullanılsın havayı saatte en az 10 kez
değiĢtirebilecek nitelikte olmalıdır.

3.1.1. Doğal Havalandırma
Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda doğal havalandırma, tabandan itibaren 225
cm yükseklikte açılacak olan “vasistas” tipi pencereler ile sağlanmalıdır. (bk. Resim 3.1).

ġekil 3.1: Vasistas tipi pencere

Resim 3.1: Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan
odalarda vasistas tipi pencereyle havalandırma
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3.1.2. Aspiratörlerle Havalandırma
Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda havalandırma, tek veya çift yönlü
aspiratörlerle yapılmaktadır.



Tek yönlü aspiratörle sağlanan havalandırma: Bu tür havalandırma
sistemlerinde kirli hava dıĢarı atılır, daha alçaktan bir delikten de iyonlayıcı
radyasyon kullanılan odaya temiz hava giriĢi sağlanır.
Çift yönlü aspiratörle sağlanan havalandırma: Çift yönlü aspiratör
kullanılarak yapılan havalandırmada, bir yandan iyonize olmuĢ kirli hava dıĢarı
atılır. Aynı aspiratör tarafından dıĢarıdaki temiz havanın içeri girmesi sağlanır
(bk. Resim 3.2).

Resim 3.2: Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda çift yönlü aspiratörle havalandırma

3.1.3. Air Condition (Klima) Sistemiyle Havalandırma
Bu sistemle havalandırmada klimalar kullanılmaktadır. Maliyeti fazla olmasına
rağmen iyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda, havalandırmanın en iyi yapılabildiği
sistemdir. Sağlık merkezlerindeki genel havalandırma sistemi içerisinde tavana yakın
üfleyici klimalarla dıĢarıdan sağlanan hava, süzülerek belirli bir nem ve ısı derecesinde oda
içerisine verilir. Kirli ve iyonize olmuĢ hava ise tabana yakın ve merkezî havalandırma
sistemine bağlı emici bacalarla dıĢarı atılır (bk. Resim 3.3, 3.4, 3.5).
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Resim 3.3: Tavana yakın air condition (klima)

Resim 3.4: Tabana yakın emici baca
havalandırma sistemi

Resim 3.5: Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda klima ve emici bacanın bulunduğu
merkezi havalandırma sistemi

3.2. Ġyonlayıcı Radyasyon Kullanılan Odalarda Radyasyon
Güvenliğini Sağlayıcı Diğer Önlemler


Ġyonizan ve non-iyonizan cihazların farklı mekânlara yerleĢtirilmesi



Ġyonizan ve non-iyonizan cihazlar, uygun özellikte ve standartlarda
hazırlanmıĢ olan ayrı ünitelerdeki odalara yerleĢtirilir.
Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda, birden fazla röntgen cihazı aynı
odaya kurulamaz. Ancak kumanda ünitesi aynı olan cihazlar, araya
paravan (kurĢun veya duvar) konularak kurulabilir.
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Radyolojik cihaz ve aksesuarların odadaki düzeni

Radyoloji departmanlarında bulunan iyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda, cihaz
ve aksesuarların odadaki düzeni radyasyon güvenliği, elektriksel güvenlik ve odanın etkin
kullanımı gibi nedenlerle uygun bir Ģekilde yapılmalıdır.














Röntgen cihazı x-ıĢını tüpü, kapıya mümkün olan en uzak bölgeye ve
direkt kapıya, kumanda ünitesine ve arkası sürekli kullanılan alanlara
yönelmeyecek Ģekilde yerleĢtirilmelidir.
Kumanda ünitesi tüpten mümkün olan en uzağa konulmalı ve önüne
radyoloji teknisyenlerinin saçılan radyasyona karĢı korunmasını
sağlayacak boyut ve tasarımda uygun kalınlıkta kurĢun plaka ile
kaplanmıĢ ve uygun eĢ değerli camdan yapılmıĢ gözetleme pencereli
paravan bulunmalıdır.
Saçılan radyasyon için gerekli görülen yerler (masa altı ve akciğer statif
arkası gibi) uygun kalınlıkta kurĢun plaka ile kaplanmalıdır.
Röntgen cihazına Ģehir voltajının geçiĢini sağlayan ana Ģalter metal
muhafaza kutusu içinde topraklanmıĢ olarak kumanda ünitesine yakın
duvara monte edilmelidir.
Yüksek voltaj tankı ise iyonlayıcı radyasyon kullanılan odanın uygun bir
köĢesine muhafazalı dolap içerisine yerleĢtirilmelidir.
IĢınlama süresince üzerinde yüksek voltaj bulunan yüksek voltaj kabloları
keskin kenarlara sürtünmeyecek ve bükülmeyecek Ģekilde duvar ve
tavana monte edilerek yüksek voltaj tankı ve röntgen tüpü arasında
bağlantı sağlanmalıdır.
Radyasyondan korunma amacıyla iyonlayıcı radyasyon kullanılan
odalarda standartlara uygun kurĢunlu önlükler, kurĢun camlı gözlükler,
kurĢunlu troid koruyucular, kurĢunlu eldivenler, kurĢunlu gonat
koruyucular bulundurulmalıdır.
Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda gerektiği durumlarda
kullanılmak amacıyla kum torbaları, destek malzemeleri (yastık, sünger
vb.) ile değiĢik çap ve biçimlerde konuslar da bulundurulmalıdır.

Hasta hazırlık odaları ve özellikleri

Radyoloji departmanlarında, iyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda her oda için en
az iki adet hasta soyunma odası bulunmalıdır. Bu odalarda, hastaların gerektiğinde
oturabileceği sandalyeler bulundurulmalıdır. Ayrıca biri bekleme salonuna diğeri iyonlayıcı
radyasyon kullanılan odalara açılan iki adet kapı bulunmalıdır. Salon veya koridora açılan
kapı, sadece içerden açılabilmelidir. Ġnceleme odasına açılan kapının perdeli olması tercih
edilmelidir. Bu kabinlerde soyunan hastaların giymesi için temiz önlük ve yelekler
bulundurulmalıdır (bk. Resim 3.6).
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Resim 3.6: Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda hasta hazırlık odaları

3.3. Radyodiognastik Laboratuvarlarındaki Ġyonlayıcı Radyasyon
Kullanılan Odalarda Mikyaslı (Ölçekli) Kroki
Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların mikyaslı (ölçekli) krokisi sağlık
merkezlerindeki radyoloji departmanlarının büyüklüğüne, yeri ve konumuna göre belirli
temel ilkeler esas alınarak çizilir ve buna göre tesis edilmesi sağlanır (bk. ġekil 3.1).

ġekil 3.1: Radyodiognastik laboratuvarlarında iyonlayıcı radyasyon kullanılan odanın mikyaslı
(ölçekli) krokisi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, iyonlayıcı radyasyon kullanılan
odaların donanımını ayırt edebileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların  Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda
doğal havalandırma sistemini ayırt
kullanılan
doğal
havalandırma
ediniz.
sistemlerine ait resimleri inceleyiniz.
 Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda  Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda
aspiratörle havalandırma sistemini ayırt
kullanılan aspiratörle havalandırma
ediniz.
sistemlerine ait resimleri inceleyiniz.
 Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda
air condition (klima)
havalandırma
sistemini ayırt ediniz.

 Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda
kullanılan air condition havalandırma
sistemlerini
hastane
ortamında
gözlemleyiniz.

 Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda
radyasyon güvenliğini sağlayıcı diğer
önlemleri ayırt ediniz.

 Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda
radyasyon güvenliğini sağlayıcı diğer
önlemlerin alınmasıyla ilgili internet,
kitap vb. çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız.

 Radyodiognastik
laboratuvarlarındaki
 Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalara
iyonlayıcı radyasyon kullanılan odalara
ait çizilmiĢ mikyaslı kroki Ģekillerine
ait mikyaslı (ölçekli) kroki çizimini
bakınız.
gerçekleĢtiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların havalandırmasıyla ilgili ifadelerden hangisi
yanlıĢtır?
A) Ortamdaki havanın oksijen içeriğinin azalmasını önlemek
B) Makinelerden, insanlardan ve aydınlatmadan kaynaklanan ortamdaki ısı kazancını
dıĢarı atmak
C) Zehirli gazları ve tozu ortamdan uzaklaĢtırmak
D) Bakteri ve zararlı mikro organizma sayılarını düĢürmek
E) Ortamdaki havanın oksijen içeriğini azaltmak

2.

Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda x-ıĢınlarıyla iyonize olmuĢ havada oksijen
miktarı azalmıĢ ve daha çok toksik gazlar oluĢmuĢtur. Bu havanın solunması, o
ortamda çalıĢan insanlar üzerinde çeĢitli etkiler yapar. AĢağıdakilerden hangisi bu
etkilerden değildir?
A) BaĢ ağrısı
B) Çift görme
C) Hâlsizlik
D) Solunum yollarında tahriĢ
E) Uyku hâli

3.

AĢağıdakilerden hangisi iyonlayıcı radyasyon kullanılan odalara ait havalandırma
sistemlerinden değildir?
A) Odalardaki büyük tip pencerelerle havalandırma
B) Air condition sistemiyle havalandırma
C) Tek yönlü aspiratörle havalandırma
D) Vasistas tipi pencerelerle havalandırma
E) Çift yönlü aspiratörle havalandırma

4.

Radyolojik cihaz ve aksesuarların odadaki düzeni ile ilgili ifadelerden hangisi
yanlıĢtır?
A) Cihaz ve aksesuarların odadaki düzeni, radyasyon güvenliği, elektriksel güvenlik,
ve odanın etkin kullanımı gibi nedenlerle uygun bir şekilde yapılmalıdır.
B) Röntgen cihazı kumanda ünitesi, röntgen tüpünden mümkün olan en uzağa
konulmalıdır.
C) Kumanda ünitesi önüne radyoloji teknisyenlerinin saçılan radyasyona karşı
korunmasını sağlayacak kurşunlu paravan bulunmalıdır.
D) Ana şalter kumanda ünitesine yakın, duvara monte edilmelidir.
E) Yüksek voltaj kabloları ile ana şalter ve röntgen tüpü arasındaki bağlantı sağlanır.
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5.

Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalardaki soyunma kabinleriyle ilgili ifadelerden
hangisi yanlıĢtır?
A) Hastanın gerektiğinde oturabileceği sandalyeler bulundurulmalıdır.
B) Bu odalarda biri bekleme salonuna, diğeri iyonlayıcı radyasyon kullanılan odalara
açılan iki adet kapı bulunmalıdır.
C) Her oda için bir adet soyunma odası bulunmalıdır.
D) Salon veya koridora açılan kapı sadece içeriden açılabilmelidir.
E) Ġnceleme odasına açılan kapının perdeli olması tercih edilmelidir.

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–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
AMAÇ
Radyoloji laboratuvarının fiziki yapısına dair mevzuatı ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA
Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Tüzük’ü temin
ederek inceleyiniz ve sınıf ortamında görüĢ alıĢveriĢinde bulununuz.

4. RADYOLOJĠ LABORATUVARLARININ
FĠZĠKSEL YAPISINA DAĠR MEVZUAT
Mevzuat, bir ülkede yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik vb.nin bütünüdür.
Ülkemizde sağlık merkezlerinde yer alan radyoloji departmanlarının ve buralara dâhil olan
iyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların tesisi, yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmak
zorundadır. Devlet, bunlarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik vb. hazırlama görevini ise Sağlık
Bakanlığıyla koordineli olarak TAEK’e vermiĢtir.

4.1. Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında
Kanun
Ülkemizde Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri ile ilgili olarak
Bakanlar Kurulunun 19.04.1937 ve 3153 sayılı Karar’ıyla kabul edilen Radyoloji, Radyum
ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Kanun 28.04.1937 tarih ve 3591 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
Hâlen yürürlükte bulunan bu Kanun, 16 madde ve bir geçici maddeden ibarettir. Bu
Kanun Adalet, ĠçiĢleri ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonu ile yürütülür. Bu Kanun’la
radyasyona dayalı tanı ve tedavi müesseselerinin açılıĢ, donanım ve iĢletme esasları
düzenlenmiĢ ve bu konularla ilgili bir tüzük hazırlanmasına hükmolunmuĢtur.

4.2. Radyoloji Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında
Tüzük
3153 sayılı Kanun’a dayandırılarak Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi
Müesseseleri Hakkında Tüzük, 4201 sayı ve 6 Mayıs 1939 tarihli Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
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Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Tüzük’ün
Radyoloji Laboratuvarının Fiziksel Yapısı Ġle Ġlgili Maddeleri

Karar Tarih ve Sayısı: 2/10857 - 27 Nisan 1939
(R.G.: 6 Mayıs 1939 - Sayı: 4201)
AÇIKLAMA
Söz konusu nizamname (tüzük) metni 52 madde hükmünü içermekle birlikte, aĢağıda
sadece radyoloji laboratuvarıyla ilgili bazı hükümler yer almaktadır. Ayrıca hükümlerin
orijinal anlamı korunarak orijinal dil, güncel dile uyarlanmıĢtır.
Madde 2 - Röntgen teĢhis ve tedavi odaları, müesseselerin mevcut tesisatlarına göre
çalıĢmaya engel olmayacak geniĢlikte olacak ve havayı kolayca değiĢtirebilecek düzeneğe
sahip bulunacaktır.
Madde 3 - Mesaisi çok ve devamlı olan röntgen laboratuvarlarında, hava değiĢtirme
düzeneği, odanın havasını saatte on defa değiĢtirecek kabiliyette olacak ve nitrö gazların
boĢaltılması için konulacak aspiratörler zemine yakın yerde bulunacaktır.
Madde 4 - Mesaisi günde 0,2 R’den (uluslararası kabul edilen röntgen vahidi) fazla
zararlı ıĢık hasıl eden müesseselerde, koruyucu vasıtaları yeterli olmayan tesisatın bulunduğu
laboratuvarların faaliyeti esnasında, yanında veya üstünde yahut altında sürekli olarak ikamet
eden kimseler bulunursa bu odaların döĢeme, duvar ve tavanları;
75 kV’lik gerilimde 1 milimetre,
125 kV’lik gerilimde 2 milimetre,
190 kV’lik gerilimde 3 milimetre,
220 kV’lik gerilimde 4 milimetre,
250 kV’lik gerilimde 5 milimetre,
300-400 kV’lik tevettürde 6 milimetre kurĢun kalınlığı eĢ değerinde olmalı veya buna
göre kurĢun tabaka ile örtülmüĢ bulunmalıdır.
Yeterli koruyucu vasıtaları olan tesisatta, bu odaların döĢeme, duvar ve tavanlarının
kurĢun kalınlığına eĢ değer veya ona göre kurĢun tabakası;
125 kV’lik gerilimde 0,5 milimetre,
190 kV’lik gerilimde 1 milimetre,
220 kV’lik gerilimde 1,5 milimetre,
250 kV’lik gerilimde 2 milimetre,
300-400 kV’lik gerilimde 2,5 milimetre olabilir.
Röntgen faaliyeti esnasında, yukarıda sözü geçen bitiĢik, üst ve alt kat odaların boĢ
kaldığı kanaatine varılırsa röntgen odalarında bu düzenlemeye lüzum yoktur.
Madde 5 - Muayene odalarını, içinde insan bulunan diğer odalarla birleĢtiren kapılar
ve kenarları, zararlı ıĢın geçirmeyecek Ģekilde kurĢunla örtülmüĢ olacaktır.
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Madde 6 - Röntgen muayene laboratuvarlarında çalıĢan doktor ve personelin
bulunduğu kumanda alanları da ıĢından korunmuĢ olmalıdır.
Madde 7 - Koruyucu kurĢun tabakalar, yağlı boya ile boyanmıĢ veya sık dokuma
bezle örtülmüĢ bulunacaktır.
Madde 14 - Kullanılan eldivenler her taraftan parmak ve bilekleri örtmelidir. Gerek
eldivenlerin gerek önlüklerin muhafaza gücünün, en aĢağı yarım milimetre kurĢuna eĢ değer
olması Ģarttır.
Madde 15 - Röntgen tedavisi yaparken mütehassıs ile hasta arasında tesisatın Ģekline
göre 4’üncü maddede yazılı vasfa sahip koruyucu düzeneği bulunan bir ayırıcı bulunacaktır.
Bu ayırıcı, odaları birbirinden tefrik eden duvar olabileceği gibi en az iki metre eninde ve
2,25 yüksekliğinde kurĢun paravana da olabilir.
Madde 25 - Röntgen odalarının zemininin tahta, kauçuk veya muĢamba gibi elektriği
yalıtabilen maddelerden yapılmıĢ olması lazımdır.
Madde 26 - Tavana tutturulmuĢ yüksek gerilim telleri ve bunlara bağlanan ölçü
aletleri, yerden itibaren;
75 kV gerilimde 2,20 metre,
75-130 kV gerilimde 2,30 metre,
130-250 kV gerilimde 2,50 metreden aĢağı yükseklikte olamaz. Yüksek gerilim telleri,
yalıtıcılarla tespit edilmiĢ olmalıdır. Ġrtibat telleri gergin bulunmalı ve tüpe gelen kutuplar
kendi kendine geri giden makaralara tutturulmalıdır. Bu makaraların iyi iĢleyip iĢlemediği
daima kontrol edilmelidir.
Madde 30 - Açık yüksek gerilim telleri bulunan yerlere, ölüm iĢaretini taĢıyan dikkat
(uyarı) levhaları konularak buraların tehlikeli olduğu açıkça gösterilecektir.
Madde 31 - Yüksek gerilim transformatörünün bulunduğu dolap veya odanın kapısı
daima kilitli olacaktır.
Madde 32 - Kumanda anahtarlarının bulunduğu mahal, kolayca eriĢilebilecek yerde
olmalıdır. Bu anahtarlar, sarsıntı ile kendi kendine harekete gelemez bir hâlde yapılacaktır.
Madde 35 - Cihazda akım bulunduğu zaman, cihazın iĢlediğini bildiren gerek sesli ve
gerekse ıĢıklı düzenek bulunması Ģarttır.
Madde 36 – Laboratuvarlarda çalıĢan bütün hizmetlilerin (personel) elektrik
tehlikelerine uğramaları ihtimaline dayanarak gereken önlemleri kolaylaĢtıracak gerecin
mevcut bulunması Ģart olduğu gibi bu hizmetlileri (personeli) bu tehlikelere karĢı devamlı
Ģekilde aydınlatarak bilgilendirmek (eğitmek) gereklidir.
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Madde 38 - Her müessesede, kurĢun eĢ değeri tüzüğe uygun olması gereken döĢeme,
tavan ve duvarlarının kalınlığını ve neden yapılmıĢ olduğunu gösteren mikyaslı (ölçekli) bir
kroki bulunacaktır. Sonradan tamir veya herhangi bir suretle bu kısımlarda bir değiĢme
meydana gelirse yeni bir kroki düzenlenir.
Madde 50 - ĠĢbu Tüzük’e uygun olmayan hâl ve hareketlerde 3153 sayılı Kanun’da
yazılı cezalar tatbik olunur.
Madde 52 - Bu Tüzük hükümlerinin uygulanmasında Sağlık ve Sosyal Yardım,
Adalet ve ĠçiĢleri Bakanlıkları görevlidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, radyoloji laboratuvarının fiziki
yapısına dair mevzuatı ayırt edebileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları
 Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi
Müesseseleriyle Ġlgili Mevzuat
bilgilerini kavrayınız.

Öneriler
 Ġlgili mevzuatı
gözden geçiriniz.

Resmî

Gazete’den

 Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi  Ġlgili Kanun’u TAEK (Türkiye Atom
Müesseseleriyle Ġlgili Kanun bilgilerini
Enerjisi Kurumu) internet sitesinden
kavrayınız.
inceleyiniz.
 Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi  Ġlgili Tüzük’ü TAEK (Türkiye Atom
Müesseseleriyle Ġlgili Tüzük bilgilerini
Enerjisi Kurumu) internet sitesinden
kavrayınız.
inceleyiniz.
 Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi  Ġlgili
Tüzük’ün
radyoloji
Müesseseleriyle
Ġlgili
Tüzük’ün
laboratuvarlarının fiziksel yapısı ile ilgili
radyoloji laboratuvarlarının fiziksel
maddelerini TAEK (Türkiye Atom
yapısı ile ilgili maddelerine ait bilgileri
Enerjisi Kurumu) internet sitesinden
kavrayınız.
inceleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi radyasyon kullanılan odaların tesisi ile ilgili kanun, tüzük,
yönetmelik vb. hazırlamadan sorumlu kamu kurumudur?
A) Sağlık Bakanlığı
B) Kültür Bakanlığı
C) Millî Eğitim Bakanlığı
D) DıĢiĢleri Bakanlığı
E) UlaĢtırma Bakanlığı

2.

AĢağıdakilerden hangisi Radyoloji Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri ile
Ġlgili Kanun’a ait tarih ve sayılı Bakanlar Kurulu kararıdır?
A) 20.05.1938 tarih ve 3550 sayılı karar
B) 18.04.1935 tarih ve 3350 sayılı karar
C) 19.04.1937 tarih ve 3153 sayılı karar
D) 21.07.1937 tarih ve 3150 sayılı karar
E) 30.08.1935 tarih ve 3330 sayılı karar

3.

AĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A) Röntgen muayene laboratuvarlarında çalıĢan doktor ve personelin bulunduğu
kumanda alanları da ıĢından korunmuĢ olmalıdır.
B) Koruyucu kurĢun tabakalar yağlı boya ile boyanmıĢ veya sık dokunma bezle
örtülmüĢ bulunmalıdır
C) Röntgen odalarının zemininin tahta kauçuk veya muĢamba gibi elektriği yalıtabilen
maddelerden yapılmıĢ olması lazımdır.
D) Cihazda akım bulunduğu zaman, cihazın iĢlediğini bildiren gerek sesli gerekse
ıĢıklı düzenek bulunması Ģarttır.
E) Radyoloji Radyum ve Elektrikle Tedavim Müesseseleri ile Ġlgili Kanun, 20 madde
iki geçici maddeden oluĢur.

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
.
4.
Bir ülkede yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik vb.nin bütününe ……………..
denir.
5.

Bu

Tüzük

hükümlerinin

uygulanmasında

………………………………..,

……………….. ve ĠçiĢleri Bakanlıkları görevlidir.

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Radyoloji departmanı dizayn ekibinde hastane yöneticisi, mimar, uzman radyasyon
fizikçisi sorumlu radyoloji uzmanı, …………………...., cihaz firma temsilcisi yer alır.

2.

Radyoloji departmanlarında planlama yapılırken iĢ yükündeki artıĢın her yıl ortalama
% 10 olduğu göz önünde bulundurularak ……………… yıl sonraki iĢ yüküne göre
planlama yapılmalıdır.

3.

Büyük sağlık merkezlerindeki (eğitim araĢtırma hastaneleri, üniversite hastaneleri)
radyodiognastik laboratuvarlarında ……………. veya daha fazla iyonlayıcı radyasyon
kullanılan oda bulanması gerekmektedir.

4.

Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların boyutu x-ıĢını cihazlarının özelliğine göre
değiĢmekle birlikte ………………metre kareden küçük olmamalıdır.

5.

Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların taban alanı çift tüp-çift masa röntgen
cihazları için en az ………… m2; yüksekliği ……… m olmalıdır.

6.

Standart olarak iyonlayıcı radyasyon kullanılan odanın taban alanı ………… m2 ve
yüksekliği ……….. m olmalıdır.

7.

Radyoterapi amaçlı iyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda taban alanı, kobalt-60
cihazları için ……….. m2den, hızlandırıcılar için ………. m2den az olamaz.

8.

Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların taban betonun kalınlığı en az …………
cm’lik dolu beton olmalıdır.

9.

Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların duvarlarının radyasyon geçirgenliğinin
hesaplanması ...………………………………………… tarafından yapılmalıdır.

10.

Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda, genellikle sekonder radyasyon alanlarında
………. mm’lik, primer radyasyon alanlarında ……… mm’lik kurĢun levhalar
kullanılır.

11.

Zırhlaması kurĢun levhalarla yapılmıĢ duvar satıhları ……………tonlarında yağlı
boya ile boyanmalı veya …………………………………kaplanmıĢ olmalıdır.
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12.

Zırhlama maddesi olarak kullanılan kurĢunun radyo-opaklığına eĢit değerde
kombinasyonlar; …… cm kalınlığında dolu tuğla, ……. cm kalınlığında
……………….. veya ………cm kalınlığında baryum sıvasıdır.

13.

Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların kumanda ünitesine, hasta gözetleme
penceresi ………..mm kurĢuna eĢ değer koruma sağlayan kurĢunlu cam takılmalıdır.

14.

Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda x-ıĢınlarının hava ile etkileĢimi sonucu
oluĢan ……………….., havadan ağır olduğu için ………….. yakın birikir.

15.

Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda doğal havalandırma tabandan itibaren
………. cm yükseklikte açılacak olan ……………………… pencereler ile
sağlanmalıdır.

16.

Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odalarda havalandırma sistemlerinden hangisi
kullanılırsa kullanılsın havayı saatte en az ……… kez değiĢtirebilecek nitelikte
olmalıdır.

17.

Ġyonlayıcı radyasyon kullanılan odaların tek yönlü aspiratörle havalandırılmasında,
kirli hava aspiratörle dıĢarı atılırken ………………………………………..odaya
temiz hava girmesi sağlanır.

18.

Kumanda ünitesi önüne radyoloji teknisyenlerinin ……………………………… karşı
korunmasını sağlayacak kurşunlu paravan bulunmalıdır.

19.

Radyoloji Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri ile ilgili olarak yürürlükte olan
Kanun ………… madde ve ………. geçici maddeden oluĢur.

20.

Radyoloji Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri hakkında hazırlanan Tüzük,
………………sayılı

Radyoloji

Radyum

ve

Elektrikle

Tedavi

Müesseseleri

Hakkındaki Kanun’a dayandırılarak hazırlanmıĢtır.

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.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
C
A
C
E

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
C
A
2 mm
2,5 mm’lik

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

E
B
A
E
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
C
E
Mevzuat
Sağlık ve Sosyal
Yardım, Adalet
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

radyoloji baĢteknisyeni
10 - 15
10 - 15
15
25 - 3
37 - 3
25 - 35
20
uzman radyasyon fizikçisi
1,5 - 2
krem - sık dokunmuĢ bezlerle
29 - 20 - 2,5
2,5
toksik gazlar - zemine
225- “vasistas” tipi
10
daha alçaktan bir delikten
sekonder radyasyona
16 - bir
3153
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