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ÖZET 
 

Yüksek Lisans Tezi 
 

CR-39 DEDEKTÖRLERİ İLE MAĞARALARDA RADON 
KONSANTRASYONU ÖLÇÜMLERİ 

 
Ali KARADEM 

 
Süleyman Demirel Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
Fizik Anabilim Dalı 

 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU 

 
 
Kaçınılmaz biçimde maruz kaldığımız doğal radyasyonun yarısı radon ve radonun 
bozunma ürünlerinden kaynaklanmaktadır. Kanserojen olarak sınıflandırılmış olan 
radon gazının ve bozunma ürünlerinin solunması akciğer kanseri oluşumuyla 
ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle yaşadığımız yerdeki radon seviyesinin bilinmesi 
önemlidir.  
 
Bu çalışmada, Akdeniz Bölgesi’nde bulunan Dim, Damlataş, İnsuyu, Zindan, Ayıini 
ve Kapıkaya mağaralarındaki ilk atmosferik radon seviyesi ölçümleri pasif nükleer iz 
dedektörleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ölçümler 2010 yılı bahar ve yaz 
mevsimlerinde 6 ile 8 hafta arasında değişen sürelerde 86 adet CR-39 dedektörünün 
bu mağaralara yerleştirilmesi ve radona maruz bırakılmasıyla yapılmıştır. 
Dedektörlerin analizlerinin değerlendirilmesi sonucunda, Dim, Damlataş, İnsuyu, 
Zindan, Ayıini ve Kapıkaya mağaralarındaki ortalama radon konsantrasyonlarının 
sırasıyla, 141 Bq/m3, 252 Bq/m3, 3048 Bq/m3, 772 Bq/m3, 543 Bq/m3 ve 298 Bq/m3 
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca mağara görevlileri ve ziyaretçilerin bu mağaralarda 
alacakları eşdeğer doz miktarları hesaplanmıştır. Turistlerin alacağı yıllık dozun bu 
mağaralar için 11.9 μSv değerini aşmadığı bulunmuştur. Bununla birlikte mağara 
çalışanlarının alacağı yıllık etkin dozlar Dim, Damlataş, İnsuyu, Zindan mağaraları 
için sırasıyla 0.40 mSv, 0.72mSv, 8.72 mSv ve 2.20 mSv olarak hesaplanmıştır. 
Bildirilen bu yıllık etkin doz eşdeğeri değerleri her ne kadar ICRP’nin (Uluslar arası 
Radyasyondan Korunma Komitesi’nin) 10 mSv/yıl’lık üst limit değerinden daha 
düşük olsa da, özellikle İnsuyu ve Zindan mağaralarında muhtemel radyolojik risk 
hala söz konusudur. 
 
Bunlara ek olarak, radon ölçüm sonuçları kullanılarak bu altı mağara için ilk 
radyolojik risk haritaları oluşturulmuştur. Mağaralardaki atmosferik radon düzeyleri, 
radonun hormesis etkisi bakımından ele alındığında hiçbir mağaranın radon terapisi 
için kullanıma uygun olmadığı söylenebilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Mağaralar, Radon, Hormesis, CR-39, etkin doz. 
 
2011, 97 sayfa 
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ABSTRACT 
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RADON CONCENTRATION MEASUREMENTS IN CAVES  
BY USING CR-39 DETECTORS 

 
Ali KARADEM 

 
Süleyman Demirel University 

Graduate School of Applied and Natural Sciences 
Physics Department 

 
Supervisor: Asst. Prof. Dr. Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU 

 
 
The half of the natural radiation, that we are inevitably exposed, is originated from 
radon and radon daughters. Radon gas is classified as a human carcinogen and 
inhalation of radon and radon progenies are related to lung cancer. Therefore, it is 
important to be aware of the radon levels in our surroundings.  
 
In this study, the first atmospheric radon level measurements of Dim, Damlataş, 
İnsuyu, Zindan, Ayıini and Kapıkaya caves, which are located in Mediterranean 
region, were performed by using passive nuclear track detectors. Measurements were 
made by placing and exposing 86 CR-39 detectors to radon in those caves for 
varying periods between 6 and 8 weeks in spring and summer seasons of 2010. The 
evaluation of the detector analyses revealed that the average radon concentrations of 
Dim, Damlataş, İnsuyu, Zindan, Ayıini and Kapıkaya caves were 141 Bq/m3, 252 
Bq/m3, 3048 Bq/m3, 772 Bq/m3, 543 Bq/m3 and 298 Bq/m3 respectively. 
Furthermore, the equivalent dose levels that would be taken by cave guides and 
visitors were calculated. It was found that the annual doses received by tourists do 
not exceed 11.9 μSv for those caves. Annual effective doses taken by the staff were 
calculated for Dim, Damlataş, İnsuyu and Zindan caves as 0.40 mSv, 0.72mSv, 8.72 
mSv and 2.20 mSv respectively. Although the reported annual effective dose 
equivalent values are lower than 10 mSv/year, the upper limit value of ICRP 
(International Commission on Radiological Protection), there still possible 
radiological risk exist especially in İnsuyu and Zindan caves.  
 
Additionally, first radiological risk maps were produced for those six caves by using 
the radon measurement results. When the atmospheric radon levels of the caves 
considered in terms of the hormesis effects of radon, it can be stated that not any 
cave can be used for radon therapy.  
 
Key Words: Caves, Radon, Hormesis, CR-39, effective dose. 
 
2011, 97 pages 
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1. GİRİŞ 

1.1. Radyasyon ve Radyoaktivite 

Radyasyon en genel haliyle enerjinin, ya elektromagnetik dalgalarla ya da yüklü 

veya yüksüz parçacıklarla bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır. Sözü geçen 

parçacıklar gözle görülmeyen ışımaları temsil ettiklerinden (tarihsel olarak, bu 

parçacıkların her birinin ışın veya enerjinin bir türü olduğuna inanıldığından), bu 

parçacıklar orijinalde radyasyon olarak isimlendirilmişlerdir. İlk radyasyon 

çalışmaları 1895’te Wilherm Konrad’ın röntgen çekiminde rastlanan X-ışının keşfi 

ile başlamıştır. 1896’da Becquerel’in incelediği kristallerde (uranyum tuzunda) doğal 

radyasyonu keşfetmesiyle, radyasyonla ilgili çalışmalar gelişerek günümüze kadar 

devamlılığını sürdürmüştür. Radyasyon daima doğada var olan ve birlikte 

yaşadığımız bir olgudur. Evren, yerkabuğu ve güneş bilinen en temel radyasyon 

kaynaklarıdır. Radyo dalgaları, tıpta ve endüstride kullanılan X-ışınları, güneş 

ışınları günlük hayatımızda alışkın olduğumuz radyasyon çeşitleridir.  

Çoğu durumda radyasyon, kararsız bir atomun çekirdeği ile ilintilidir. Atomlar 

nükleonların (proton ve nötronların) oluşturduğu bir çekirdek ve bu çekirdeğin 

etrafında dönen elektronlardan meydana gelmiştir. Atom çekirdeğinin kararlı bir yapı 

sergileyebilmesi, çekirdekte bulunan nötron ve proton sayıları arasındaki dengeye 

bağlıdır. Nötron-proton dengesine sahip çekirdekler kararlı olup, nötron veya proton 

fazlalığı olan çekirdekler bu dengeyi sağlayabilmek amacıyla bünyelerindeki fazla 

enerjiyi (çeşitli mekanizmalarla) kaybederek kararlı hale geçme eğilimi gösterirler. 

Çekirdeğinde 83’den fazla proton barındıran ağır elementler kararsızdırlar. Bu tür 

çekirdekler, daha kararlı hale dönüşüm sürecinde çekirdeklerinden parçacık veya 

foton formunda radyasyon yaydıkları için radyoaktif çekirdekler (radyonüklidler) 

olarak adlandırılır. Bu olayın kendisi de radyoaktivite olarak bilinmektedir. 

Radyoaktif çekirdeklerin yaydığı bu enerji, Rutherford tarafından alfa, beta ve gama 

radyasyonu olmak üzere üç sınıfta toplanmıştır. Alfa radyasyonunun, pozitif yüklü 

parçacıklardan, beta radyasyonunun da, elektronlardan oluştuğu kabul edilmiştir. 

Gama radyasyonu için de ışık hızında hareket eden enerjik dalgalar tanımı 

kullanılmıştır. 
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1.2. Radyasyonun Sınıflandırılması 

Radyasyon, etkileştiği ortamdaki atom ve molekülleri iyonize edebilme özelliği olup 

olmadığına göre iyonlaştırıcı radyasyon (X- ışınları, gama ışınları, alfa radyasyonları, 

beta radyasyonları, kozmik ışınlar, nötronlar) ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon 

(ultraviyole, kızılötesi, radyo dalgaları, mikrodalgalar) şeklinde iki ana kategoride 

sınıflandırılır (Şekil 1.1.). 

 

Şekil 1.1. Radyasyonun madde üzerinde meydana getirdiği etkilere göre 
sınıflandırılması 

 
1.2.1. İyonlaştırıcı radyasyon 

İyonizasyon, nötr haldeki bir atomun veya bir molekülün elektrik yükünün 

değiştirilerek iyon haline getirilmesi işlemidir. Bu işlem temelde, sisteme bir elektron 

eklenerek veya sistemden bir elektron çıkarılarak yapılabilir. Radyasyonun madde ile 

etkileşmesi sonucu iyonizasyon olayının gerçekleşebilmesi için radyasyonun enerjisi, 

etkileştiği spesifik madde atomuna ait iyonizasyon potansiyelinden daha yüksek 
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olmalıdır. Bu yüzden radyasyon bir ortam için iyonlaştırıcı iken başka bir ortamda bu 

özelliğe sahip olmayabilir.  

İyonlaştırıcı radyasyon, doğrudan iyonlaştırıcı veya dolaylı yoldan iyonlaştırıcı 

şekilde ortaya çıkabilir. Doğrudan iyonlaştırıcı radyasyon pozitronlar, negatronlar, 

protonlar ve diğer ağır iyonlar gibi yüklü parçacıklardır. Bu tür radyasyon ortamı 

anında iyonlaştırabilir. Dolaylı yoldan iyonlaştırma işleminde ise fotonlar (X-ışını, 

gama ışını vb.) ve nötronlar gibi yüksüz radyasyonun madde ile etkileşmesi sonucu 

oluşan ikincil radyasyon sayesinde ortamın iyonlaştırılması söz konusudur. 

En bilinen iyonlaştırıcı radyasyon türleri; X-ışınları, gama ışınları, beta parçacıkları 

(negatron ve pozitronlar), protonlar, alfa parçacıkları ve nötronlardır. Alfa parçacığı 

(α-parçacığı veya He4
2  olarak da gösterilir), + yüklü parçacıklardan oluşur. Bu 

ışınlar bir kâğıt parçası veya cildimiz tarafından durdurulabilir. Beta ışınları (-) 

yüklerden meydana gelmiştir. İnce kalınlıktaki bir su demeti ya da metal levha bu 

elektronları durdurmak için yeterlidir. Serbest nötronlar, radyasyonla oluşan yüksüz 

parçacıklardır. Bu nedenle her maddeye kolayca girebilirler. Gama ışınları radyoaktif 

bozunmalar ya da nükleer reaksiyonlar sonucu oluşan çekirdekten yayınlanan yüksek 

enerjili elektromagnetik ışınlardır. X-ışınları ise, hızlandırılmış elektronların hedef 

seçilen bir atomun üzerine gönderildiğinde hedef atomundaki elektronlarla 

etkileşerek oluşan frenlemeler sonucunda meydana geldiğinden (yani atomdan 

yayınlandığından) daha düşük enerjili (tipik olarak keV mertebesinde) fotonlardır. 

Yüksüz olan bu fotonlar magnetik alanda sapmazlar.  

1.2.2. İyonlaştırıcı olmayan radyasyon 

Ultraviyole ışınları, mikro dalgalar, kızılötesi ve radyo dalgaları gibi dalga tipli olan 

bu radyasyon, madde ile etkileştiğinde herhangi bir iyonizasyona neden olmaz. 

Ultraviyole ışınların ana kaynağı güneştir. Güneşten dünyaya ulaşan ışık miktarı, 

koruyucu ozon tabakasına, bulut durumuna, mevsime, enleme ve deniz seviyesinden 

yükseklik gibi durumlara bağlıdır. Bu ışınların maddelerden geçebilmesi oldukça 

zordur, kolaylıkla engellenebilirler. Infrared radyasyon, yüksek sıcaklığa sahip olan 

cisimlerden düşük sıcaklıktaki cisimlere aktarılan enerjiye denir. Mikro dalgalar, 
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frekansı 1-300 GHz arasında olan dalgalardır. Bu dalgalar, radar, uydu veya uzak 

telefon haberleşmeleri, telgraf, televizyon yayınları gibi yerlerde kullanılırlar (Güler 

ve Çobanoğlu, 1997).  

1.3. Radyasyon Kaynakları 

İnsanoğlu ve tüm canlılar, doğal ve yapay radyasyon kaynakları nedeniyle 

radyasyona maruz kalırlar. Yeryüzünde doğal olarak bulunan radyoaktif elementler 

kararsız olduklarından, çekirdeklerinden bir radyasyon yayınlayarak kararlı yapıya 

geçmeye çalışırlar. Bu doğal radyoaktif elementlerin kendiliklerinden enerji 

yayınlaması doğal radyoaktivite olarak tanımlanır. Kararlı çekirdeklerin çeşitli dış 

müdahalelerle kararsızlaştırılarak radyoaktif hale getirilmesi sonucunda çekirdeğin 

tekrar kararlı hale gelmek üzere radyasyon yayması işlemi ise yapay radyoaktivite 

olarak bilinmektedir.  

Dünya genelinde kişi başına yıllık yaklaşık 2.7 mSv radyasyon dozuna maruz 

kalınmaktadır (TAEK, 2009). Ülkelerin gelişmişlik düzeyine ya da teknolojiyi 

kullanma miktarına bağlı olarak, canlıların maruz kaldığı radyasyonun %12-18’i 

yapay radyasyon kaynakları (enerji üretimi, tıp, endüstri, araştırma vb.) nedeniyle 

%82-88’lik kısmı ise doğal radyasyon kaynakları (dış uzay ve güneşten gelen kozmik 

radyasyon, doğal radyoizotoplar vb.) nedeniyle alınmaktadır (Şekil 1.2.).  

 

Şekil 1.2. Dünya genelinde doğal ve yapay radyasyon kaynakları nedeniyle maruz 
kalınan radyasyon düzeyleri 
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Büyük bir kısmı doğal radyoaktiviteden kaynaklanan çevremizdeki radyasyon 

düzeylerinin ölçülmesi ve bu radyasyonlar nedeniyle maruz kalınan dozların 

belirlenmesi, nükleer fiziğin çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. Bir çok 

farklı bilim dalını ilgilendiren bu konu yoğun olarak çalışılmaktadır. Çevremizdeki 

doğal ve yapay kaynaklı radyasyonun dağılım oranları Şekil 1.3. ve 1.4.’de 

verilmektedir (Akyıldırım, 2005).  

 

Şekil 1.3. Doğal radyasyon kaynaklarından maruz kalınan radyasyon dozlarının 
yüzde dağılımı 

 

 

Şekil 1.4. Yapay radyasyon kaynaklarından maruz kalınan radyasyon dozlarının 
yüzde dağılımı 
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1.3.1. Yapay radyasyon  

Dışarıdan bir etkiyle radyoaktiflik özelliğini kazanan çekirdekten çıkan radyasyona 

yapay radyasyon denir. 1934 yılında Curie ve arkadaşı F. Juliot hafif elementleri alfa 

bombardımanına tutarak nötron elde etme çalışmaları esnasında pozitronun açığa 

çıkmasıyla yapay radyoaktiviteyi keşfetmişlerdir. Yaptıkları çalışmada; 27Al atomu 

ile helyum çekirdeğini çarpıştırarak, 30
15 P  çekirdeği oluşmuş ve nötron açığa 

çıkmıştır.  

 nPPHeAl 1
0

30
15

31
15

4
2

27
13 )(   

  SiP 30
14

30
15                (1.1) 

Radyoaktif olan 30
15 P , Denklem 1.1’de verilen bozunma bağıntısına göre 2.5 dakika 

sonra pozitron (  ) yayımlayarak Si30
14  çekirdeğine bozunmuştur. Böylece ilk kez 

yapay olarak radyoaktif bir madde ve pozitron yayınlayan radyoaktif bir izotop elde 

edilmiştir (Akyıldırım, 2005). 

Nükleer bombalar, nükleer santraller, radyo dalgaları, mikrodalgalar, nükleer tıp. vb 

yapay radyasyon kaynakları arasında sayılabilir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 

yapay radyoaktivite insan hayatının bir parçası haline gelmiştir.  

1.3.2. Doğal radyasyon  

Tüm canlılar var oluşundan bu yana sürekli olarak doğal radyasyon ile yaşamak 

zorunda kalmıştır. Doğal radyasyondan kaynaklanan ışınlanma, uzaydan dünya 

atmosferine gelen yüksek enerjili kozmik ışınlara ait parçacıklardan ve yer 

kabuğunda (toprak, hava, su ve yiyeceklerde) bulunan doğal radyoaktif izotoplardan 

olmak üzere iki nedenden kaynaklanır. 

Dünyamızda en büyük doğal radyasyon kaynağı güneş ve uzaydır. Güneşte 

gerçekleşen  

   eVeHeH 8.26224 4
2

1
1                 (1.2) 
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reaksiyonu sonucu açığa çıkan kozmik radyasyon dünyamıza gelmektedir. Kozmik 

radyasyonun yüklü bileşenleri dünyayı çevreleyen magnetik alanın etkisi altına 

girerler. Bu magnetik alan ve dünyamızın atmosferi gelen radyasyonun etkisini 

büyük ölçüde düşürür. Bu nedenle yer yüzeyine yakın yerlerde uzaydan gelen 

kozmik ışınların etkisi az olur. UNSCEAR (United Nations Scientific Committeon 

the Effects of Atomic Radiation-Birleşmiş Milletler Atomik Radyasyonun Etkileri 

Bilimsel Komitesi) tarafından yapılan hesaplara göre kozmik ışınlardan kaynaklanan 

yer seviyesindeki yıllık etkin doz miktarının enlem ve yüksekliğe bağı olarak 

değişmekle birlikte, 0.4 mSv civarında olduğu bildirilmektedir (TAEK, 2009). 

Yüksek enerjili kozmik ışınlara ait nötronlar ve protonlar atmosferin alt tabakalarına 

kadar uzanarak, bu bölgelerde bazı elementlerle etkileşerek çeşitli radyoizotoplar 

(trityum, karbon–14, berilyum, sodyum) oluşturabilmektedir. Atmosferik şartlara 

bağlı olarak yeryüzüne inen bu radyoizotoplar, gerek solunum gerekse de besinler 

yoluyla iç ışınlanmaya neden olurlar. Bu radyoizotoplardan kaynaklanan yıllık 

tahmini ortalama etkin doz değeri trityum için 0.01 µSv, berilyum için 0.03µSv, 

karbon–14 için 12µSv ve sodyum için 0.15 µSv olarak verilmektedir (TAEK, 2009). 

Dünyamızın oluşumu sırasında yer kabuğu ve yer yüzeyi pek çok tektonik fiziksel ve 

meteorolojik olaylara maruz kalmıştır. Bu nedenle, doğal radyoaktif madde olan 

toryum, uranyum ve potasyum dünyanın üst kabuğunda kütle halinde ve yüksek 

yoğunlukta bulunmaktadır. Buna karşılık, yer kabuğunun 10 km derinliğinin her 

yerinde az ya da çok uranyum yoğunluğu vardır. Dünyanın 1 km kalınlığında 

yaklaşık 1012 ton, denizlerde ise 4x109 ton uranyum olduğu tahmin edilmektedir 

(Porstendorfer and Wicke, 1980). Uranyum ve bozunma ürünleri en büyük 

radyasyon kaynağıdır. Bu radyasyonlar vücuda çeşitli yollardan alınarak, canlı 

organizmalarını dış ve iç ışınlanma olmak üzere iki şekilde ışınlamaya maruz 

bırakırlar. 

Dış Işınlama: Volkanik kayalarda, fosfat içeren kayalarda bulunan gama yayınlayan 
238U, 235U, 232Th ve 40K dış kaynaklı radyasyonunun nedeni olan önemli radyoaktif 

maddelerdir. Uranyum, kaya ve toprak katmanları boyunca düşük 

konsantrasyonlarda dağılmıştır. Birçok elementin uzun radyoizotop bozunma 
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serisinin başlangıç kaynağı olan 238U, kararlı kurşun–206 haline gelinceye kadar 

bozunur. Bozunma sonucunda oluşan ilk ürünler arasında yer alan ve radyoaktif gaz 

olan radon radyoizotopu (222Rn) atmosfere dağılır ve bozunmaya devam eder. 238U’e 

benzer şekilde 235U ve 232Th de diğer radyoaktif serilerin başlangıç kaynağıdır ve 

yeryüzüne dağılmıştır. Yerkabuğunun ağırlık olarak %2.4' ünü oluşturan K-40'ın 

aktivite konsantrasyonu genelde, 238U ve 232Th' den büyüktür. 

Alınan radyasyon, yaşanılan yerin özelliklerine göre değişiklikler gösterebilir. 

Yaşanılan yerin jeolojik özellikleri, binada kullanılan malzemelerin yapısı gibi 

nedenlerden dolayı farklı düzeylerdeki radyasyon dozlarına maruz kalınabilir. 

Mesela, ahşap yapılarda betonarme yapılara göre daha az radyasyona maruz 

kalınmaktadır. Genel olarak, doğal gama radyasyonu nedeniyle alınan yıllık toplam 

etkin doz miktarının yaklaşık 0.48 mSv düzeyinde olduğu bildirilmektedir (Kulalı, 

2009). 

İç Işınlama: Radon ve bozunma ürünleri havadaki toz parçacıklarına tutunarak 

solunum yolu ile vücuda alınabilir. Radon ürünlerinin vücuda alınması iç 

ışınlanmanın en önemli bileşenini oluşturmaktadır. Yiyecek ve içeceklerde bulunan 
40K, 238U ve 232Th serileri, sindirim yolu ile alınan dozun temel nedenini 

oluşturmaktadır. Bu yüzden iç ışınlama, yeryüzü kaynaklı doğal olarak bulunan 

radyoizotopların solunum ve sindirim yolu ile alınmasından kaynaklanır.  

1.4. Radyoaktif Bozunma Kanunu 

Doğada var olan elementlerin bir kısmı kararlı, diğer bir kısmı da kararsız 

çekirdeklere sahiptirler. Kararlı çekirdeklerde proton ve nötronların birbirlerine 

nükleer kuvvetlerle çok sıkı bağlı olmasından dolayı hiçbir parçacık çekirdek dışına 

çıkamaz ve böyle durumda çekirdek dengededir denilebilir. En ağır kararlı çekirdeğe 

örnek olarak 207
83 Bi  verilebilir. Kararsız radyoaktif çekirdekler ise, radyasyon 

yayınlayarak dengeye ulaşma eğilimi gösterecektir. Radyoaktivite dışarıdan herhangi 

bir etkiyle kontrol edilebilecek bir olay değildir. Radyoaktivite hiçbir zaman 

yavaşlatılamaz ve durdurulamaz (Togay, 2002).  
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Bir çekirdek, kütle, yarıçap, bozunma modları, yarı-ömürler (radyoaktif çekirdekler 

için), tesir kesitleri, spin, magnetik dipol gibi ölçülebilir temel özellikleri ile 

tanımlanabilir. Bu güne kadar, 108 tane farklı atom numarasına sahip çekirdek 

belirlenmiştir. Toplam çekirdek sayısı ise, 1000 den fazla olup hızlandırıcı 

teknolojisinin gelişimiyle paralel yeni çekirdeklerin sayısı hızla artmaktadır. Kararlı 

olarak bilinen radyoaktif çekirdeklere ait nötron sayısının proton sayısına bağlı 

değişimi Şekil 1.5.’de verilmektedir (Krane, 2001).  

 
 

Şekil 1.5. Kararlı çekirdek için N-Z grafiği (Krane, 2001) 

 

1.4.1. Radyoaktif bozunumun zamana bağlılığı 

Radyoaktif madde içindeki çekirdeklerin ne zaman bozunacağı kesin olarak belli 

değildir. Radyoaktif bozunum olayı zamana göre gelişigüzel bir olay olup rastlantı 

olayları kuramına göre özellikleri bulunabilir (Yılmaz, 1998).  

Radyoaktif bir maddenin herhangi bir t anındaki radyoaktif çekirdeklerinin sayısının 

N(t) olduğu kabul edilerek, bu radyoaktif çekirdeklerin sayısının zamana göre 

değişiminin bulunabilmesi için şu yaklaşım yapılabilir; t ile t+dt zaman aralığında 

bozunan çekirdeklerin sayısı dN(t), t anındaki radyoaktif çekirdeklerin sayısı N(t) ve 

dt bozunum süresi ile doğru orantılıdır (dN(t) ~ N(t)dt). Radyoaktif çekirdeklerin 

Pr
ot

on
 sa

yı
sı

 Z
 

Nötron sayısı N 
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birim zamandaki bozunum olasılıklarının  (bozunum/s) gibi bir değişmez olduğu 

varsayılarak bu orantı,   bozunum değişmezi kullanılarak, 

    dN(t) = -  N(t)dt               (1.3) 

şeklinde ifade edilebilir. Buradaki (-) işareti radyoaktif bozunumla radyoaktif 

çekirdeklerin sayısındaki azalmayı göstermektedir. Bu denklemin genel çözümü,  

    tCetN )(                 (1.4) 

şeklindedir. Başlangıç koşulu olarak, t=0 anında var olan radyoaktif çekirdeklerin 

sayısının 0N  olduğu kabul edilirse, C= 0N  ile (1.4) bağıntısı, 

    teNtN  0)(                 (1.5) 

şeklinde elde edilir. Bu bağıntı, (araya radyoaktif atomlar girmediği taktirde) 

verilmiş bir radyoaktif madde atomlarının zamanla üstel olarak azaldığını gösterir 

(Şekil 1.6.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.6. Radyoaktif elementin zamanla değişimi 

Denklem (1.5), verilen radyoaktif madde içinde herhangi bir t anında bozunmadan 

kalabilen radyoaktif çekirdeklerin sayısını vermektedir. Bu bağıntıdan görüleceği 

gibi, madde içindeki çekirdeklerin tamamının bozunması için kuramsal olarak sonsuz 

zaman geçmesi gerekir. Yani, ancak t = ∞ için N(t) = 0 olur. t = T için radyoaktif 

t 

N 

N0/8 

N0/4 

N0/2 

N0 
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madde içindeki çekirdeklerin yarısı bozunuma uğramışsa N(t) = N0/2 olacaktır. 

Buradan yarı ömür olarak adlandırılan T için (1.5) bağıntısından, 

    0
02

TN N e    693.02 InT  

    

693.0

T                 (1.6) 

bulunur. Bozunum değişmezinin yarı-ömür türünden değeri (1.5) bağıntısında 

kullanılarak, üstel bozunum denklemi yarı ömür türünden, 

    
t

TeNtN
693.0

0)(


                (1.7) 

şeklinde de yazılabilir. Eğer bozunum olayı bir rastlantı olayı olarak göz önüne 

alınacak olursa, λ birim zamandaki bozunum olasılığı olmak üzere, bozunma olasılık 

yoğunluk fonksiyonu olarak,  

    dtedttP t )(                (1.8)  

yazılabilir. Bu bağıntı, bir radyoaktif çekirdeğin t ile t+dt aralığında bozunma 

olasılığıdır. Buradan radyoaktif çekirdeklerin bozunması için geçen ortalama zaman,  

    


  1)(
0 0

  
 

 dtetdtttPT t
ort              (1.9)  

bulunur. ortT , radyo izotopun “ortalama ömrü” olarak adlandırılır. Sonuç olarak, yarı 

ömür ile ortalama ömür arasında aşağıdaki bağıntı yazılabilir.  

   ortTT 693.0 ,    TTort 443.1            (1.10)  

Bozunum değişmezi  (dolayısıyla yarı-ömür), bir radyoaktif elementin ayırt edici 

bir özelliği olup değeri değişen fiziksel ve kimyasal şartlar ile değişmez. Denklem 

(1.5)’in her iki tarafının logaritması alınırsa,  

    tNN  0lnln  
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α 

lnN 

lnN0 

t 
t=lnN0/λ 

bağıntısı elde edilir. lnN değerlerini t’nin işlevi olarak gösteren doğrunun eğimi λ 

parçalanma değişmezini verir (Şekil 1.7.). 

   


 
/ln

ln
tan

0

0

N
N   

   

 

 

  

 

Şekil 1.7. Yarı-ömür ölçülmesi (Yılmaz, 1998) 

 

λ bilinince, T yarı ömür kolayca bulunur. Çeşitli radyoaktif elementlerin yarı 

ömürleri çok farklı basamaklarda değerler göstermektedir. Bu değerlerin bir kısmı 

Çizelge 1.1.’de görülmektedir (Yılmaz, 1998). 

Çizelge 1.1. Bazı izotopların yarı ömürleri  
 

 

1.4.2. Radyoaktif denge 

Radyoaktif numune sahip olduğu enerjiyi, kararlı hale gelene kadar boşaltarak en 

uygun duruma geçmek isteyecektir. Her enerji boşaltımında oluşacak yeni atomun 

boşaltacağı enerji farklı olur. Bir ana A radyoaktif elementi bozunarak ürün B 

İzotop Yarı-ömür Radyoaktiflik türü 
232

90Th  1.39 x 1010 yıl Alfa, gama 

238
92U  4.5 x 109 yıl Alfa, gama 

226
88 Ra  1620 yıl Alfa, gama 

222
86 Rn  3.82 gün Alfa 

212
84( ')ThC Po  3 x 10-7 s Alfa 
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elementine döner, ürün element bozunarak torun C elementine döner. Her 

bozunmada λ sabiti farklılık gösterir. Burada Z çekirdeği kararlı bir element olup 

ışıma yapmaz. 

.... . ya b cA B C Z       

Bir radyoaktif seride, ürün ve torun çekirdeklerinkinden daha uzun bir yarı ömre 

sahip olan ana çekirdek sayısı uzun bir zaman değişmiyor kabul edilebilir. Yani ana 

çekirdekler, ürünlerini değişmeyen bir hızla oluştururlar. Ürün çekirdek sayısının 

artması da birim zamandaki parçalanmayı, yani aktiviteyi yükseltir. Birim zamanda 

oluşan ürün çekirdek sayısı aynı süre içerisinde bozunan ana çekirdek sayısına 

ulaştığında, radyoaktif dengeye ulaşıldığı söylenir (Akyıldırım, 2005). 

Ana çekirdeğin bozunarak ürün çekirdeğe dönüştüğü ve bozunmanın devam ederek 

torun çekirdek haline geldiğinde denge durumunun oluştuğu söylenirse matematiksel 

açıdan incelemesini yapmak gerekir. t=0 anında sadece ana çekirdek bulunduğu ve 

torun çekirdeğin kararlı olduğunu varsayılarak,  

 N A ( t  = 0) = N0  

 NB(t = 0) = NC(t = 0) = 0 eşitliği elde edilir. 

Bu durumda ana çekirdek bozunma denklemi tekrar verilirse,  

 A A AdN N dt               (1.11) 

Ana çekirdeğin bozunması sonucu oluşan ürün çekirdeğin bozunma  

  ( )B A A B BdN N N dt               (1.12) 

denklemleri elde edilir. Ürün çekirdeklerinin sayısı ana çekirdeklerinin bozunması ile 

sayısı artarken, ana çekirdeğin sayısı kendi bozunmasıyla azalır. (1.12)’deki 

denklemin çözümü için tt
B

BA ececN    21  şeklinde bir denklem kullanılarak B 

ürün çekirdeğinin zamana göre değişimi, 

 
0 ( )A Bt tA

B
B A

N N e e 
 

  


           (1.13) 
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olarak bulunur. Bu denklem ürün çekirdeğin bozunma sabiti olan B  ile çarpılarak 

denklem (1.14) elde edilir. 

  
0 ( )A Bt tB A

B B B
B A

I N N e e  
 

   


          (1.14) 

Burada A  ve B  birbirine göre üç şekilde kıyaslanabilir: BA    ise ana çekirdek 

çok uzun yarı ömürlüdür ve sabit bir hızla bozunur. Böylece 1 tAe  kabul edilir ve 

    )1(0 t

B

A
B

BeNN 


              (1.15) 

Denklem (1.15) elde edilir. Bu eşitlik kalıcı dengeye bir örnektir ve burada zaman 

arttıkça B türü çekirdekler oluştukları hızla bozunurlar: 

    A A B BN N               (1.16) 

Burada A B   diyelim. 

    ( )(1 )A B tB B B

A A B A

N e
N

  
  

  


           (1.17) 

Zamanla üstel terim küçülür ve / , / ( )B A B B AI I     sabit sınır değerine yaklaşır. 

Aktiflikler değişkendir ama B çekirdekleri A türü çekirdeklerin bozunma sabiti ile 

bozunur. Bu duruma geçici denge denir. A B   durumunda A çekirdekleri hızla 

bozunur ve B çekirdeklerinin aktifliği bir maksimuma ulaştıktan sonra kendi 

bozunma sabitleriyle bozunmaya başlar. A türü çekirdekler sayıca ihmal edilebilir. 

Yeteri kadar uzun bir zamanda A' ya ait üstel terim sıfır olur ve B bozunma denklemi 

(1.18) gibi olur. 

    0 BtA
B

A B

NN e 
 




             (1.18) 

Yani ikinci tür çekirdekler yaklaşık üstel olarak bozulur. Yukarıdaki ifadeler ancak 

üçüncü tür çekirdekler kararlı ise geçerlidir. Eğer; torun ve sonrasındaki çekirdekler 

de radyoaktifse, başlangıçta A türü çekirdeklerin ilk sayısının N0 ve diğer tüm 
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çekirdeklerin olmadığı durum için genel bir çözüm Bateman Denklemleri ile verilir. 

Serinin n.'inci üyesinin aktifliği diğer tüm üyelerin bozunma sabitleri cinsinden 

verilir. 

   1 2
0 0 1 2( )i n

n
t tt t

n i n
i

I N c e N c e c e K c e           (1.19) 

Buradaki cı katsayıları aşağıdaki gibidir. 

   1 1 2 3

1 2

1

( )( ) ( )( )

n

i
i n

i n
m m n m

m
i

Kc
Ki


   

      





 
  




          (1.20) 

1.5. Radyoaktif Bozunma Çeşitleri 

Günümüzde yaklaşık 40 kadar doğal ve çok fazla sayıda yapay radyoaktif izotop 

cinsi bilinmektedir. Radyoaktif atomların bozunma hızlarına sıcaklık, basınç, 

elektromagnetik alan gibi fiziksel koşullar ve kimyasal reaksiyonlara katılmak gibi 

olaylar etki etmezler. Işıma, fiziksel ya da kimyasal koşullardan bağımsız olarak 

sürer.  

Her bozunan çekirdek türü için kendine özgü bir yarı-ömür değeri vardır. Doğal 

radyoaktif elementlerin dışında parçacık hızlandırıcıların yardımı ile ya da nükleer 

reaktörler de gerçekleşen çekirdek reaksiyonları ile çok sayıda yapay radyoaktif atom 

üretilmektedir. En çok görülen radyoaktiflik türü beta ışımasıdır. Bazı ağır 

çekirdekler ise, alfa ışıması yapar. Yani; helyum çekirdekleri fırlatırlar. Bunun 

sonucu olarak ortaya çıkan ürün çekirdeğin atom numarası ana çekirdekten iki sayısı 

kadar eksik, kütle numarası ise dört sayısı kadar eksik olur. Oluşan ürün çekirdek 

bazen fazla enerji içerebilir. Bu durumda bir gama fotonu fırlatarak daha küçük 

enerji düzeyine iner. Gama ışıması çoğu kez beta ışıması ile bazen de alfa ışıması ile 

birlikte gerçekleşir (Baldık, 2005).  

Yapılan araştırmalar sonucu radyumun alfa, beta ve gama ışınları yaydığı tespit 

edilmiştir. Bir radyoaktif kaynaktan çıkan ışınları bir magnetik alan yardımıyla 

birbirinden ayırmak mümkündür. Kurşundan yapılmış bir kröze içine bir miktar 
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radyum konulan kap bir magnetik alana tabi tutulursa çıkan radyasyonların hareket 

şekillerini gözlemlemek mümkün olur. Kaptan çıkan parçacıklardan bazıları zıt 

yönlerde saparlarken bazıları ise sapmadan yollarına devam etmektedirler. Sapan 

parçacıklardan bazılarına alfa ışınları, bazılarına ise beta ışınları, sapmadan ilerleyen 

ışınlara da gama ışınları denmiştir. Bu ışınlar giriciliği olan radyasyon kaynakları 

olup, bariyer içindeki etki mesafeleri fark gösterir (Şekil 1.8.). 

 

 

Şekil 1.8. Farklı radyasyon türleri için giricilik mesafesi (Büyükuslu, 2007) 

 

1.5.1. Alfa bozunması 

Kararsız radyoaktif çekirdek, kararsızlığı nötron ve proton fazlalığından ileri 

geliyorsa iki proton ve iki nötrondan oluşun alfa parçacığı yayımlayarak bozunur 

(Şekil 1.9.). Bu bozunma sonucunda çekirdeğin atom numarası 2, kütle numarası ise 

4 azalır. 

 

    HeXX n
A
Zn

A
Z

4
22

4
2 '  

             (1.21) 
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Şekil 1.9. Alfa bozunumu (Erdoğan, 2010) 

 

Alfa ışınları, radyoaktif atoma bağlı olarak, çok büyük bir hızla yayınlanırlar. 

Işınlarının enerjileri 4-9 MeV arasında değişir (Akyıldırım, 2005.). Bu ışınlar 

iyonlaştırıcı ışınlardır. Alfa parçacıkların giricilikleri çok küçük olup, kağıt, 

alünimyum, ince metal veya birkaç cm’lik hava ile durdurulabilirler. Aynı zamanda, 

insan derisi de hücrelere ulaşmadan bu ışını durdurabilmektedir. 

1.5.2. Beta bozunması 

Radyoaktif bir maddenin çekirdeğindeki nötron fazlalığından meydana gelir. Madde, 

kararsızlığını gidermek için çekirdeğindeki fazla nötronlardan birini proton ve 

elektrona dönüştürür (Denklem 1.22). Proton çekirdekte kalırken   parçacığı veya 

negatron adı verilen yüksek hızlı bir elektron fırlatır (Şekil 1.10.).  

 

    
_

 enp               (1.22) 

 

 

Şekil 1.10. Beta ışınlarının oluşum olayına bir örnek ( 7Be ) (Erdoğan, 2010) 
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  ışıması yapan çekirdeğin atom numarası bir artarak kendinden bir sonraki 

elementin izobar atomuna dönüşür. Bu bozunmada atomun kütle numarası değişmez. 

Bu olaya izobarik bozunma adı verilir (Denklem 1.23).  

     
 eXX n

A
Zn

A
Z 11 '             (1.23) 

 

1.5.3. Pozitron bozunması 

 

Bu bozunmanın gerçekleşmesi için atomun kararsızlığı nötron eksikliğinden ya da 

proton fazlalığından kaynaklanması gerekir. Bu bozunmada protonlardan biri nötron 

ve pozitif yüklü elektrona (pozitron) dönüşür (Denklem 1.24). 

 

     enp              (1.24) 

 

Pozitron bozunması yapan atomda nötron çekirdekte kalırken pozitron dışarı 

fırlatılır. Pozitron yayınlayan çekirdeğin atom numarası bir eksilir ve kendinden bir 

önceki elementin izobar atomuna dönüşür (Denklem 1.25). 

 

     
 eXX n

A
Zn

A
Z 11 '             (1.25) 

 

Bu bozunmada atomun kütle numarası değişmez (Şekil 1.11.) 

 

Şekil 1.11.   bozunumu (Erdoğan, 2010) 
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Beta ışınları alfa ışınlarından yüz kat daha giricidirler ve kağıttan geçerler ancak 

birkaç metrelik hava tabakası ve bir milimetrelik alüminyum levhalardan 

geçemezler. Bu ışınlar; alfa ışınları gibi nükleer radyasyonlardan olup, insan 

vücuduna en fazla 10 mm kadar girebilirler (Şeker ve Çerezci, 1997). Beta ışınlarının 

hızları ışık hızını %99’una kadar çıkabilir ve enerjileri 0.5 MeV ile 3.5 MeV arasında 

değişir.  

 

1.5.4. Elektron yakalama 

Atomun kararsızlığı proton fazlalığından ise, atomun çekirdeği yörünge 

eletronlarından birini yakalar. Bu elektron çekirdekteki protonlardan biri ile 

birleşerek nötron haline gelir. 

      nep              (1.26) 

Bu olayda atomun proton sayısı bir eksilir, kütle numarası ise aynı kalır. 

     


11 'n
A

Zn
A
Z XeX                 (1.27) 

Elektron yakalanması olayı iki aşamalı bir olaydır. Birinci aşamada elektron çekirdek 

tarafından yakalanarak atomun uyarılmasına neden olur. Bu olay, yörüngede bir 

elektron boşluğu oluşturur. Bu boşluğu doldurmak için atomlar arasında elektron 

geçişi başlayarak atom x-ışını yayınlar. Bu da ikinci aşamayı oluşturmaktadır. 

Elektron yakalaması olayına Şekil 1.12.’de görülmektedir.  

 

Şekil 1.12. Elektron yakalama olayına bir örnek ( 7Be ) (Erdoğan, 2010) 
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1.5.5. Gamma ışınları 

Gamma ışınları, kısa dalga boylu elektromagnetik radyasyonlardır. Bir çekirdekte 

alfa veya beta ışınları meydana geldikten sonra çoğu zaman çekirdek uyarılmış hale 

geçer. Uyarılmış haldeki çekirdeğin bir enerji fazlalığı vardır (Şekil 1.13). 

 
Şekil 1.13. Gama bozunumu (Erdoğan, 2010) 

Uyarılmış çekirdek normal haline dönüşünce kaybettiği bu enerji fazlalığı 

çekirdekten bir taneciğin fırlatılması şeklinde olması durumuna izomerik geçiş denir. 

Bu sırada Gamma radyasyonu yayınlanır. Enerjileri yüksek olan Gamma ışınları 

birkaç santimetre kurşundan geçer. Gamma ışınları doğrudan doğruya iyonlaştırıcı 

değildirler, ama meydana getirdikleri elektronlarla bunu yaparlar. 

1.6. Radyasyon Ölçümünde Kullanılan Birimler 

Radyasyon birimlerini iki gruba ayırmamız mümkündür. Radyoaktif bir kaynakta 

üretilen radyasyon miktarını belirleyen aktivite birimleri ve radyasyonun maddeler 

üzerindeki etkisi belirleyen soğurulan radyasyon birimleridir. Bu konuda ilk 

çalışanların ortaya çıkardığı birimler zamanla uluslararası kabul görülen SI 

sistemindeki birimlere dönüştürülmüştür. Fakat, eski birimler de hala kullanıldığı 

için Çizelge 1.2’de hem SI hem de eski birimleri tanıtılmıştır. 
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Çizelge 1.2. İyonlaştırıcı radyasyon birimleri ve dönüşüm faktörleri (Baldık, 2005) 
 

 

1.6.1. Işınlama birimi 

Işınlanma birimi için kullanılan özel birim Röntgen (R) olup SI sistemindeki karşılığı 

Coulomb/kg (C/kg) dır. Röntgen, normal hava şartlarında havanın 1 kilogramında 

2.58x10-4 C’luk elektrik yükü değerinde pozitif ve negatif iyonlar oluşturan X ve 

gama ışını miktarıdır (1 R = 2.58x10-4 C/kg ve 1 C/kg = 3.88x103 R dir). 

 

1.6.2. Soğurulma doz birimi 

Soğurulma doz birimi olarak bilinen rad için SI birim sisteminde Gray (Gy) 

kullanılmaktadır. Rad, ışınlanan maddenin 1 kg’ına 10-2 joule’lük enerji veren 

radyasyon miktarıdır. Soğurulan enerji parçacık veya foton olabilir. Gray: Işınlanan 

maddenin 1 kg’ına 1 joule’lük enerji veren radyasyon miktarıdır (1 Gy = 1 J/kg olup 

1 Rad = 10-2 J/kg’dır). 

 

1.6.3. Eşdeğer doz birimi 

Eşdeğer doz birimi Sievert (Sv) olup kilogram başına soğurulan enerji olup 

soğurulan doz olarak tanımlanır. Eski birim sistemindeki rad kullanılırsa eşdeğer doz 

birimi rem (röntgen equivalent man) cinsinden ölçülür. Daha önce 1 Gy = 100 rad 

verildiğinde 1 Sv=1 J/kg, olarak alınır. 

 

1.6.4. Aktivite birimi 

Aktivite için kullanılan özel birim Curie (Ci) olup, SI sistemindeki karşılığı 

Becquerel (Bq) dir. Curie, saniyede 3.7x 1010 parçalanma veya bozunma gösteren 

Büyüklük SI Birimi ve 
Sembolü 

Eski 
Birimler Dönüşüm Faktörleri 

Işınlanma Röntgen (C/kg) Röntgen (R) 0.00869 J/kg(havada) = 1R 
Soğurulan 

Doz Gray (Gy) Rad (rad) 1 Gy = 100 rad 

Eşdeğer Doz Sievert (Sv) Rem (rem) 1 Sv = 100 rem 
Aktivite Becquerel (Bq) Curie (Ci) 1 Bq = 2.7x10-11 Ci 
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maddenin aktivitesidir. Bequerel, saniyede 1 parçalanma yapan çekirdeğin 

aktivitesidir, 1 Ci = 3.7x1010 Bq’dir.  

 

1.7. Doğal Radyoaktif Maddelerin Tanımlanması 

1.7.1. Uranyum ve ürünleri 

Doğal elementlerin en ağırı olan uranyum 238.03 atom ağırlığına sahiptir. Atomun 

çekirdeğinde 92 proton, 146 nötron ve 7 katlı yörüngesinde 92 elektron bulunup 

atom yarıçapı 1.43 Å’dur. Ağır bir metal olan uranyumun yoğunluğu, 19.1 g/cm3’tür. 

Uranyum, 1132 C’de erir ve 3818 C’de kaynar. Uranyum değişik sıcaklıklarda 

farklı özellikler gösterir. Bu farklılık kristal yapısındaki değişmeden ileri gelir, yani 

allotropik (aynı elementin uzayda farklı şekilde dizilerek farklı geometrik şeklindeki 

kristaller) bir metaldir. Doğada bulunan radyonüklidlerin çoğunluğu 238
92U ’in 

bozunma zincirinde yer alır. Doğal uranyumun %99.28’lik bölümünü 238
92U oluşturur. 

Uranyumun doğal izotoplarının yarılanma ömürleri Çizelge 1.3.’deki gibidir 

(Değerlier, 2007). 

Çizelge 1.3. Uranyumun doğal izotopları 
 

 

Genel olarak uranyumun aktivitesi 25 Bq/kg’dır. 238
92U  izotopunun doğada fazla 

olması onu önemli bir noktaya koyar. Bu seri kararlı olan kurşuna ( 206
82 Pb ’ya) kadar 

bozunur. Bozunma sürecindeki ürün çekirdeklerin her birinin yarı ömrü birbirinden 

farklıdır. Uranyum-238’in bozunma serisi Çizelge 1.4.’deki gibidir (Durrani and Ilic, 

1997).  

 

İzotop Doğal çokluk (%) Yarı ömrü (yıl) 
238
92U  99.28 94.5 10  

235
92U  0.72 90.7 10  

234
92U  0.005 52.4 10  
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Çizelge 1.4. Uranyum bozunma serisi  
 

 

Genel olarak yeryüzündeki uranyum konsantrasyonu toprakta 0.3-0.8 pCi/g (11.10-

29.60 Bq/kg) düzeyindedir. Ancak damar seklindeki veya küme halindeki uranyum 

yataklarında uranyum zenginliği 12580 Bq/kg ile72900 Bq/kg arası seviyelere 

ulaşabilir. 

1.7.2. Radyum 

Atom numarası 88 olan radyumun kütle numarası 213 den 230’ a kadar, yarı ömrü 

ise 10-3 saniyeden 1620 yıla kadar değişir. Yapay ve doğal 14 radyoizotopu olduğu 

bilinmektedir. 223Ra , 224Ra , 226Ra  ve 228Ra  radyumun doğal izotoplarıdır. Çizelge 

1.5.’de radyumun doğal izotopları verilmiştir. 

 

ELEMENT ADI YARI ÖMRÜ YAYINLANAN 
RADYASYON 

238U Uranyum I 4.47x109 yıl α, <1%γ 
234Th Uranyum X1 24.1 gün β 
234Pa Uranyum X2 1.17 dak β, <1%γ 
234U Uranyum II 2.46x105 yıl α, <1%γ 

230Th Ionyum 7.54x104 yıl α, <1%γ 
226Ra Radyum 1600 yıl α, γ 
222Rn Emanasyon 3.82 gün α, <1%γ 
218Po Radyum A 3.1 dak α, <1%γ 
214Pb Radyum B 26.8 dak β, γ 
214Bi Radyum C 19.9 dak β, γ 
214Po Radyum C′ 164.3 μs α, <1%γ 
210Pb Radyum D 22.3 yıl β, γ 
210Bi Radyum E 5.01 gün β 
210Po Radyum F 138.4 gün α, <1%γ 
206Pb Radyum G Kararlı Yok 
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Çizelge 1.5. Radyumun doğal izotopları 
 

İzotoplar Bozunma 
serisi 

Ana 
Element 

Ürün 
Element 

Yarı 
Ömür 

Ra228  230Th  230Th  228Ac  5.8 yıl 
226Ra  

238U  
(uranyum) 

230Th  222Rn  1620 yıl 

224Ra  
232Th  

(toryum) 
228Th  220Rn  3.66 gün 

223Ra  
235U  

(aktinyum) 
235U  219Rn  11.4 gün 

 

Radyum yerkabuğunun çeşitli katmalarındaki toprak ve kayaçlarda uranyumla 

beraber bulunduğu gibi yüksek çözünürlülüğü nedeniyle, uranyumun bulunduğu 

noktalardan çok uzaklara taşınıp birikim oluşturabilir. 226Ra ’nın tipik aktivitesi 

kayaçların dış tabakalarında 40 Bq/kg’ dır (NCRP, 1975). Yeraltı sularının kayaçları 

yıkaması ve topraktan süzülerek hareket etmesi sebebiyle, radyum sularda da 

çözünürlüğüne bağlı olarak bir konsantrasyon oluşturur.  

Uranyum serisi bozunma zincirinin dışında, radyumun radon izotoplarına bozunduğu 

diğer iki radyoaktif seri aktinyum ve toryum bozunma zincirleridir (Çizelge 1.5.). 

Aktinyum bozunma serisi Çizelge 1.6. ile verilmektedir. 235U doğada 238U ile birlikte 

bulunur ve kurşun-207 izotopuna kadar bozunur. Doğada bulunma miktarı düşük 

olan 235U’in (Çizelge 1.3.) bozunma zincirindeki radon izotopu 219Rn, aktinondur. 

Dolayısıyla, kısa ömürlü aktinon da doğada az miktarda bulunmaktadır. Toryum 

bozunma zinciri ise, Çizelge 1.7.’de gösterilmektedir. 232Th’nin doğada önemli 

miktarda bulunuşu, radonun bu serideki izotopu olan 220Rn’nin 219Rn’a göre toprak 

gazında ve yer atmosferinde daha fazla yoğunlukta bulunmasına neden olur.  
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Çizelge 1.6. Aktinyum bozunma serisi (Durrani and Ilic, 1997’den uyarlanmıştır) 
 

 

Çizelge 1.7. Toryum bozunma serisi (Durrani and Ilic, 1997’den uyarlanmıştır) 
 

ELEMENT ADI YARI ÖMRÜ YAYINLANAN  
RADYASYON 

232Th Toryum 1.41x1010 yıl α, <1%γ 
228Ra Mezotoryum I 5.75 yıl β, <1%γ 
228Ac Mezotoryum II 6.15 saat β, γ 
228Th Raditoryum 1.91 yıl α, γ 
224Ra Toryum X 3.66 gün α, γ 
220Rn Emanasyon 55.6 s α, <1%γ 
216Po Toryum A 0.145 s α, <1%γ 
212Pb Toryum B 10.64 saat β, γ 
212Bi Toryum C 1.01 saat α, γ 

212Bi 
 

212Po 
(64%) Toryum C′ 0.300 ms α 
208Tl 

(36%) Toryum C′′ 3.05 dak. β, γ 
208Pb Toryum D Kararlı Yok 

 

 

 

 

ELEMENT ADI YARI ÖMRÜ YAYINLANAN 
RADYASYON 

235U Aktinoryum 7.04x108 yıl α, γ 
231Th Uranyum Y 1.06 dak. β, γ 
231Pa Protaktiniyum 3.28x104 yıl α, γ 
227Ac Aktinyum 21.77 yıl β, <1%γ 

 

227Ac 

 

227Th 
(98.62%) Radioaktiniyum 18.72 gün α, γ 

223Fr 
(1.38%) AktinyumK 22 dak. β, γ 

223Ra Aktinyum X 11.44 gün α, γ 
219Rn Aktinon 3.96 s α, γ 
215Po AktinyumA 1.78ms α, <1%γ 
211Pb AktinyumB 36.1 dak β, γ 
211Bi AktinyumC 2.14 dak α, γ 
207Tl AktinyumC′ 4.77 dak β, <1%γ 
207Pb AktinyumD Kararlı Yok 
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1.7.3. Radon 

Radon (Rn), 1899 senesinde Ernest Rutherford ve 1900 senesinde Friedrich Ernest 

Dorn tarafından, bozunma ürünü olarak yaydığı alfa parçacığı sayesinde 

keşfedilmiştir. Günümüzde yaygın biçimde, radon olarak adlandırılan 222Rn 

(emanon) radyoizotopu için ilk defa 1900 yılında Radyum-226 nın saldığı gaza atfen 

“radyum emanasyonu” tanımlaması kullanılmıştır (George, 2007). 

Radon normal şartlar altında renksiz, kokusuz, tatsız, gözle görülemeyen bir gazdır. 

Atomik ağırlığı 222 g ve çekirdekteki nötron sayısı 136’dır (Akyıldırım, 2005). 

Radon; havadan yedi buçuk kat hidrojenden ise, 100 kat daha ağırdır. -61.5 C’de 

sıvılaşır ve -71 C’de donar (Güler ve Çobanoğlu, 1997). 222Rn donma sıcaklığının 

altındaki sıcaklıklara kadar soğutulursa, sıcaklık düşüşüyle orantılı bir şekilde sarılığı 

artan parlak bir fosforesans görünüme bürünür. Havanın sıvı olduğu sıcaklıklarda ise, 

portakal rengi-kırmızımsı şekilde görünebilir. Yoğunluğu 273 K ve 1 atmosfer 

basınçta 9.73 g/l ve molar hacmi de 50.5 cm3 tür. Elektrik iletkenliği hiç olmayan ısıl 

iletkenliği ise, çok düşük olan bir gazdır. Elektron ilgisinin az olması ve iyonlaşma 

enerjisinin yüksek olması radonun diğer elementlerle kimyasal bağ yapmasını 

engeller. Katratlar ve karışık florimler gibi bazı bileşikler oluşturabilir; özellikle, 

suyla birlikte yarı kararlı bir katrat-hidrat oluşturur; Rn-6H2O (Martinelli, 1993). 

Radon kısmen suda çözülebilir ve sudan daha az çözülebilirliği olan gliserin hariç, 

organik sıvılar içinde yüksek bir çözülebilirliğe sahiptir. Odun kömürü ve silikon 

jelin üstünde kolayca emilebilir (Cigna, 2005). 

86 atom numarası (proton sayısı) ile periyodik cetvelin soy gazlar sınıfında yer alan 

ve en ağır soy gaz olan radon (Şekil 1.14.), 235U, 232Th ve 238U bozunma serilerinden 

gelen üç doğal radyoizotopa sahiptir. 219Rn (aktinon) aktinyum serisinin, 220Rn 

(toron) toryum serisinin ve 222Rn ise uranyum bozunma serisinin bir ürünüdür 

(Çizelge 1.8.). Ayrıca radon, 219Rn ile 226Rn arasında yirmiden fazla yapay izotopa 

sahiptir. 
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Şekil 1.14. Radon elementinin periyodik tablodaki yeri 

 

Çizelge 1.8. Doğal radon izotopları  
 

Bozunma 
Serisi 

Ana 
Element 

Ürün 
Element Adı Yarı 

Ömrü 
Bozunma 

Türü 

Uranyum 226Ra 222Rn 
Radon 

(emanon) 
3.82 gün α, γ 

Toryum 224Ra 220Rn Toron 54.5 s α, γ 

Aktinyum 223Ra 219Rn Aktinon 3.98 s α, γ 

 

İnsanların radyasyona maruz kalmaları açısından değerlendirildiğinde, bu üç doğal 

radyoizotop içerisinde en tehlikelisi 222Rn’dir. Yarılanma ömrü 3.82 gün olan radon 

5.48 MeV enerjili alfa parçacığı yayınlayan bir radyoaktif gazdır (L’Annunziata, 

1998). Atmosferdeki radonun başlıca kaynağı, dünya yüzeyindeki 226Ra’nın 

bozunmasıdır. Uranyum bozunma serisi 235U, 232Th ve 238U zincirindeki radonun 

bozunmasıyla oluşan radon ürünleri , β ve  radyasyonu yayınlayarak kurşuna 

kadar bozunur. Topraktaki bozunmadan kaynaklanan radyasyonun yaklaşık olarak 
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yılda 2 milyar Curie ve yeraltı sularındaki potansiyelin yıllık 500 milyon Curie 

civarında olduğu bildirilmektedir (George, 2007). 

238U’ın doğada bol miktarda bulunuşu nedeniyle, radyoaktif parçalama ürünü olan 
222Rn’nin atmosferdeki yoğunluğu yüksektir. Yeryüzündeki kayalarda doğal olarak 

bulunan farklı seviyelerdeki uranyum ve radyumun bozunması sonucu, kaya 

katmanları arasında radon ve radon ürünlerinin sürekli olarak üretildiği bilinmektedir 

(Durrani and Ilic, 1997; Gültekin vd., 2003; Yaprak vd., 2003). Çizelge 1.4. ile verilen 

uranyum bozunma serisinde yer alan 222Rn’nin kararlı kurşun çekirdeğine dönüşene 

kadar oluşan 218Po, 214Pb, 214Bi ve 214Po radyo izotopları, radonun kısa ömürlü 

ürünleri olarak adlandırılır. Bu ürünler, statik yüklere sahip olan katı parçacık 

şeklindeki kimyasal reaksiyona girebilen ağır metallerdir. 

1.7.4. Radonun bulunduğu yerler 

Radonun ana kaynağı yer küredir ve dünya yüzeyinde yaklaşık 100 ton radon 

bulunduğu tahmin edilmektedir (Saç ve Camgöz, 2005). Biyosfer tabakasında serbest 

halde gezen radon difüzyon ve çözünme yoluyla atmosfere kolaylıkla taşınır. Bu 

taşınma sürecinde radon kaynaklandığı uranyum konsantrasyonuna bağlı olarak 

toprakta, sularda, bina içi ve dışındaki atmosferde ve ayrıca binalarda kullanılan yapı 

malzemelerinde değişik yoğunluklarda bulunabilir.  

1.7.4.1. Toprakta radon 

Radon, yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde gömülü olan uranyumun bozunması ile 

yeryüzünde bir yoğunluk oluşturur. Uranyum içeren pek çok farklı türden kayalar 

mevcuttur, fakat bunun önemli bir radon kaynağı sayılabilmesi için uranyum 

konsantrasyonunun 50 ppm değerinden yüksek olması gerekir (Durrani and Ilic, 

1997). 222Rn atomları toprak gazının oluştuğu yerde toprak parçacıkları ya da 

mineralleri arasında difüzyonla serbest kalırlar (Blaauboer, 1989). Doğal bozunma 

sürecinin bir parçası olarak ortaya çıkan radon gazı, bulunduğu bölgenin jeolojik 

yapısıyla yakından ilişkili olarak çevreye yayılmaktadır. Toprakta bulunan ve havaya 

sızan radon miktarı, toprak karakteristiklerine ve basınca bağlıdır (Akyıldırım, 2005; 

Kulalı, 2009). Kayalar ve topraklar arasından atmosfere yayılan radon gazının 
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atmosferdeki yoğunluğunun 0.1 pCi/l’lik bir ortalamaya sahip olduğu 

bildirilmektedir (Kulalı, 2009). Toprak gazında ve atmosferde yapılacak radon 

ölçümleri ölçüm yapılan bölgenin toprağındaki uranyum ve toryum varlığı hakkında 

fikir verici olabilir.  

1.7.4.2. Sularda radon 

İnsanlar su ihtiyaçlarını yüzey sularından ve yer altı su kaynaklarından temin 

etmektedir. Radon suda çözünebilir. Yüzey suları ve yer altı suları, değişik 

miktarlarda radyum içeren toprak ve kayalarla yakın temasta bulunduğundan içme ve 

kullanma sularında radona rastlanması şaşırtıcı değildir. Sudaki radon konsantrasyon 

değeri Bq/l ya da pCi/l birimleri ile verilir. Yer kabuğunda bulunan radyoaktif 

katmanlarla temas halinde bulunan yer altı suları yüzey sularına göre daha 

radyoaktiftir. Birleşmiş Milletler Atomik Radyasyonun Etkileri Bilimsel Komitesi 

UNSCEAR, yüzey suları için tipik 222Rn konsantrasyonunun 40 Bq/m3 (1pCi/l) 

değerinden daha düşük olduğunu ve yer altı suları için tipik 222Rn konsantrasyonunun 

4 ile 40 kBq/m3 arasında değiştiğini bildirmektedir (UNSCEAR, 1982). 238U ve 232Th 

gurubunda yer alan radyoaktif elementler yer altı sularında bulunmaktadır. Özellikle 

uranyum serilerine ait olan radyoaktif elementlerden 223Ra, 226Ra ve 222Rn sağlık 

açısından önemli risk oluştururlar (Erdoğan, 2010). Radon ev ortamına su vasıtasıyla 

girer ve suyun sıcaklığı arttıkça daha çok radon ev atmosferine yayılır (UNSCEAR, 

1993). Bina içine yayılan bu radon gazının solunması akciğer kanseri bakımından 

risk oluşturabileceği gibi (Bkz. 1.7.6.) içme sularında bulunan radonun sindirim 

yoluyla ve kullanma sularında bulunan radonun ise difüzyon yoluyla deriden vücuda 

alınması sonucu radyasyona maruz kalınabilir. 

1.7.4.3. Atmosferde radon 

Radon (222Rn veya 220Rn) topraktan, kayaçlardan difüzyon yoluyla ve yapı 

malzemelerinden dış solunum yaparak bina içi ve bina dışı atmosfere karışır. Gesell 

(1983)’de yayınladığı bir çalışmada, yerden 1 m yükseklikte bina dışı ortamlarda 

ortalama 222Rn konsantrasyonunun Amerika kıtasında 9 Bq/m3 olduğunu ortaya 

koymuştur (radon konsantrasyonları 4 ile 15 Bq/m3 arasında değişmektedir). Bina 
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dışı ortamlardaki radon düzeyleri, yüzeye yakın yerlerde yüksek uranyum ve toryum 

ihtiva eden bölgelerde 10 kat veya daha fazla değerlere çıkabilir. 

Radon atomlarının akış yönü topraktan havaya doğrudur. Bu hareketi etkileyen 

faktörler şunlardır: 

1- Radyumun toprak ve kayaçlardaki konsantrasyonu 

2- Materyallerden kaçan radonun fiziksel bağ yapma isteği 

3- Toprak ve kayaçlardaki gözenekli yapı 

4- Toprak ve hava arasındaki atmosferik basınç farkı 

5- Toprağın suya doyma derecesi. 

Ayrıca; yeraltı suları, doğal gazlar, kömür, okyanuslar sınırlı da olsa radon salınımı 

yapabilmektedir. Dünyanın her coğrafyasında az ya da çok miktarda radon 

bulunmaktadır. Radon konsantrasyonlarının genelde, okyanuslar üzerindeki hava 

tabakasında 0.02-0.2 Bq/m3 aralığında, bina içi havasında 11-300 Bq/m3 aralığında, 

mağaralarda 0.37-11 kBq/m3 aralığında, toprak gazında 18-180 kBq/m3 aralığında ve 

havalandırılmayan uranyum madenlerinde 37-3700 kBq/m3 aralığında değiştiği 

bildirilmektedir (NCRP, 1988). Değişik bölgelerin atmosferinde ölçülen radon 

düzeyleri bu bölgelerin coğrafik, iklimsel ve kayaç yapısına bağlı olarak farklılık 

göstermektedir. Aynı yerleşim bölgesinde bile zamana bağlı olarak değişim söz 

konusudur. Sonuçta, yeraltı kayalarının uranyum derişimi en önemli radon salınım 

nedenidir. Granit ve volkanik topraklar, tortul şistler başlıca radon kaynaklarını 

oluşturmaktadır. Sedimanter topraklarda ise, radon konsantrasyonu düşüktür. Ancak, 

bazı kireçtaşı çökelti bölgelerinde de radona rastlanılmaktadır. Atmosferik basıncın 

düşmesi, aynı zamanda toprak gazında da basıncın düşmesine neden olur. Bu da 

derinden gelen radon salınımını arttırır. Yağışlı havalarda yüzey toprakları nemlenir. 

Bunun sonucu olarak toprak gözenekleri kapanır. Radon toprağın üst gözeneğinde 

tuzaklanır. Radonun aşağıdan yukarıya difüzyon yolu ile geçmesi zorlaşır. Sonuçta, 

toprak yüzeyindeki radon yoğunluğu azalır. Sıcaklık yükselmesi ise, toprağın 

kurumasına ve gözeneklerin artmasına neden olur. Böylece, radonun topraktan kaçışı 
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kolaylaşır. Radon topraktan havaya geçtiği zaman rüzgârların etkisi ile atmosfere 

karışır.  

Radon konsantrasyonunun günlük ve mevsimsel değişimleri birçok araştırmacı 

tarafından incelenmiş ve benzer sonuçlar elde edilmiştir. ABD’de radonun 

mevsimsel değişimi 4 yıllık periyotta yapılan bir çalışmayla araştırılmış ve Mart 

ayında maksimum, Ağustos ve Ekim aylarında ise minimum gözlenmiştir 

(UNSCEAR, 1982). Radon konsantrasyonunun deniz seviyesinden yüksekliğe göre 

de mevsimsel değişikliğe bağlı olarak farklılıklar gösterdiği gözlemlenmiştir. Dağlık 

bölgelerde radon konsantrasyonu sıcaklık ve rüzgar etkisiyle dalgalanmalar 

göstermektedir. Yamanishi’nin (1991) yılında yaptığı bir çalışmada, dağlık 

bölgelerdeki radon konsantrasyonunun deniz kıyısındakinden daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Fransa’da yapılan çalışmalarda, radon konsantrasyonunun artan 

yüksekliğe bağlı olarak azaldığı gösterilmiştir (UNSCEAR, 1988). 

1.7.4.3.1. Bina içinde atmosferik radon 

İnsanlar zamanlarının çok büyük kısmını bina içinde geçirmektedir. Binalar dışarıdan 

gelen radyasyonu kısmen durdurmasına rağmen esas olarak bina materyallerindeki 

ve binanın bulunduğu zemindeki radyonüklid konsantrasyonundan dolayı, havadan 

daha ağır olan radon gazı bina içinde birikerek yüksek konsantrasyonlara ulaşabilir. 

Binalardaki radon düzeylerini yükselten ve değişiminde etkili olan birçok faktör 

vardır. Bir binanın kurulu olduğu bölgenin altında bulunan uranyum içerikli toprak 

ve kaya yapısı genellikle bina içindeki radonun başlıca kaynağıdır. Kapalı bir 

ortamda radon konsantrasyonuna katkıda bulunan kaynaklar Şekil 1.15.’de 

gösterilmiştir. Radonun kapalı bir mekana giriş mekanizmaları arasında; toprak 

içerisindeki radon gazının binanın temelindeki boşluklardan ve çatlaklardan bina 

içine sızması, toprak gazının bina civarında birikerek basınç ve sıcaklık farklılıkları 

sebebiyle açık pencere ve kapılardan bina içine girmesi, bina içindeki kullanma suyu 

vasıtasıyla ortama radon taşınması, doğal gaz ile radonun bina içine taşınması ve 

bina yapımında kullanılan malzemelerin içerdiği radyum nedeniyle bina içine 

radonun taşınması sayılabilir (Gültekin vd., 2003; Akyıldırım, 2005). 
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Şekil 1.15. Radon gazının bina içine giriş mekanizmaları (WEB, 2010A) 

Havadan yedi buçuk kat daha ağır olan radon gazı, iyi havalandırılmayan mekanlarda 

zamanla birikebilmekte, binalarda birikmediği dururumda ise, atmosfere 

yayılmaktadır.  

Bina içindeki radon kaynaklarının en önemlilerinden birisi de, bina yapımında 

kullanılan malzemedir. Tüm bina malzemeleri 238U içerir ve sonuç olarak bunlar da 

potansiyel radon yayınlayıcıları olup bazı malzemeler daha yüksek 238U ve 226Ra 

konsantrasyonuna sahiptirler (Durrani and Ilic, 1997). Bu hem doğal hem de yapay 

malzemeler için geçerlidir. Gama-Işını ölçümleri ile, bina duvarlarının önemli bir 

radon yayınlama potansiyeline sahip oldukları gösterilmiştir (Durrani and Ilic, 1997). 

Ayrıca, binanın tasarımı, binanın kullanım şekli (havalandırma biçimi ve hava 

dolaşım sıklığı), zeminin geçirgenliği, binanın yüksekliği ve topraktaki radon 

hareketini etkileyen parametreler gibi çeşitli faktörlerin de kapalı bir ortamdaki radon 

konsantrasyonu üzerinde etkili olduğu bildirilmiştir (Çelebi vd., 2003 ve Çelebi, 

2007). Yapılan araştırmalar, yapı malzemelerinin kökeninin daha sonraki senelerde 

bina içi radon yoğunluğunu etkilediğini göstermiştir. Kansere yakalanma riski 

açısından genellikle eski binaların zemin katları daha büyük tehdit içermektedir. 

Radon nedeniyle karşı karşıya olduğumuz sağlık risklerinin belirlenebilmesi ve 

mümkün olabilecek önlemlerin alınabilmesi için yaşadığımız çevredeki radon 

1. Zemin ve duvar çatlakları 

2. Yapının birleşme noktaları 

3. Toprak altında kalan duvardaki 
çatlaklar 

4. Zemin yapısında bulunan boşluklar 

5. Duvardaki çatlaklar 

6. Tesisat ve boru boşlukları 

7. Duvarların içerisinde olabilecek 
boşluklar 
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seviyelerinin bilinmesi gereklidir. İyi havalandırılmayan kapalı mekanlarda zamanla 

biriken radon gazı yüksek yoğunluklara ulaşabilir ve bu mekanları kullananlar 

açısından sağlık problemlerine neden olabilir. Şekil 1.16.’da bina içi atmosferik 

radon düzeyinin havalandırmaya bağlı olarak gösterdiği davranış sergilenmektedir 

(TAEK, 2009). 

 

Şekil 1.16. Bina içi radon konsantrasyonunun havalandırma ile değişimi 

 

Binanın mimari yapısına bağlı olarak kapalı yerin hava değişimi, vantilasyonu radon 

seviyesi açısından önemlidir. Genel olarak; yaz aylarında havalandırma amacıyla 

kapıların ve pencerelerin açılmasıyla ölçülen bina içi radon konsantrasyonu, kış 

aylarında ölçülen değerden düşük olabilmektedir. Ayrıca, kış aylarında ısı yalıtımını 

sağlamak amacı ile kullanılan çift camlı evlerdeki radon konsantrasyonu 

ortalamalardan yaklaşık %30 fazla bulunmuştur (UNSCEAR, 1993; Yaprak, 1993). 

1.7.4.3.2. Yeraltı madenlerinde atmosferik radon 

Yeraltı maden yataklarında işçi sağlığı açısından mesleki risk oluşturan unsurlardan 

biri de işçilerin soluduğu havadaki radyonüklitlerden dolayı aldıkları radyasyon 

dozlardır. Maden işçileri havadaki radon ve onun kısa ömürlü bozunma ürünleri ile 

jeolojik yapıdaki doğal radyoaktif elementlerden yayımlanan gama radyasyonuna 

maruz kalmaktadır (Yaşar, 1970). Özellikle uranyum ve toyum madenlerinde 

atmosferik radon konsantrasyonları çok yüksek düzeylere çıkabilmektedir (Bkz. 

1.7.4.3.). Kapalı mekanlarda radon gazı nedeniyle maruz kalınan dozların 



34 

 

belirlenmesine yönelik çalışmalar madenlerde çalışan işçiler için yapılan araştırmalar 

ile başlamıştır (Hewson, 1994; Küçüktaş, 1996; Singh vd., 2001; Fişne vd., 2005; 

Baldık vd., 2006; Al-Zoughool and Krewski, 2009).  

1.7.4.3.3. Mağaralarda atmosferik radon  

Yer kabuğundaki kayaların bünyesinde bulunan radyoaktif maddelerin bozunması 

sonucu oluşan radon gazı mağara içinde bulunan çatlak ve gözeneklerden sızarak 

ve/veya yer altı suları ile taşınarak mağara atmosferine geçer (Durani and Iliç, 1997). 

Mağaranın jeolojik yapısını oluşturan kaya yapısı, hava sıcaklığı, atmosferik basınç, 

rüzgarın hızı, nem, dış atmosfer ile bağlantıyı kuracak kırık, çatlak ve birden fazla 

girişin olması gibi etkenler mağara atmosferindeki radon gazını önemli ölçüde 

etkilemektedir. Mağara atmosferindeki radonun ölçülmesine yönelik çalışmalar yurt 

dışında yıllar öncesinde başlamış ve halen yoğun bir şekilde devam etmektedir. (Bkz. 

2.2.). mağaralardaki radyolojik riskin belirlenmesine yönelik bu çalışmalara ek 

olarak, uygun konsantrasyonlarda radon gazı ihtiva eden mağaralarda çeşitli 

hastalıkların tedavi edilmesine yönelik bir alternatif tıp yöntemi olan hormesis 

uygulamaları da gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır (Bkz. 1.7.6.1.). Ülkemizde ise; 

mağaralarla ilgili bu tür araştırmalar son yıllarda çalışılmaya başlanmıştır (Bkz.2.2.). 

1.7.5. F denge faktörü 

222Rn’ nin kararlı 210Pb’ a dönerken yaymış olduğu toplam alfa enerjisine potansiyel 

alfa enerjisi denir. Kısa ömürlü radon ürünüyle ifade edilen aktivite başına düşen bu 

enerji,  

   
2

2
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In

Tpp





               (1.28)  

ile verilir. Burada λ bozunma sabiti, T1/2 ise ürünün yarı ömrüdür (Sabol and Weng, 

1995). 222Rn nin bozunma ürünlerinin yarı ömürleri ve aktivite başına düşen 

enerjileri Çizelge 1.9.’da gösterilmektedir. Potansiyel alfa enerjisi hesaplamalarında 
214Po dikkate alınmaz çünkü, Çizelge 1.9’dan da görüldüğü gibi bu atomun 



35 

 

yarılanma ömrü çok kısa, enerjisi de oldukça küçüktür. Bu yüzden, 214Po den gelecek 

katkı ihmal edilir. 

 

Çizelge 1.9. Radon ürünlerinin toplam enerjisi (Durani and Iliç, 1997’den 
uyarlanmıştır) 

 

 

Havadaki kısa ömürlü Radon ürünlerinin karışımı olan potansiyel alfa enerji 

konsantrasyonu   , normalde havanın birim hacminde bulunan bu atomların 

potansiyel alfa enerji toplamıdır.  
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              (1.29) 

Burada ci ,bozunma ürünü seviyesinin aktifliğidir. Havadaki herhangi bir radon 

ürünleri karışımının potansiyel alfa enerji konsantrasyonu, genellikle bu ürünleri 

kaynağı olan 222Rn radyoçekirdeğinin denge eşdeğer konsantrasyonu ceq denklem 

1.30 ile verilir. 

)(379,0)(516,0)(105,0 214214218 BiCPbCPoCceq          (1.30) 

 

Radyoçekirdek 

Yarılanma 

Ömrü 

Potansiyel Alfa Enerjisi 

Atom başına Aktivite birim başına 

MeV    

 3.05 dak. 13.69 2.19 3.615 5.79 

 26.8 dak. 7.69 1.23 17.840 28.6 

 19.9 dak. 7.69 1.23 13.250 21.2 

 0.2 ms 7.69 1.23   

Dengedeki 222Rn’nin Bq başına toplamı 34.710 55.6 

Bi214

Po214

Pb214

Po218

J1210 1MeV Bq 11010  BqJ

3102 x 6103 x

pc
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Burada, Ceq nin birimi Bq/m3’ dir. Bu denklemde radon bozunma ürünlerinin (218Po, 
214Pb ve 214Bi) konsantrasyonları sırasıyla  

ile gösterilmektedir (Sabol ve Weng, 1995). Radon ve ürünlerinin denge durumu, 

genellikle denge faktörü (F) ile verilir. Denklem 1.31’deki F, eşdeğer denge 

konsantrasyonunun radonun havadaki asıl aktivite konsantrasyonuna (hacim 

aktivitesine) oranı olarak tanımlanır. 

   
Rn

eq

c
c

F                (1.31) 

Denge faktörü,  havadaki radon ve onun kısa ömürlü ürünlerinin karışımı arasındaki 

dengesizliği potansiyel alfa enerji cinsinden karakterize eder. Denge durumunda F=1 

dir. Aksi taktirde, F nin değeri 1 den küçüktür. Genellikle, dışarıdaki hava dengeye 

en yakın olanıdır. Bunu bina içindeki hava ve havalandırmaya sahip madenlerdeki 

hava takip eder. 

Denge faktörü bilindiği zaman (ölçülen radon konsantrasyonu baz alınarak), denge 

eşdeğer konsantrasyonu belirlenebilir. Böylelikle eşdeğer denge konsantrasyonundan 

potansiyel alfa enerji konsantrasyonu hesaplanabilir ki, bu radon bozunma 

ürünlerinin solunumu nedeniyle maruz kalınan doz miktarının tahmininde 

kullanılabilir. Bireylerin potansiyel alfa enerjisine maruz kalma sürelerinde solumaya 

maruz kalmaları ya da eşdeğer dengeye maruz kalmaları denklem 1.31 ve 1.32 ile 

verilir. 

 
dttcTP
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pp )()(
0
              (1.31) 
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T

eqeq )()(
0
              (1.32) 

Radon bozunma ürünlerinin solunması halinde, akciğer hücrelerini ışınlayacak belli 

bir miktar hava içindeki kısa yarı ömürlü radon ürünlerinin toplam radyasyon  

enerjisinin bir ölçüsü olarak “Çalışma düzeyi” kavramı tanımlanmıştır. 1 Çalışma 

düzeyi (WL), 1.3x105 MeV’ lik alfa enerjisi yayınlayan 1 litre hava içindeki radon 

218 214 214( ), ( ) ( )c Po c Pb ve c Bi
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ürünlerinin konsantrasyon birimidir. Radon ürünlerini Cp nin potansiyel alfa enerji 

konsantrasyonu için WL birimi kullanılarak ve Rn konsantrasyonu Bq/m3 cinsinden 

ifade edilirse, denge faktörü aşağıdaki formda verilebilir. 

  Rn

p

C
C

F 3700               (1.32) 

Doz hesapları, yıllık etkin eşdeğer dozlar için UNSCEAR-2000 (United Nations 

Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) ve radon ürünlerine maruz 

kalma dozları ICRP-65 raporlarında önerilen modeller kullanılarak yapılmıştır. Söz 

konusu doz hesaplama modellerinde işçilerin çalışma ortamında saatte 1,2 m3 hava 

soluduğu ve yılda 2000 saat çalıştığı kabul edilmiştir (UNSCEAR, 2000; ICRP-65, 

1993).  

1.7.6. Radon ve sağlık  

Renksiz, kokusuz ve tatsız olan radon gazının solunması baş ağrısı veya solunum 

yetmezliği gibi rahatsızlıklar oluşturmaz. Radyoaktif radon gazı kimyasal olarak 

pasif bir gaz olduğundan dolayı teneffüs edildiğinde dokulara kimyasal olarak 

bağlanma olasılığı düşüktür. Uranyum zincirindeki radonun bozunmasıyla oluşan ve 

kimyasal bakımdan aktif olan radon ürünleri ise havadaki toz zerreciklerine yapışma 

eğilimindedir. Akciğerlere alınan radonun bir kısmı solunum ile dışarı atılsa da, 

radon ve bozunma ürünleri solunum sistemindeki organlara yerleşerek bozunmaya 

devam edebilirler. Bu bozunma sırasında yayınlanan radyasyon, canlı dokuları 

iyonize ederek yaşayan hücrelerin DNA yapılarını değiştirebilir ve kanser oluşumuna 

neden olabilir (UNSCEAR, 1988; Değerlier, 2007; Al-Zoughool and Krewski, 2009). 

1950’lere dek radonun akciğer kanserine neden olduğu görüşü hâkimken 1951 

yılında Rochester üniversitesindeki araştırmacılar, akciğer kanseri tehlikesinin daha 

çok radon ürünlerinin yayınladığı alfa radyasyonuna maruz kalınmasından 

kaynaklanabileceği görüşünü ileri sürmüşlerdir. 1988’den itibaren Amerika’da 

yürütülen epidemiyolojik çalışmalar herhangi bir şüphe bırakmaksızın radon 

bozunma ürünlerinin akciğer kanserine neden olduğunu ortaya koymuştur (Planiniç, 

2002; George, 2007). Akciğer kanseri bakımından radon gazının atmosferi kirleten 
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tüm unsurlar içerisinde en tehlikelilerden biri olduğu da bildirilmektedir (Gültekin 

vd., 2003). 

Radon gazı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve U.S.A. Çevre Koruma Ajansı (EPA) 

tarafından A sınıfı kanserojen madde olarak sınıflandırılmıştır (Vural, 2004). 

İngiltere Milli Radyasyondan Korunma Komitesi’nin (NRPB’nin), İngiltere’deki 

yıllık toplam 41000 akciğer kanserinden en az 2500’ünü radona bağladığı 

bildirilmektedir (Değerlier, 2007). Akciğer kanserine neden olan en tehlikeli 

maddeler listesinde radon, sigaradan sonra ikinci sırada gelmektedir (NCRP, 1999). 

EPA, Kuzey Amerika’da akciğer kanserinden bir yılda ölen 160000 kişiden yaklaşık 

21000’inin ölümünden radonun sorumlu olduğunu bildirmektedir (EPA, 2009). 

Radon gazına maruz kalınmasıyla ortaya çıkabilecek sağlık riskleri, cinsiyet, yaş ve 

sigara kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir (EPA, 2003). Ayrıca, 

radyasyonun canlılarda oluşturduğu biyolojik etkiler; alınan toplam doz, bu dozu 

alma süresi, radyasyona maruz kalan organ veya bölge gibi etmenlerle birlikte diğer 

birçok faktöre de bağlıdır (Fişne, 2002). Yüksek seviyelerdeki radon gazının, 

özellikle madencilik alanında çalışanlar için önemli sağlık riskleri oluşturabileceği 

çeşitli çalışmalarda vurgulanmıştır (Bkz. 1.7.4.3.2.). Atmosferik radon gazının ev ve 

işyeri gibi kapalı mekanlarda da sağlık açısından tehlikeli seviyelere ulaşma olasılığı 

bulunmaktadır. Gerek doğal gerekse yapay kaynaklar yoluyla, canlıların maruz kaldığı 

radyasyona ilave olarak alacağı her ek doz, sağlık risklerinin oluşmasına yol açabilir. 

Radon kaynaklı alınan dozların diğer doğal kaynaklardan alınan dozlardan daha fazla 

olması (Çelebi vd., 2003) ve kapalı mekanlarda radon gazının birikerek yüksek 

yoğunluklara ulaşabilmesi (Gültekin vd., 2003) nedeniyle, kapalı ortamlardaki 

atmosferik radon konsantrasyonlarının ölçülmesi ve radon nedeniyle alınacak 

radyasyon dozlarının belirlenmesi insan sağlığı bakımından önem taşımaktadır. Dünya 

Sağlık Örgütü’nün dünyadaki toplam akciğer kanseri vakalarının 14’ine kadarını 

radona bağladığı (WHO, 2005) ve günlük hayatta farkında olmadan soluduğumuz 

radon gazının belli bir dozu aşması halinde sigaradan sonra en kanser yapıcı madde 

olduğu göz önüne alındığında, konunun önemi ön plana çıkmaktadır.  
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1.7.6.1. Radon ve hormesis  

Yüksek dozda radyasyona maruz kalmanın sağlık açısından büyük riskler taşımasının 

yanı sıra, radonun özellikle astım gibi kronik hastalıklar olmak üzere 20 den fazla 

hastalığın tedavisi için alternatif tıpta (radyasyon hormesisi) kullanılmaktadır. Bir 

toksinin uygun bir dozda kullanılmasıyla organizmanın uyartılmasıyla yararlı etki 

oluşturması olayına “Hormesis” denir. Bu amaçla hastalıkların tedavi edilebilmesi 

için mağara atmosferinde 30-160 kBq/m3 yoğunluğunda radon olması ve 1 saatlik 

seanslarla radon solunması gerekmektedir (Falkenbach vd., 2005). Radonun 

hormesis etkisi özellikle aşağıdaki dört tip hastalıkta görülmektedir; 

1. Romatizmal hastalıklar 

2. Kronik hastalıklar 

3. Cilt hastalıkları 

4. Troid bozuklukları gibi bazı hormanal hastalıklar. 

Spesifik olarak ele alınırsa, radonun tedavi amacıyla kullanılabileceği öne sürülen 

hastalıklar Çizelge 1.10.’de gösterilmiştir.  

Çizelge 1.10. Radonun faydalı olduğu hastalıklar (WEB, 2010B) 
 

1 Ankilozan Spondilit(Romatizmal 
Hastalık) 14 Fibromiyalji(Kas eklem ağrısı) 

2 Kronik Ağrı 15 Eklem İltihabı (Artirit) 
3 Enflamasyon 16 Skleroderma 
4 Mobilite 17 Multiple Sklerozis 
5 Post Polio Sendromu 18 Bronşit 
6 Tiroid Bozuklukları 19 Lupus 
7 Sinüs problemleri 20 Behçet hastalığı 
8 Sedef Hastalığı 21 Göğüs Kanseri 
9 Egzama 22 Hayfever (Saman nezlesi) 

10 Diyabet Tip I ve II 23 Saç Dökülmeleri 
11 Gut 24 Migren 
12 Ulseratif Kolit 25 Strese bağlı rahatsızlıklar 

13 Amfizem (Kronik Akciğer Hastalığı) 26 Carpal Tunnel Sendromu (El 
parmaklarında uyuşukluk) 

Yurt dışında Şekil 1.17.’de gösterildiği gibi bu hastalıkların tedavi edilmesi amacına 

uygun mağaralarda sağlık merkezleri oluşturulmuştur (Soto, 1997; Becker, 2004; 

Erdoğan, 2006; Erickson, 2007; Nagy vd., 2009).  
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Şekil 1.17. Radondan faydalanmak amacıyla oluşturulmuş sağlık merkezleri (WEB, 

2010B) 
 

Ülkemizde bu potansiyele sahip mağaraların belirlenebilmesine yönelik Isparta için 

yapılan yerel bir ön inceleme (Kürkçüoğlu ve Karadem, 2010) haricinde herhangi bir 

çalışma bulunmamaktadır.  

1.7.7. Radon konsantrasyonunun sınır değerleri 

Ülkeler ve ilgili uluslararası kuruluşlar, kapalı ortamlarda izin verilebilecek radon 

gazı düzeyleri için çeşitli sınır değerleri belirlemişlerdir. Kimi devletler radon gazı 

için herhangi bir sınırlandırma getirmezken, bazı ülkeler tavsiye edilen üst limit 

seviyelerini, bazıları da tavsiye edilen limit seviyeleri ile birlikte zorunlu (müdahale) 

üst limit seviyelerini kabul etmişlerdir (Durrani ve Ilic, 1997). Bu limit seviyelerinin 

üzerinde bir değer tespit edildiğinde, gazın bina içine giriş mekanizmalarının ortaya 

çıkarılarak uygun koruyucu önlemlerin alınması tavsiye edilmektedir (TAEK, 2009). 

Uluslararası Atom Enerji Ajansı Temel Güvenlik Standartları (IAEA-BSS) 

tarafından, meskenlerde radon için belirlenen düzeyler 200-600 Bq/m3 olarak 

bildirilmiştir (ICRP, 1993). Bu değerler, ICRP ve WHO tarafından da kabul 

edilmektedir. Avrupa Birliği’nde ise, 800 Bq/m3 olan limit (Durrani and Ilic, 1997), 

yeni binalar için 200 Bq/m3’e ve eski binalar için de 400 Bq/m3 değerine 

düşürülmüştür (TAEK, 2008). TAEK tarafından bildirilen ve ülkemiz için geçerli 

olan limitler (TAEK Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nde 2004 yılında yapılan 
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değişiklik ile); evler için 400Bq/m3 ve iş yerleri için 1000Bq/m3’tür (RESMİ 

GAZETE, 2004). ICRP’nin iş yerleri için kabul ettiği sınırlar ise, 500-1500Bq/m3 

olarak bildirilmektedir (ICRP, 1993). Ancak WHO, radon kaynaklı sağlık risklerinin 

en aza indirilebilmesi için 100Bq/m3’lük bir referans seviyesinin evlerde 

uygulanmasını tavsiye etmektedir (WHO, 2009). 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

2.1. Tez Çalışmasının Amacı 

Radon ve radonun bozunma ürünlerinin solunması ile akciğer kanseri arasındaki 

neden-sonuç ilişkisi üzerine yapılan çalışmalar; ev, işyeri, maden, mağara ve tünel 

gibi kapalı mekanlarda radon düzeylerinin belirlenmesinin gerekli olduğunu ortaya 

koymaktadır (Bkz. 1.7.6.). Bu yüzden, mağaralardaki radyolojik riskin 

belirlenebilmesi açısından mağara içerisindeki radon seviyelerinin ölçülmesi 

önemlidir.  

Isparta ve çevresindeki illerde bulunan Dim, Damlataş, İnsuyu, Zindan, Ayıini ve 

Kapıkaya mağaraları gibi turizm açısından yüksek potansiyele sahip mağaralardaki 

atmosferik radon konsantrasyonlarının belirlenmesi amacıyla yapılan bu tez 

çalışmasıyla; ilgili mağaralar için radon kaynaklı ilk radyolojik risk haritaları 

oluşturulmuş, mağara personelinin ve turistlerin radon gazı nedeniyle maruz 

kalacakları yıllık dozlar hesaplanmış ve mağaraların hormesis açısından (Bkz. 

1.7.6.1.) sağlık turizmine uygunluğu araştırılmıştır. 

Çalışma kapsamında incelenen mağaralardaki atmosferik radon seviyeleri, pasif 

ölçüm tekniği kullanılarak CR-39 nükleer iz dedektörleri ile ölçülmüştür. Bu 

çalışma, Türkiye için oldukça yeni olan mağaralarda radon konusu üzerine 

yapılabilecek ilerideki benzer çalışmalar için yol gösterici ve Batı Akdeniz 

Bölgesi’ndeki mağaralarda yapılacak daha sonraki çalışmalar için karşılaştırma 

bakımından referans olma niteliğine sahiptir.  

2.2. Literatür İncelemesi 

Radon gazı, yer kabuğundaki kayalardan, çatlaklardan sızarak ya da su ile taşınarak 

atmosfere yayılmaktadır. Kayalarda doğal olarak bulunan uranyum ve toryumun 

bozunması ile oluştuğu bilinen radon gazı, yer kabuğuna daha yakın yerlerde ve 

kapalı alanlarda dış mekanlara göre daha yüksek konsantrasyonlara ulaşmaktadır. 

Mağara içindeki kayaların çatlak ve gözeneklerinden ya da mağaradaki yer altı 

nehirlerinden mağara atmosferine yayılan radon gazı yoğunluğu, mağarayı oluşturan 
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kayaların yapısı, çatlaklar, basınç, nem, sıcaklık, mağaradaki doğal havalandırma, 

yer altı nehirleri gibi pek çok fiziksel parametreye bağlıdır (Baldık, 2005). 

Mağaralarda radon konsantrasyonu ölçümleri için pasif yöntemde nükleer iz kazıma 

tekniğinin kullanıldığı çalışmalar 1970’li yıllarda literatürde yerini almaya 

başlamıştır. Örneğin, Macaristan’daki mağaralarda nükleer iz dedektörlerin 

kullanıldığı ilk radon ölçüm çalışmalarına 1977 yılında başlandığı bildirilmektedir 

(Hakl et al., 1997). Daha sonra, bu tür çalışmalar İtalya, Slovakya ve Lüxemburg’ta 

yürütülmüş, kısa sürede dünya genelinde yaygınlaşmış ve literatürde geniş bir yer 

almıştır (Durrani and Ilic, 1997; Hakl et al., 1997; Dezsö, 2004; Lario vd., 2005; 

Papachristodoulou vd., 2004; Cigna, 2005; Nemangwele, 2005; Amin ve Eissa, 

2008; Espinosa vd., 2008; Misdag and Ouguidi, 2008). Macaristan’daki mağaralarda 

yapılan radon gazı ölçümleri, 30’un üzerinde mağara için 10000’nin üzerinde ölçüm 

verisi boyutunu aşmış durumdadır (Durrani and Ilic, 1997). 

Hakl, Hunyadi ve Varhegyi gibi bilim adamları mağaralardaki radon davranışlarıyla 

ilgili birçok bilgi içeren çalışmalar yapmışlardır (Durrani and Ilic, 1997). Özellikle 

Hakl ve arkadaşları (1997) yılında yayınladıkları bir makalede mağaralarda radon 

ölçümüyle ilgili önemli veriler ortaya sunmuştur. Hakl’ın bir çalışmasında dünya 

genelindeki mağaralarda radon konsantrasyonunun ortalama değerleriyle ilgili 

olarak, 220 farklı mağaraya ait 303 radon ölçüm verisi elde edilmiştir (Hakl et al., 

1997). Bu veriler kullanılarak ölçüm yapılan mağaraların %20’sinde radon 

yoğunluğunun ortalaması yaklaşık 100 Bq/m3, %40’ndan fazlasında ise radon 

seviyesinin ortalaması ise 1000 Bq/m3 olarak hesaplanmıştır (Şekil 2.1).  
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Şekil 2.1. Hakl’ın 220 farklı mağaradan 303 verisinin ortalama değerlerini gösteren 

grafik (Hakl et al., 1997) 
 
Mağaralardaki radon konsantrasyonu jeolojik etkilere, basınca, sıcaklığa bağlı olarak 

değişebileceği için Macaristan’ın Hajnoczy mağarasında Hakl tarafından 1978 

yılından 1995 yılına kadar yıllık radon konsantrasyonu ölçümleri yapılmış ve mağara 

içinde radon yoğunluğunun yıllara göre değişimi incelemiştir (Şekil 2.2.). 

 

Şekil 2.2. Macaritan Hajnoczy mağarasındaki radon konsantrasyonu (Hakl et. al. 
1997) 

 

Radon gazı, litosfer, hidrosfer ve atmosfer katmanları arasındaki yer değiştirmeyi 

izlemede ve aynı şekilde mağara mikro klimalarındaki değişiklikleri ve gelişmeleri 

incelemede önemli bir bilgi kaynağıdır. Mağara havasındaki radon konsantrasyonu, 
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kayadaki radyum yoğunluğu, gözeneklilik, hava ve su akışı, atmosfer basıncı ve 

depremler gibi birçok faktör tarafından etkilenir. Fakat; genel olarak yazın en yüksek 

ve kışın en düşük olarak dönemsel bir dalgalanma bulunmuştur. Şekil 2.2.’de 18 

yıllık zaman aralığındaki değişimler tipik bir şekilde örneklendirilmiştir. Bu uzun 

ölçümler gösteriyor ki; dönemsel dalgalanmalara ek olarak, radon 

konsantrasyonunda diğer çevresel faktörlerle ilişkilendirilemeyen başka düzensiz 

değişimler de vardır. Ayrıca, radonun yer değiştirmesi diğer faktörler dışında 

çatlakların büyüklüğüne de bağlı olduğu için bu çatlakların büyüklüklerinin dağılımı 

da mağaralardaki radon konsantrasyonu üzerinde önemli rol oynar. Açıkçası, 

mağaralardaki radon konsantrasyonu üzerine yapılan daha doğru bir araştırma her 

mağaradaki çoklu ölçümleri göz önünde bulundurmalı ve bu durumlarda ortalama bir 

değer kullanmalıdır. Radonun taşınma mekanizmaları göz önüne alındığında hava ve 

su akışı gibi diğer bir faktör de göz önüne alınmalıdır. Ayrıca belirli bir mağaradaki 

radon kaynağının bir kireçtaşı kütlesinin içinde ya da damarlarla kireçtaşına bağlanan 

diğer kayaların içinde olup olmadığı incelenmelidir. Bu konuda Deszö (2004)’nin 

yaptığı bir çalışmada, Bradla Mağarası’ndaki (Macaristan) radonun kil ve 

kireçtaşından çıkışıyla ilgili bazı ölçümler yapmıştır. Normal hava şartları altında 

kildeki radon difüzyon oranının, mağara atmosferini radon gazıyla besleyebilecek 

oranda önemli bir rol oynadığı bulunmuştur. Laboratuarda yapılan spektroskopi 

ölçümlerinde kil örneklerindeki 226Ra miktarının kireçtaşı örneklerinden 20-40 kat 

daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Kireçtaşından atmosfere yayılabilen radon 

oranı sadece %2.5 iken bu oran kilde %44’tür. 226Ra konsantrasyonu ve yayılma 

oranı birleştirildiğinde kireçtaşının katkısı yaklaşık 20 kattır ve bu da kilin 

katkısından daha azdır. Bu yüzden, genel olarak kilin en büyük radon kaynağı olduğu 

sonucuna varılabilir (Cigna, 2005).  

CR-39 nükleer iz dedektörleri kullanılarak mağaralarda yapılan ölçümler 

Macaristan’daki mağaralarla sınırlı kalmamış dünya geneline yayılmıştır. Bu 

mağaralarda yapılan çalışmalar ve elde edilen konsantrasyon değerlerinden örnekler 

verilecek olunursa, Mısır’daki Sannur mağarasında 2006 yılının Temmuz ve Ağustos 

aylarında yapılan ölçümlerde radon konsantrasyonu 836±150 Bq/m3 şeklinde 

ölçülmüş, bu mağarada çalışanların maruz kalacakları yıllık etkin doz miktarı 3.65 

mSv, ziyaretçilerin ise 23μSv olarak hesaplanmıştır (Amin ve Eissa 2008). 
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Meksika’daki Gabriel mağarasında 3 mevsimde 2’şer aylık periyotlarla ölçümler 

yapılmıştır. Ölçümler sonucunda, mağara içindeki radon konsantrasyon değerinin 

956 ile 4931 Bq/m3 arasında değiştiği görülmüştür (Espinosa vd., 2008). 

Yunanistan’ın Perama mağarasında yaz ve kış dönemlerinde yapılan ölçümlerde 

radon konsantrasyonu sırasıyla 925±418 Bq/m3 ve 1311±352 Bq/m3 şeklinde hesap 

edilmiştir. Mağara ziyaretçilerin maruz kalacakları yıllık etkin doz 5.1 μSv olarak 

hesaplanmıştır (Papachristodoulou vd., 2004). Macaristan’daki Baradla mağarasında 

yaz aylarında yapılan ölçümlerde radon konsantrasyonunun 200-1800 Bq/m3 

arasında değerler aldığı saptanmıştır (Dezsö, 2004). Kuzey İspanya’daki Altamira 

mağarasında yapılan ölçümlerde radon yoğunluğunun 186-7120 Bq/m3 arasında 

değiştiği ve bu mağaradaki ortalama radon konsantrasyonunun 3562 Bq/m3 olduğu 

hesaplanmıştır (Lario vd., 2005). Fas’ın Wintimdouine ve Ourika mağaralarındaki 

ölçümler daha detaylı yapılmıştır. Bu mağaralarda 222Rn ve ürünlerinin yanı sıra, 
220Rn ve ürünlerinin konsantrasyonları da ölçülmüştür (Misdag and Ouguidi, 2008). 

Güney Afrika’da bulunan Kongo mağarasında yapılan ölçümlerde mağaradaki radon 

konsantrasyon değerlerinin 668 Bq/m3 ile 1925 Bq/m3 arasında değiştiği 

gözlenmiştir. Bu mağarada hesaplanan yıllık etkin dozun ise, 4 mSv ile 13 mSv 

arasındadır (Nemangwele, 2005). 

Türkiye’de mağaralarda radon gazı yoğunluğunun belirlenmesine yönelik çalışmalar 

henüz çok yenidir. Bu konu üzerinde günümüze kadar yapılmış üç çalışma 

bulunmaktadır. Bu çalışmalardan biri, Zonguldak’ta Gökgöl ve Cehennemağzı 

mağaralarında (Aytekin vd., 2006). diğeri Karabük’teki Mencilis mağarasında 

(Haner vd., 2010), bir diğeri de Karaca ve Çal mağaralarında yapılmıştır (Çevik vd., 

2010). Bu tezde incelenen mağaralar da dahil olmak üzere ülkemizdeki mağaralarda 

atmosferik radon konsantrasyonlarının belirlenmesi üzerine yapılan çalışmalar 

kaynakları ile birlikte Çizelge 2.1.’de özetlenmiştir. 
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Çizelge 2.1. Türkiye’de mağaralarda radon konsantrasyonlarının ölçülmesine yönelik 
yapılan çalışmalar 

 
 

MAĞARANIN ADI 
 

TÜRÜ UZUNLUK ORTALAMA RADON 
KONSANTRASYONU KAYNAK 

Gökgöl (Zonguldak) Karstik 3200 m 1918.8 Bq/m3 Aytekin et al., 2006 

Cehennemağzı (Zonguldak) Karstik 85 m 657 Bq/m3 Aytekin et al., 2006 

Karaca (Gümüşhane) Kireçtaşı 105 m 924 Bq/m3 Cevik et al., 2010 

Çal (Trabzon) Kireçtaşı 500 m 327 Bq/m3 Cevik et al., 2010 

Mencilis (Karabük) Kireçtaşı 5250 m 205 Bq/m3 Haner vd,. 2010 

Dim (Antalya) Karstik 360 m 142 Bq/m3 Bu tezde 

Damlataş (Antalya) Karstik 30 m 252 Bq/m3 Bu tezde 

İnsuyu (Burdur) Karstik 597 m 3048 Bq/m3 Bu tezde 

Zindan (Isparta) Kireçtaşı 765 m 772 Bq/m3 Bu tezde 

Ayıini (Isparta) Kireçtaşı 407 m 543 Bq/m3 Bu tezde 

Kapıkaya (Isparta) Karstik 87 m 298 Bq/m3 Bu tezde 

Yerkabuğunda mağara oluşumları genellikle CaCO3 + CO2 + H2O        Ca+2 + CO3 

çift yönlü reaksiyon ile gerçekleşir. Bu reaksiyonun soldan sağa doğru gerçekleşmesi 

karstlaşmaya, olayın sağdan sola doğru gerçekleşmesi ise kalsiyum karbonat 

çökelimine yani kireç taşı mağaralarda sarkıt, dikit gibi oluşumların meydana 

gelmesine neden olmaktadır (Kara, 2008). Karstlaşma kireçtaşı ve dolomit gibi 

kayaçların asit özellikli sularla reaksiyona girerek çözünmeleri sonucunda meydana 

gelen bir olay sonucu mağaralar oluşur (Sever, 2008). 

“Jeolojik konumu bakımından ele alındığında, Isparta Büklümü’nün ortasında yer 

alan Isparta ili, bölgesel tektonikten önemli ölçüde etkilenmiştir. İlçenin tamamına 

yakın kesimlerinde, ofiyolitik bir temel yer almaktadır. Bu temel ile birlikte, yer yer 

ofiyolit kütleleri arasında ve üzerinde bulunan Triyas-Jura yaşlı derin denizel kayaç 

istifleri ile II. zamanın büyük bir bölümünü kapsayan sıkıştırılmış bir karbonat kayaç 

(kireçtaşı ve dolomit) istifi bulunmaktadır. İlçenin batı bölümünde denizel kırıntılı ve 

karbonat kayaç istifleri görülmektedir. III. zaman sonunda bölgede faaliyet gösteren 

karasal volkanizmanın ürünleri olan volkanit ve piroklastik kayaç serileri ise ilçenin 
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batı-güneybatı bölümünde bulunmaktadır” (WEB, 2010H). Isparta ilinin 

konumlandığı bölgenin jeolojisinde yer alan kireçtaşı yapılar ve söz konusu jeolojik 

dönemlerde meydana gelen çöküntüler nedeniyle ilde çok sayıda (bilinen 171 tane) 

doğal mağaraya rastlanmaktadır (WEB, 2010J). Türkiye’deki Isparta ili dışındaki 

diğer illerde bina içi radon konsantrasyonları ve bu illerde bulunan mağara sayıları 

ile ilgili bir çalışma yapılarak Çizelge 2.2.’de verilmiştir. 

Çizelge 2.2. Türkiye illerindeki bina içi atmosferik radon konsantrasyonları ve 
mağara sayıları (Radon yoğunluğu değerleri Karakılıç vd., 2010 kaynağından, 

mağara sayıları ise WEB, 2010I kaynağından alınmıştır) 

İl 
Ortalama 

Radon 
Yoğunluğu 

Mağara 
Sayısı İl 

Ortalama 
Radon 

Yoğunluğu 

Mağara 
Sayısı 

1-ADANA 37 1 41-KOCAELİ 49 16 
2-ADIYAMAN 20 15 42-KONYA 69 292 
3-AFYONKARAHİSAR 131 16 43-KÜTAHYA 83 14 
4-AĞRI  5 44-MALATYA 49 8 
5-AMASYA  3 45-MANİSA 97 13 
6-ANKARA 35 25 46-KAHRAMANMARAŞ 26 22 
7-ANTALYA 43 532 47-MARDİN  6 
8-ARTVİN 132 2 48-MUĞLA 94 45 
9-AYDIN 29 14 49-MUŞ  5 
10-BALIKESİR 49 40 50-NEVŞEHİR 63 10 
11-BİLECİK 89 21 51-NİĞDE  29 
12-BİNGÖL  4 52-ORDU 46 27 
13-BİTLİS  4 53-RİZE 77 1 
14-BOLU 86 12 54-SAKARYA 60 26 
15-BURDUR 86 19 55-SAMSUN 80 7 
16-BURSA 80 61 56-SİİRT  4 
17-ÇANAKKALE 120 6 57-SİNOP 83 4 
18-ÇANKIRI  6 58-SİVAS 129 13 
19-ÇORUM 46 7 59-TEKİRDAĞ 87 9 
20-DENİZLİ  11 60-TOKAT  13 
21-DİYARBAKIR  15 61-TRABZON 40 6 
22-EDİRNE 49 1 62-TUNCELİ  15 
23-ELAZIĞ 103 13 63-ŞANLI URFA 68 14 
24-ERZİNCAN  10 64-UŞAK 69 3 
25-ERZURUM 85 7 65-VAN 49 11 
26-ESKİŞEHİR 63 43 66-YOZGAT 117 17 
27-GAZİANTEP 51 37 67-ZONGULDAK 71 79 
28-GİRESUN 130 15 68-AKSARAY  - 
29-GÜMÜŞHANE 71 30 69-BAYBURT 56 4 
30-HAKKARİ  2 70-KARAMAN  83 
31-HATAY  46 71-KIRIKKALE  3 
32-ISPARTA 164 171 72-BATMAN 84 4 
33-İÇEL 51 131 73-ŞIRNAK  3 
34-İSTANBUL 50 61 74-BARTIN  14 
35-İZMİR 117 78 75-ARDAHAN 173 - 
36-KARS 114 6 76-IĞDIR 109 1 
37-KASTAMONU 98 111 77-YALOVA  1 
38-KAYSERİ 34 23 78-KARABÜK  6 
39-KIRKLARELİ 69 54 79-KİLİS  - 
40-KIRŞEHİR  10 80-OSMANİYE  6 
   81-DÜZCE 80 13 



49 

 

3. MATERYAL ve YÖNTEM 

Radyoaktif bir maddenin bozunması neticesinde çevreye yayacağı radyasyonun 

tespit edilebilmesi için, bu maddenin aktivitesinin (belli bir zaman aralığındaki 

bozunma miktarının) belirlenmesi gerekir. Radon gazı insanın duyu organları ile 

gözlenemediğinden, varlığı ve şiddeti ancak özel olarak geliştirilmiş teknikler 

vasıtasıyla belirlenebilir. Atmosferik radon ölçümleri için aktif veya pasif ölçüm 

teknikleri kullanılmaktadır (Durani and Iliç, 1997; Kürkçüoğlu vd., 2010). Aktif 

ölçüm tekniğinde, genellikle ölçüm noktalarındaki radon düzeyleri bir radyasyon 

sayıcısı ile anlık olarak ölçülür ya da bu ölçüm noktalarından toplanan numunelerin 

içerdiği radon yoğunlukları laboratuar ortamında belirlenir (Akyıldırım, 2005; 

Özkorucuklu vd., 2006). Toplam alfa ve beta radyoaktivite sayımları gibi farklı 

amaçlı pek çok çevresel radyoaktivite ölçümleri için kullanılan bu teknikte 

(Değerlier, 2007), topraktan, sulardan veya havadan alınan numuneler içerisindeki 

radon gazı (veya radon ürünleri) ölçüm cihazının elektronik aktif kısmında dedekte 

edilmektedir. Aktif ölçüm tekniği kapalı mekanlardaki radon ölçümlerinde çok tercih 

edilmemektedir. Çünkü nem, basınç, hava sıcaklığı gibi dış parametrelerden oldukça 

fazla etkilenebilen radon konsantrasyonu her zaman aynı kalmaz, kısa zaman 

dilimleri içerisinde önemli değişimler gösterebilir (Kürkçüoğlu vd., 2010). Bu 

durumdan kaçınmak için, yeterince uzun bir dönem süresince kısa zaman aralıkları 

ile aktif ölçümlerin kesintisiz tekrarlanması gerekir. Bu, aktif ölçüm tekniğinin en 

büyük dezavantajlarından birisidir. 

Bu tez çalışması kapsamında incelenen mağaralarda, radon gazı konsantrasyonun 

belirlenmesi için daha uygun olan pasif ölçüm tekniğinin kullanılmıştır. Böylelikle, 

farklı ölçüm noktalarındaki radon konsantrasyonlarının eş zamanlı olarak 

belirlenebilmesi mümkün olmuştur. CR-39 plakalarının kullanılmasıyla yapılan pasif 

ölçüm tekniğinde, radon konsantrasyonu ölçülecek ortamda uzun süreli bırakılan 

nükleer iz dedektörlerinden faydanılmaktadır. Pasif ölçüm tekniğinde kullanılan bu 

tip dedektörler; selüloz asetat, polikarbonat veya allil diglikol karbonat gibi plastik 

malzemelerden yapılan film tabakalarından oluşturulmuştur. Ölçme, plastik plakalara 

çarpan alfa parçacıklarının bıraktığı gözle görülmeyen izlerin kimyasal iz kazıma 

(etching) işlemi ile netleştirilmesi ve bir mikroskop yardımıyla iz yoğunluklarının 
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belirlenmesi esasına dayanmaktadır. Kapalı mekanlardaki radon düzeyinin ölçülmesi 

için pasif ölçüm tekniği bir ortalama değerin elde edilmesi bakımından oldukça 

uygun bir yöntemdir (Durani and Iliç, 1997; Karakılıç vd., 2009; Haner vd., 2010, 

Kürkçüoğlu ve Karadem, 2010). 

Bu yöntemde kullanılan CR–39 plakaları, elektrostatik korumaya sahip bir radon 

difüzyon kabının içerisine yerleştirilmiştir. Bu plastik difüzyon kabı, radon ürünlerini 

filtreleyerek sadece radon gazını geçirecek bir tasarıma sahiptir. Bu kap içerisine 

giren radon gazı, kap dışına çıkamadığından yarı ömrü sonunda gerçekleşen 

radyoaktif bozunma sonucu alfa parçacıkları yayımlamaktadır. Bu alfa parçacıkları 

dedektör ile etkileşerek plakalarda iz bırakmaktadır. Oluşan izlerin sayısı, bu kap 

içindeki radon konsantrasyonu ile bir başka değişle ölçüm yapılan yerin havasındaki 

radon konsantrasyonu ile orantılıdır. Şekil 3.1.’de radon gazı ölçümlerinde kullanılan 

difüzyon kabının bir resmi verilmiştir. 

 

Şekil 3.1. CR-39 pasif nükleer iz dedektörünü içeren difüzyon kabı 

 

CR-39 dedektörünün kimyasal formülü C12H18O7 dir. Macaristan’daki Radosys 

firmasında üretilmekte olan bu nükleer iz dedektör çipleri için üretici firmanın 

verdiği teknik özellikler Çizelge 3.1.’de sunulmuştur (Radosys WEB, 2010).  
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Çizelge 3.1. CR-39 nükleer iz dedektörlerinin teknik özellikleri 
 

Tip Kapalı kutu: Radosys-RS 
Dedektör Konumu 1 çip (Kapak kısmına sabitlenmiştir) 
Materyal Geçirgen plastik 
Filtre Hava boşluğu 
Boyutlar (Difüzyon 
kabı) Ø26mm x 55mm 

Boyutlar (Çip alanı) 100mm2 

Dedektör ile birlikte 
sunulanlar 

Dedektör çipi için hazırlanmış tanımlama 
etiketi, 3 katlı folyodan yapılmış radon 
geçirmez kılıf 

Seçenek İsteğe bağlı tasarlanmış etiketler 
Uygulama Kapalı ortam radon testi 

 

Dedektörler, ölçüm yapılacak ortamda belli bir süre boyunca (daha doğru sonuçlar 

elde etmek için genellikle bu süre 20 gün ile 2 ay arasında seçilmektedir) radon 

gazına maruz bırakılır. Ölçüm periyodu sonunda toplanan dedektörler özel 

alüminyum folyoların içine konularak, bu kılıflar hava almayacak şekilde kapatılır. 

Toplama işleminin ardından radon ölçüm laboratuarına getirilen dedektörler 

difüzyon kaplarından çıkarılarak kayıt edilen radyasyonun sayım işlemi yapılır. 

Sayım işleminden önce, alfa taneciklerinin film üzerinde bıraktığı izlerin görünür 

hale gelebilmesi için Radobath banyo ünitesinde (Şekil 3.2.) iz kazıma işlemi 

yapılmaktadır. Bu amaçla kullanılan Radobath haznesi içerisinde 75 saf su ve 25 

NaOH içeren bir çözelti hazırlanmaktadır. Çözelti sıcaklığı 90C’ye ulaştığında, bu 

çözelti içerisine yerleştirilen plakalara 4 saat süresince iz kazıma işlemi 

uygulanmaktadır. 
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Şekil 3.2. Radobath iz kazıma ünitesi 

Radobath iz kazıma ünitesine ait teknik özellikler Çizelge 3.2.’de sunulmaktadır. Bu 

işlem sonunda; üniteye saf su ile asetik asit eklenerek, plakalar nötralize edilmekte ve 

kurumaya bırakılmaktadır. 

Çizelge 3.2. Kazıma ünitesinin teknik özellikleri (Radosys WEB, 2010)  

İz kazıma maddesi % 25 lik NaOH 
İz kazıma sıcaklığı 90 °C 
İz kazıma süresi 4 saat 
Aynı anda işleme tabi tutulacak 
dedektör sayısı 432 

İz kazıma çözeltisi hacmi 5000 g 

Banyo işlemi özellikleri Sıcaklık düzenleme ayarı, otomatik 
sıvı karıştırıcı 

Diğer standart özellikler Çözelti hazırlamada kullanılacak 
yardımcı malzeme seti 

Güç 90-240 V (AC),50/60 Hz 
Paketlenmiş ağırlığı 8kg 
Boyutları (paketlenmemiş) ø250mm x 350mm 

 

İz kazıma işlemi sonucu dedektör plakaları üzerinde belirginleştirilen radon kaynaklı 

izler (Şekil 3.3.’de alfa parçacıklarının CR-39 dedektörü üzerinde bıraktıkları izlere 

ait bir örnek görülmektedir), optik bir sistem olan Radosys firmasınca üretilmiş 

RadoMeter 2000 ünitesinde (Şekil 3.4.) otomatik olarak okunmaktadır. 1 cm2 yüzey 

alanına sahip olan her bir CR-39 plakasının 46.8 mm2’lik alanı bu sistem tarafından 

taranmaktadır (Radosys, 2000) 
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Şekil 3.3. Radon ve bozunma ürünlerinin yaydıkları alfa parçacıklarının dedektör 
üzerinde bıraktıkları izler 

 

 

Şekil 3.4. Radosys değerlendirme ünitesi 

 

İz yoğunluğunun belirlenebilmesi için kullanılan görüntü işleme seti (RadoMeter 

2000 ünitesi), bir ışık mikroskobundan görüntüyü alan 100 büyütmeli bir CCD 

kamera ve kameradan elde edilen bu görüntüyü dijital hale çeviren bir PC’den 

oluşmaktadır. Analiz için Linux işletim sistemi altında çalışan ve iz kazıma işlemi 

yapılmış bir dedektör üzerindeki iz yoğunluğu ile radon konsantrasyonunu doğrudan 

verebilen bir yazılım kullanılmaktadır (Haner vd., 2010).  

Böylece, radon seviyesi araştırılan mekanlara konulmuş CR-39 dedektörlerinin 

ölçüm süresi boyunca kayıt ettikleri alfa emisyonuna ait iz yoğunlukları her bir plaka 

için belirlenir ve elde edilen iz sayısı ölçümlerinden yararlanılarak, atmosferik radon 
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konsantrasyonu Bq/m3 cinsinden Denklem 3.1’deki formülle hesaplanabilir (Aytekin 

et al., 2006; Haner vd., 2010; Çevik et al., 2010). 

   

1000  ( )  Rn
d kfRadon Konsantrasyonu

s
C  

             (3.1) 

Bu eşitlikte; d  ile gösterilen yoğunluk, optik sistem tarafından taranan plaka yüzeyi 

üzerindeki iz sayısından elde edilmektedir, s, saat cinsinden dedektörlerin radona 

maruz kalma süresini göstermektedir ve kf ise, kalibrasyon faktörünün değeridir.  

Yıllık etkin doz eşdeğeri (E), herhangi bir radyasyon kaynağına maruz kalınması 

durumunda, bir yıl süresince alınacak radyasyon dozu olarak tanımlanmaktadır. 

Mağarayı ziyaret eden kişiler ve mağarada çalışan personelin radon ve radonun 

bozunma ürünlerinden dolayı maruz kaldıkları yıllık etkin doz eşdeğerleri 

UNSCEAR 2000 ve ICRP-65 raporlarında önerilen modele göre (UNSCEAR, 2000; 

ICRP, 1993). 

  RnE C F t d u                      (3.2) 

formülü ile hesaplanır. Formüldeki CRn ölçülen radon konsantrasyonlarının aritmetik 

ortalamasıdır, F ise; radon ve bozunma ürünleri arasındaki denge faktörü olup, 

mağaralar için genellikle 0.5 olarak alınmaktadır. Denklemdeki t mağara içinde yıllık 

bulunma süresini (saat/yıl), d doz çevirme faktörünü göstermektedir ve 1.4 

mSv/[(mJ)(saat)(m3)] değerindedir. Denklem 3.2’deki u ise, birim faktörüdür ve 

5.6x10-6 (mJ/m3)/(Bq/m3) değerinde alınmaktadır (Baldık, 2005; Haner vd., 2010). 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

2010 yılının bahar ve yaz dönemleri itibariyle Dim, Damlataş, İnsuyu, Zindan, Ayıini 

ve Kapıkaya mağaralarına CR-39 nükleer iz dedektörleri yerleştirilerek, bu 

mağaralarda atmosferik radon seviyesi ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Mağaralara 

yerleştirilen dedektörlerin mağaralar içindeki konumları, mağaralarda ölçülen radon 

konsantrasyon değerleri, ölçüm dönemindeki sıcaklık ve nem değerleri ve bu 

mağarayı kullananların maruz kalacakları yıllık dozlar her bir mağara için ayrı ayrı 

incelenerek, izleyen bölümlerdeki çizelgelerle verilmektedir. Ayrıca; mağara 

planlarına ait haritalar ve ölçüm yapılan noktalardaki radon düzeylerinden 

faydalanılarak elde edilen radyolojik haritalar, Surfer 8 programıyla oluşturulmuş, 

her bir mağara için çalışanların ve ziyaretçilerin maruz kalacakları yıllık etkin doz 

eşdeğerleri hesaplanarak sonuçlar grafiklerle verilmiştir.  

4.1. Dim Mağarası 
 
Dim mağarası, Alanya’nın merkezine 10 km uzaklıkta, Dim çayı vadisinin 

doğusunda Cebel Reis Dağı’nın batı yamacında konumlanmıştır (Şekil 4.1.). İlçe 

Antalya merkezine 145 km uzaklıkta olup koordinatları 36°32′23.62′′ Kuzey, 

32°6′34.47′′ Doğu ve Yükseklik 200 m’dir. 2002 yılında Uluslararası Turizme Açık 

Mağaralar Birliği’nin “International Show Caves Association” (ISCA) üyeliğine 

kabul edilen Dim mağarası, Türkiye’de özel teşebbüs tarafından açılan ve işletilen ilk 

ve tek mağaradır. Mağaranın 360 metrelik kısmı turizme açıktır. Doğal ve karstik bir 

mağara olan Dim mağarası, Pamukkale Salonu, Org Salonu, Avizeli Salon, Göl 

Salonu olarak adlandırılan 4 ana salondan ve geçitlerden oluşmaktadır. Mağaranın yıl 

içerisinde sıcaklığı 15°C ile 22°C arasında değişmektedir. Mağara içindeki nem de 

yaklaşık % 60’tır (WEB, 2010C). 



56 

 

 

Şekil 4.1. Dim ve Damlataş mağaralarının konumu 

 
4.1.1. Mağaranın krokisi ve dedektörlerin konumlandırıldığı yerler 
 
20 adet dedektör 2010 bahar döneminde mağaranın girişinden itibaren sağ ve sol 

kollarında gezi platformu yakınlarına yaklaşık 40’ar metre aralıklarla çiftler halinde 

yerleştirilmiştir (Şekil 4.2.). Ölçüm noktalarına çiftler halinde yerleştirilen 

dedektörler ile bu noktalardaki radon konsantrasyonlarının daha doğru bir şekilde 

belirlenmesi sağlanmıştır.  

 

 

Şekil 4.2. Dim mağarası planı ve gezi yoluna yerleştirilen dedektörlerin konumları 

 

Ayrıca; dedektör kayıplarını en aza indirgemek amacıyla, mağara ziyaretçilerinin 

kolayca ulaşamayacakları ölçüm noktaları tercih edilmiş ve olabildiğince mağara 

oluşumuna zarar vermeyecek biçimde dedektörler bu noktalara konumlandırılmıştır 
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(Şekil 4.3.). Dedektörler 55 günlük ölçüm süresi boyunca mağarada bırakılmış ve 

mağara atmosferindeki radon gazı nedeniyle salınan alfa radyasyonunu kayıt 

etmiştir. Ölçüm süresi sonunda, tekrar hava almaması için dedektörler kendi özel 

kılıfları içine sarılarak toplanmış ve analiz işlemi TAEK’e bağlı Sarayköy Nükleer 

Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM) Sağlık Fiziği laboratuarında yapılmıştır. 

Mağaradaki ölçüm noktalarına ait atmosferik radon konsantrasyonu değerleri, 

dedektörlerin kayıt ettiği alfa iz yoğunluklarına ait okumalar ve 42.95 

(kBq/m3)/(iz/saat) değerindeki kalibrasyon faktörünün Denklem 3.1’de 

kullanılmasıyla hesaplanmıştır (Çizelge 4.1.). Ayrıca, kapalı yerlerdeki radon gazı 

seviyesi nem, sıcaklık, basınç ve havalandırma gibi ortam parametrelerinden 

etkilendiği için ölçüm noktalarında dedektörler takılırken ve sökülürken mağaradaki 

nem ve sıcaklık değerleri ölçülerek ortalamaları Çizelge 4.1.’de verilmiştir. Bu 

çizelgeden de görüldüğü gibi, mağara içerisindeki radon konsantrasyonlarının 54 

Bq/m3 ile 196 Bq/m3 arasında değiştiği ve ortalama yoğunluğun 141 Bq/m3 

düzeyinde olduğu bulunmuştur.  

 

 

Şekil 4.3. Bir dedektör çiftinin Dim mağarasında bir ölçüm noktasına yerleştirilmesi 
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Çizelge 4.1. Dim mağarasında nükleer iz dedektörlerinin konumlandırıldığı yerler ve 
bu noktalarda ölçülen radon düzeyleri ile maruz kalınacak yıllık dozlar (Şekil 4.2.’de 

konumları numaralarla gösterilen CR-39 dedektörlerinin yerleri çizelgede aynı 
dedektör numaraları ile belirtilmektedir) 

 

DEDEKTÖR 
NO KONUM CRn 

(Bq/m3) 

ALINAN DOZ 
ÇALIŞANLAR 

(mSv/yıl) 

ALINAN DOZ 
ZİYARETÇİLER 

(µSv/yıl) 

SICAKLIK 
(°C) 

NEM 
(%) 

1 GİRİŞ 111 0.32 0.21 17.8 51 

2 GİRİŞ 128 0.36 0.25 17.8 51 

3 20 m  
(Sağ Kol) 127 0.36 0.25 15.9 56 

4 20 m  
(Sağ Kol) 128 0.36 0.25 15.9 56 

5 40 m  
(Sağ Kol) 98 0.28 0.19 15.5 61 

6 40 m  
(Sağ Kol) 110 0.31 0.21 15.5 61 

7 18.5 m  
(Sol Kol) 161 0.46 0.32 18.4 63 

8 18.5 m  
(Sol Kol) 156 0.45 0.30 18.4 63 

9 52m  
(Sol Kol) KAYIP KAYIP KAYIP 18.6 62 

10 52 m  
(Sol Kol) KAYIP KAYIP KAYIP 18.6 62 

11 92 m  
(Sol Kol) 184 0.52 0.36 18.8 60 

12 92 m 
(Sol Kol) 172 0.49 0.33 18.8 60 

13 130.5 m 
(Sol Kol) 92 0.26 0.18 19.9 61 

14 130.5 m 
(Sol Kol) 54 0.15 0.10 19.9 61 

15 170.5 m 
(Sol Kol) 164 0.47 0.32 20.2 62 

16 170.5 m 
(Sol Kol) 166 0.46 0.32 20.2 62 

17 206.5 m 
(Sol Kol) 154 0.44 0.30 22.0 61 

18 206.5 m 
(Sol Kol) 182 0.52 0.35 22.0 61 

19 247.5 m 
(Sol Kol) 163 0.46 0.31 17.5 66 

20 247.5 m 
(Sol Kol) 196 0.56 0.38 17.5 66 

ORTALAMA  141 0.40 0.29 18.5 60 

 

Kapalı ortamlar için spesifik noktalarda gerçekleştirilen radon ölçümlerinin ardından 

sonuçlar, il, bölge veya ülke bazında uygun bir bilgisayar programı kullanılarak 

haritalandırılabilir (Raspa et al., 2009; Minda et al., 2009). Herhangi bir coğrafik 

alanda rastgele dağılmış ölçüm verilerine ait iki ve üç boyutlu yüzey haritalarını, yer 
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bilimcilerin en çok tercih ettiği gridleme yöntemlerinden biri olan Kriging metodunu 

kullanan Surfer 8 programı ile çizmek mümkündür (Surfer 8, 2006; Daylan and 

İncecik, 2002). Dim mağarasındaki radon kaynaklı radyolojik riskin gösterilmesine 

yönelik bir çalışma, Surfer 8 yazılımı kullanılarak yapılmış ve 2-boyutlu 

renklendirilmiş bir radon risk haritası oluşturulmuştur (Şekil 4.4.). 

 
Şekil 4.4.Ölçüm dönemi için Dim mağarasındaki atmosferik radon düzeylerini 

gösteren 2-boyutlu radyolojik harita 
 

Elde edilen radon konsantrasyonları kullanılarak, Dim mağarasını ziyaret edenlerin 

ve mağara çalışanlarının maruz kalacağı yıllık etkin doz eşdeğerleri Denklem 3.2 ile 

hesaplanmıştır (Çizelge 4.1.). Hesaplama yapılırken mağara çalışanlarının ve 

ziyaretçilerin mağara içerisinde geçirdikleri zaman şu şekilde belirlenmiştir; mağara 

çalışanlarının günlük 8 saatlik mesailerinde 2 saat mağara içerisinde bulunduğu (bu 

da yıllık 730 saate tekabül etmektedir) ziyaretçilerin ise, yılda yarım saat mağara 

içinde kaldıkları varsayılmıştır. Buna göre, günde ortalama olarak 2 saat mağara 

içerisinde hizmet veren bir görevlinin alacağı yıllık etkin doz 0.40 mSv/yıl ve yılda 

bir kez mağarayı ziyaret eden bir kişinin alacağı dozun 0.29 μSv/yıl gibi çok küçük 

bir değerde olacağı bulunmuştur. ICRP’nin “Ev ve İşyerlerinde 222Rn’ye Karşı 

Korunma” hakkında yayınladığı 65 nolu raporda, radon kaynaklı alınacak yıllık etkin 

doz için müdahale limitleri 3-10 mSv olarak belirlenmiştir (ICRP, 1993). Dim 

mağarası ziyaretçileri ve çalışanları için saptanan etkin doz ortalamaları, ICRP’nin 

3mSv’lik alt limitinden oldukça düşüktür. Ayrıca, her bir ölçüm noktasındaki yıllık 

etkin doz miktarı (Şekil 4.2. ve Çizelge 4.1.’deki numaralandırmaya uyularak) Şekil 

4.5. ve 4.6.’da verilmektedir. Bu grafiklerden görüleceği üzere, çalışanların ve 

ziyaretçilerin maruz kalacağı yıllık etkin doz miktarları yer yer değişmeler 
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göstermekte, mağaranın girişinden iç kısımlara gidildikçe alınacak doz miktarları 

artmaktadır.  

 

Şekil 4.5. Dim mağarası çalışanlarının her bir ölçüm noktasında maruz kalacağı yıllık 
etkin doz değerleri 

 
 

 

Şekil 4.6. Dim mağarası için ziyaretçilerin alacakları yıllık dozun ölçüm noktalarına 
göre gösterimi 

 
 
 
 
 
 



61 

 

4.2. Damlataş Mağarası 

Damlataş mağarası, Alanya ilçesinin merkezinde ve deniz kıyısında bulunmaktadır 

(Şekil 4.1.) Mağaranın uzunluğu 30 metre yüksekliği 15 metredir. Mağaranın 

koordinatları 36°32′32.40′′ Kuzey, 31°59′17.60′′ Doğu ve Yükseklik 6 m’dir. Yatay 

tipte bir mağara olup içerisinde İ.Ö. 15000-20000 yıllarında oluştuğu düşünülen çok 

sayıda sarkıt ve dikit bulunmaktadır. Mağara içinde sıcaklık yaz- kış 22°C ile 24°C 

arasında değişmektedir ve nem oranı yaklaşık %66-69’dır. Mağara atmosferinde bol 

miktarda bulunan asit karbonik özellikle astım rahatsızlığına iyi gelmektedir. 

Türkiye’nin turizme açılan ilk mağarası olması, içerisinde 15000 yıllık sütunlar 

içermesi ve havasının iyi gelmesi gibi özellikleri sayesinde birçok yerli ve yabancı 

turistin ilgisini çekmektedir (WEB, 2010D). 

 

4.2.1. Mağaranın krokisi ve dedektörlerin konumlandırıldığı yerler 
 
10 adet CR-39 dedektörü, 2010 yılı bahar döneminde Damlataş mağarasına çifler 

halinde yerleştirilmiştir (Şekil 4.7.). Damlataş mağarasının iç mekan genişliğinin 

küçük olmasından dolayı, bu mağaraya yerleştirilen dedektörler arasındaki mesafe 

Dim mağarasındaki dedektörler arasındaki mesafeye göre oldukça kısadır. 

Ziyaretçilerin ulaşamayacakları bölümlere konumlandırılan dedektörler aynı 

zamanda mağara yapısına zarar vermeyecek biçimde özenle yerleştirilmiştir.  

 

Mağara atmosferindeki radon gazının ölçümü için 55 gün boyunca mağarada 

bırakılan dedektörler, bu süre sonunda toplanmış ve SANAEM’de analizleri 

yapılmıştır. Mağaradaki radon konsantrasyonları, 42.95 (kBq/m3)/(iz/saat) 

değerindeki kalibrasyon faktörünün Denklem 7.1’de kullanılmasıyla hesaplanmıştır 

(Çizelge 4.2.). Bu çizelgede de görüldüğü gibi, mağara içerisindeki radon 

konsantrasyonlarının 86 Bq/m3 ile 326 Bq/m3 arasında değiştiği ve ortalama 

yoğunluğun 252 Bq/m3 düzeyinde olduğu bulunmuştur.  
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Şekil 4.7. Damlataş mağarasının krokisi ve CR-39 dedektörlerinin konumları (bu 

kroki tarafımızdan çizilmiş olup mağaranın orijinal planı bulunamamıştır) 
 

Çizelge 4.2. Damlataş mağarasındaki dedektörlerin konumları ve ölçüm noktalarda 
elde edilen radon düzeyleri ile maruz kalınacak yıllık dozlar (Şekil 4.4.’de konumları 
numaralarla gösterilen CR-39 dedektörlerinin yerleri Çizelge 4.2.’de aynı dedektör 

numaraları ile belirtilmektedir) 
 

DEDEKTÖR 
NO 

CRn 
(Bq/m3) 

ALINAN DOZ 
ÇALIŞANLAR 

(mSv/yıl) 

ALINAN DOZ 
ZİYARETÇİLER 

(µSv/yıl) 

SICAKLIK 
(°C) 

NEM 
(%) 

1 254 0.72 0.50 24.20 66 

2 86 0.24 0.17 24.20 66 

3 254 0.72 0.50 22.50 73 

4 254 0.72 0.50 22.50 73 

5 237 0.67 0.46 22.40 67 

6 282 0.8 0.55 22.40 67 

7 309 0.88 0.60 23.00 68 

8 267 0.76 0.52 23.00 68 

9 326 0.93 0.63 23.00 70 

10 KAYIP KAYIP KAYIP 23.00 70 

ORTALAMA 252 0.72 0.49 23.02 68.8 
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Mağaradaki radon seviyelerinin girişten itibaren iç kısımlara doğru giderek arttığı 

görülmektedir. Bu mağaranın Surfer-8 programı ile çizilen Şekil 4.8.’deki radon risk 

haritasında, iç kısımlarda radon konsantrasyonlarının fazla olmasından dolayı 

haritanın bu bölümleri koyu kırmızı ile renklendirilmiştir. 

 

 

Şekil 4.8. Ölçüm dönemi için Damlataş mağarasındaki atmosferik radon düzeylerini 
gösteren 2-boyutlu radyolojik harita 

Çizelge 4.2. dikkate alınarak; mağara içinde ölçülen radon seviyeleriyle Damlataş 

mağarasındaki görevli personelin ve ziyaretçilerin ölçüm noktalarında maruz 

kalacakları doz değerleri, Şekil 4.9. ve Şekil 4.10. ile gösterilmiştir.  

 

Damlataş mağarasında; mağara çalışanlarının günlük 8 saatlik mesailerinde 2 saat 

mağara içerisinde bulunduğu, (yıllık 730 saat) ziyaretçilerin ise; yılda yarım saat 

mağara içinde kaldıkları varsayıldığında, maruz kalınacak radyasyon dozunun 

hesaplanması için, radon konsantrasyonu ortalamalarından elde edilen yıllık etkin 

doz eşdeğerleri Denklem 3.2 kullanarak yapılmıştır. Buna göre, mağara içerisinde 

çalışan bir görevlinin alacağı yıllık etkin doz eşdeğeri 0.72 mSv/yıl ve yılda bir kez 

mağarayı ziyaret eden bir kişinin alacağı doz da 0.49 μSv/yıl olarak bulunmuştur. 
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Damlataş mağarası ziyaretçileri ve çalışanları için hesaplanan etkin doz ortalamaları, 

müdahale limitleri için belirlenen düzeylerden oldukça düşüktür. Ayrıca, her bir 

ölçüm noktasındaki yıllık etkin doz miktarı (Şekil 4.2. ve Çizelge 4.1.’deki 

numaralandırmaya uyularak) Şekil 4.9. ve Şekil 4.10’da verilmektedir. 

 

Şekil 4.9. Damlataş mağarası çalışanlarının maruz kaldığı etkin dozlar  

 

Şekil 4.10. Damlataş mağarası ziyaretçilerinin maruz kaldığı etkin doz değerleri 

 
 
 



65 

 

4.3. Zindan Mağarası 

Mağara; deniz seviyesinden 1300 m yükseklikte olup, Aksu Çayı boğazının güneye 

bakan yamacında bulunmaktadır (Şekil 4.11.). Isparta ili, Aksu ilçesinin 2 km 

kuzeybatında olan mağara, yatay yönde gelişmiş, 765 m uzunluğundadır. Mağara 

içinde bazı kesimlerde minyatür kanyonlar oluşmuştur ve ayrıca Damlataş, Akmataş, 

Kenartaş ve yer altı deresinin oluşturduğu aşınım ve birikimlere sahiptir. Mağara 

içinde akan suyun kalsiyum ve magnezyum değerlerince yüksek ve cildi 

güzelleştirici etkisinin olduğu bilinmektedir. Mağara içerisinde bulunan en özgün 

şekillerden birisi, mağara sonunda bulunan “Hamam” diye adlandırılan kısımda 

tabanda mozaik biçimli kalsit kristalleridir. Zindan Mağarası karstlaşmaya uygun bir 

formasyon içinde yer yer önemli kırıklar üzerinde gelişmiştir. Mağaranın kırıklara 

isabet eden kısımlarında tavan 15-20 m'ye ulaşmaktadır. Mağaranın sıcaklığı 

yaklaşık 16-19°C nem ise %55-65 civarındadır (WEB, 2010E). 

 

 

Şekil 4.11. Zindan mağarasının yerini gösteren harita 
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4.3.1. Mağaranın krokisi ve dedektörlerin konumlandırıldığı yerler 
 
22 çift dedektör girişten itibaren 500. metreye ulaşılıncaya kadar 50’şer metre 

aralıklarla çiftler halinde mağara içerisine yerleştirilmiştir (Şekil 4.12.). Dedektörler 

17.05.2010 ile 06.08.2010 tarihleri arasında mağara içinde radon gazına maruz 

bırakılmıştır. Bu süre sonunda toplanmış ve SANAEM’de 42.95 (kBq/m3)/(iz/saat) 

değerindeki kalibrasyon faktörü kullanılarak analizleri yapılmıştır ve mağaradaki 

radon konsantrasyonları Denklem 3.1 ile hesaplanmıştır (Çizelge 4.3.). Bu 

çizelgeden de görüldüğü gibi, mağara içerisindeki radon konsantrasyonlarının 98 

Bq/m3 ile 1054 Bq/m3 arasında değiştiği ve ortalama yoğunluğun 772 Bq/m3 

düzeyinde olduğu bulunmuştur. Mağaradaki 22 ölçüm noktasının yaklaşık dörtte 

birinde TAEK’in işyerleri için öngördüğü 1 kBq/m3 sınır değerinden daha yüksek 

radon yoğunluğuna rastlanmıştır.  

 

 

Şekil 4.12. Zindan mağarasının krokisi ve gezi yoluna yerleştirilen dedektörlerin 
konumları 
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Çizelge 4.3. Zindan mağarasında nükleer iz dedektörlerinin konumlandırıldığı yerler 
ve bu noktalarda ölçülen radon düzeyleri 

 

D.NO KONUM CRn 
(Bq/m3) 

ALINAN DOZ 
ÇALIŞANLAR 

(mSv/yıl) 

ALINAN DOZ 
ZİYARETÇİLER 

(µSv/yıl) 

SICAKLIK 
(°C) 

NEM 
(%) 

1 GİRİŞ 163 0.46 1.27 24.0 59.0 

2 GİRİŞ 108 0.31 0.84 24.0 59.0 

3 Girişten 
itibaren 50.m 104 0.29 0.81 23.2 60.0 

4 Girişteni 
itibaren 50.m 98 0.28 0.76 23.2 60.0 

5 Girişten 
itibaren 100.m 992 2.83 7.77 21.5 62.0 

6 Girişten 
itibaren 100.m KAYIP KAYIP KAYIP 21.5 62.0 

7 Girişten 
itibaren 150.m 952 2.72 7.46 19.8 63.0 

8 Girişten 
itibaren 150.m 992 2.83 7.77 19.8 63.0 

9 Girişten 
itibaren 200.m 984 2.81 7.71 17.3 63.0 

10 Girişten 
itibaren 200.m 948 2.71 7.43 17.3 63.0 

11 Girişten 
itibaren 250.m 972 2.78 7.62 16.0 64.0 

12 Girişten 
itibaren 250.m 1054 3.01 8.26 16.0 64.0 

13 Girişten 
itibaren 300.m 290 0.82 0.22 14.7 65.0 

14 Girişten 
itibaren 300.m 281 0.80 0.22 14.7 65.0 

15 Girişten 
itibaren 350.m KAYIP KAYIP KAYIP 13.9 64.0 

16 Girişten 
itibaren 350.m KAYIP KAYIP KAYIP 13.9 64.0 

17 Girişten 
itibaren 400.m 859 2.45 6.73 12.8 65.0 

18 Girişten 
itibaren 400.m 959 2.74 5.18 12.8 65.0 

19 Girişten 
itibaren 450.m 1124 3.21 8.81 12.0 66.0 

20 Girişten 
itibaren 450.m 1298 3.71 10.17 12.0 66.0 

21 Girişten 
itibaren 500.m 1268 3.62 9.94 11.8 65.0 

22 Girişten 
itibaren 500.m 1217 3.48 9.54 11.8 65.0 

ORTAL
AMA  772 2.20 6.05 17.0 63.2 

 

Zindan mağarasına ait radon ölçümleri, Surfer 8 programı kullanılarak 

renklendirilmiş ve mağara için 2-boyutlu bir radyolojik risk haritası oluşturulmuştur 
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(Şekil 4.13.). Bu radyolojik risk haritasından da görüldüğü gibi, radon 

konsantrasyonları özellikle mağaranın son kısımlarında yoğunlaşmaktadır. Girişten 

itibaren 300. metrelerde konsantrasyon değerinin birden düştüğü gözlemlenmektedir. 

Radon yoğunluğunun bu bölgede düşük olması, bu bölgede dış atmosferle bağlantılı 

bir kırık olmasından kaynaklanabilir.  

 

 

Şekil 4.13. Ölçüm dönemi için Zindan mağarasındaki atmosferik radon düzeylerini 
gösteren 2-boyutlu radyolojik harita 

 

Zindan mağarasında çalışanların günde 2 saat, ziyaretçilerin de yılda 2 saat mağara 

içinde kaldıkları düşünülmüştür. Mağara için elde edilen atmosferik ortalama radon 

konsantrasyonu Denklem 3.2’de kullanılarak, mağara görevlilerinin alacağı yıllık 

etkin doz eşdeğerinin 2.2 mSv/yıl ve yılda bir kez mağarayı ziyaret eden bir turistin 

alacağı dozun 6.05 µSv/yıl olduğu bulunmuştur. Zindan mağarası için hesaplanan bu 

değerler müdahale limitlerinden (3-10 mSv) daha düşük bir düzeyde çıkmıştır. 

Ayrıca; her bir ölçüm noktasındaki yıllık etkin doz miktarları, çalışanlar için Şekil 

4.14’de ve ziyaretçiler için Şekil 4.15.’de verilmektedir. 
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Şekil 4.14. Zindan mağarası çalışanların maruz kaldığı etkin doz değerlerinin 
dedektör numaralarıyla gösterimi 

 

 

Şekil 4.15. Zindan mağarası ziyaretçilerin maruz kaldığı etkin doz değerlerinin 
dedektör numaralarıyla gösterimi 

 
4.4. İnsuyu Mağarası 

Mağara, Burdur-Antalya karayolunun 13. kilometresinde, Burdur'un 

güneydoğusundaki Sarpgüney Tepesi'nin (1606 metre) Madırna Ovası'na bakan 

yüzünde yer almaktadır (Şekil 4.16.). Mağaranın ölçülen uzunluğu yaklaşık 2150 
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m’dir ancak 597 m’si turizme açıktır. Turizme açık olmayan bölümlerine dar 

dehlizlerden ve su içerisinden geçilerek giriş galerisine ulaşılmaktadır. Mağaradaki 

su, sodyum iyonu, kalsiyum, magnezyum, demir, alüminyum, klor, hidrokarbon, 

nitrat, metasillikat asidi içermektedir. Mağara içerisinde görkemli güzellikler 

oluşturan sarkıt ve dikitler bulunmaktadır. Mağaranın sıcaklığı yaklaşık 14-15°C ve 

mağaradaki nem de % 74-75 civarındadır (WEB, 2010F). 

 

 

Şekil 4.16. İnsuyu mağarasının konumunu gösteren harita 

 
4.4.1. Mağaranın krokisi ve dedektörlerin konumlandırıldığı yerler 

18 adet dedektör 10.05.2010 ile 08.08.2010 tarihleri arasında İnsuyu mağarasının 

gezi yolu üzerindeki ölçüm noktalarına, mağara yapısına zarar vermeyecek biçimde 

konumlandırılmıştır. Dedektörler; mağara girişinden itibaren 280. metreye 

ulaşılıncaya kadar, 40’ar metre aralıklarla çiftler halinde yerleştirilmiştir (Şekil 4.17).  

Mağara içinde 59 günlük radon gazına maruz bırakılan dedektöler, bu süre sonunda 

toplanmıştır. Mağaradan toplanıp SANAEM’de analizleri yapılan bu dedektörlerin 

ölçtüğü radon konsantrasyonları, Denklem 3.1 kullanılarak hesaplanmıştır. Mağara 

içindeki radon konsantrasyonları 1022 Bq/m3 ile 4012 Bq/m3 arasında değişmektedir. 



71 

 

Elde edilen ortalama değer ise 3048 Bq/m3’tür (Çizelge 4.4.). Bu değer TAEK’in iş 

yerleri için kabul ettiği 1000 Bq/m3’lük limit seviyesinin oldukça üzerindedir.  

 

 

Şekil 4.17. İnsuyu mağarasının krokisi ve gezi yoluna yerleştirilen dedektörlerin 
temsili konumları 
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Çizelge 4.4. İnsuyu mağarasında nükleer iz dedektörlerinin konumlandırıldığı yerler 
ve bu noktalarda ölçülen radon düzeyleri 

 
DEDEKTÖR 

NO KONUM CRn 
(Bq/m3) 

ALINAN DOZ 
ÇALIŞANLAR 

(mSv/yıl) 

ALINAN DOZ 
ZİYARETÇİLER 

(µSv/yıl) 

SICAKLIK 
(°C) 

NEM 
(%) 

1 GİRİŞ KAYIP - - 22.00 65 

2 GİRİŞ KAYIP - - 22.00 65 

3 
Girişten 
İtibaren 

40.m 
1022 2.92 4.00 20.40 68 

4 
Girişten 
İtibaren 

40.m 
1463 4.19 5.73 20.40 68 

5 
Girişten 
İtibaren 

80.m 
2012 5.76 7.88 18.60 70 

6 
Girişten 
İtibaren 

80.m 
3052 8.73 11.96 18.60 70 

7 
Girişten 
İtibaren 
120.m 

3500 10.01 13.72 16.20 72 

8 
Girişten 
İtibaren 
120.m 

3752 10.73 14.70 16.20 72 

9 
Girişten 
İtibaren 
160.m 

3138 8.98 12.30 14.30 74 

10 
Girişten 
İtibaren 
160.m 

3234 9.25 12.67 14.30 74 

11 
Girişten 
İtibaren 
200.m 

3316 9.49 12.99 12.50 76 

12 
Girişten 
İtibaren 
200.m 

3206 9.17 12.56 12.50 76 

13 
Girişten 
İtibaren 
240.m 

3387 9.69 13.27 11.60 78 

14 
Girişten 
İtibaren 
240.m 

3310 9.47 12.97 11.60 78 

15 
Girişten 
İtibaren 
280.m 

3365 9.63 13.19 10.50 82 

16 
Girişten 
İtibaren 
280.m 

3528 10.10 13.82 10.50 82 

17 

Girişten 
İtibaren 

90.m(Dilek 
Gölü) 

4012 11.48 15.72 12.00 84 

18 

Girişten 
İtibaren 

90.m(Dilek 
Gölü) 

3463 9.91 13.57 12.00 84 

ORTALAMA  3048 8.72 11.9 15.34 74 

 



73 

 

Mağara içerisinde belirlenen radon konsantrasyonlarından hareketle; Şekil 4.18.’deki 

mağaranın 2-boyutlu radyolojik risk haritasına göre, girişten itibaren radon 

seviyesinin gittikçe arttığı görülmektedir. Radon yoğunluğu özellikle Dilek gölü 

çevresinde daha fazladır. Bu kısımda radon yoğunluğunun fazla olması, bu bölgedeki 

hava akışının diğer iç kısımlara göre daha az olmasından ve/veya göle yer altı suları 

tarafından radon taşınmasından kaynaklanabilir.  

 

 

Şekil 4.18. Ölçüm dönemi için İnsuyu mağarasındaki atmosferik radon düzeylerini 
gösteren 2-boyutlu radyolojik harita 

 

İnsuyu mağarasında radon gazından dolayı kişilerin maruz kalacakları yıllık etkin 

doz eşdeğeri hesabının yapılabilmesi için, çalışanların günde 8 saatlik mesai saatleri 

içinde 2 saat ziyaretçilerin ise yılda 1 saat mağara içinde kaldıkları düşünülmüştür. 

Denklem 3.2’nin kullanılmasıyla yapılan hesaplamalara göre, mağara çalışanlarının 

maruz kalacakları yıllık etkin doz değerlerinin ortalaması 8.72 mSv/yıl, ziyaretçilerin 

ise 11.9 µSv/yıl olarak bulunmuştur (Çizelge 4.4.). İnsuyu mağarasındaki görevli 

personelin ve ziyaretçilerin ölçüm noktalarında maruz kalacakları doz değerleri Şekil 

4.18. ve Şekil 4.19. ile gösterilmiştir. Şekil 4.19. ve Şekil 4.20. incelendiğinde 
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çalışanların ve mağara ziyaretçilerinin radondan dolayı maruz kalacakları yıllık etkin 

doz değerlerinin mağara içerisinde girişten 90. metreye gelinceye kadar yüksek 

olmadığı fakat bu noktadan sonra havalandırmanın etkisini yitirmesiyle birlikte radon 

yoğunluğunun yükseldiği açık bir şekilde görülmektedir.  

 
Şekil 4.19. İnsuyu mağarası çalışanların maruz kaldığı etkin doz değerlerinin 

dedektör numaralarıyla gösterimi 
 
 

 
Şekil 4.20. İnsuyu mağarası ziyaretçilerin maruz kaldığı etkin doz değerlerinin 

dedektör numaralarıyla gösterimi 
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4.5. Kapıkaya Mağarası 

Mağara, Isparta’nın merkezine bağlı Güneyce köyünde bulunmaktadır (Şekil 4.21.). 

Mağara deniz seviyesinden 1450 m yükseklikte olup, Helenistik dönemde mağaranın 

kutsal olarak kullanıldığı bilinmektedir. Mağaranın sıcaklığı yaz aylarında yaklaşık 

21-22°C; kış aylarında ise, 8-10°C’dir. Bu sıcaklık farkının bu denli fazla olmasının 

nedeni, mağaranın oldukça geniş olmasıdır. Mağara içindeki nem de yaklaşık % 49-

54 seviyesindedir (WEB, 2010G). 

 

 

Şekil 4.21. Kapıkaya mağarasının yerini gösteren harita  

 

4.5.1. Mağaranın krokisi ve dedektörlerin konumlandırıldığı yerler 

6 adet dedektör 24.05.2010 ile 08.08.2010 tarihleri arasında, gezi yolu üzerinde 

girişten itibaren 80. metreye ulaşılıncaya kadar 40’ar m aralıklarla çiftler halinde 

Şekil 4.22.’deki gibi yerleştirilmiştir. Mağara içinde 50 günlük radon gazına maruz 

bırakılan dedektörler bu süre sonunda toplanmış ve SANAEM’de analizleri 

yapılmıştır. Dedektörlerin mağara içinde ölçtüğü radon konsantrasyon değerleri 
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Denklem 3.1’e göre hesaplanmıştır (Çizelge 4.5). Hesaplama yapılırken dedektörler 

için 42.95 (kBq/m3)/(iz/saat) değerindeki kalibrasyon faktörü kullanılmıştır. Çizelge 

4.5.’de de görüldüğü gibi, mağara içerisindeki radon konsantrasyonlarının 163 Bq/m3 

ile 559 Bq/m3 arasında değiştiği ve ortalama yoğunluğun 298 Bq/m3 düzeyinde 

olduğu bulunmuştur.  

 

 

Şekil 4.22. Mağaranın krokisi ve mağaraya konulan dedektörlerin konumları 

 
Çizelge 4.5. Kapıkaya mağarasında nükleer iz dedektörlerinin konumlandırıldığı 

yerler ve bu noktalarda ölçülen radon düzeyleri 
 

D. NO KONUM CRn 
(Bq/m3) 

ALINAN DOZ 
ZİYARETÇİLER 

(µSv/yıl) 

SICAKLIK 
(°C) 

NEM 
(%) 

1 GİRİŞ 163 0.32 22 49.0 

2 GİRİŞ 173 0.33 22 49.0 

3 Girişten itibaren 
40. m KAYIP KAYIP 21 51.0 

4 Girişten itibaren 
40. m KAYIP KAYIP 21 51.0 

5 Girişten itibaren 
80. m 559 1.09 20 54.0 

6 Girişten itibaren 
80. m KAYIP KAYIP 20 54.0 

ORT.  298 0.58 21 51.3 
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Belirlenen radon konsantrasyonlarından hareketle Surfer 8 programı kullanılarak 

Kapıkaya mağarası için çizilen 2-boyutlu radon risk haritası Şekil 4.23.’de 

verilmektedir. 

 

 

Şekil 4.23. Ölçüm dönemi için Kapıkaya mağarasındaki atmosferik radon düzeylerini 
gösteren 2-boyutlu radyolojik harita 

 

Mağara içerisinde 3 dedektörün ölçtüğü değerlere bakıldığında; mağara 

ziyaretçilerinin Denklem 3.2.’deki hesaba göre yıllık maruz kalacakları etkin doz 

eşdeğerlerinin ortalaması, 0.58 µSv/yıl olarak hesaplanmıştır (Çizelge 4.5.). Mağara 

turizme açık olmadığı için mağarada çalışan yoktur. Kapıkaya mağarasında 

ziyaretçilerin yarım saat mağara içinde kaldıkları varsayıldığında, ölçüm 

noktalarında maruz kalacakları yıllık etkin doz eşdeğerleri  Şekil 4.24. ile 

gösterilmiştir. Bu mağarada ziyaretçilerin alacakları yıllık etkin doz miktarı oldukça 

düşüktür. Bunun nedeni olarak, mağaranın çok geniş ve içerinde hava akışının iyi 

olmasından kaynaklandığı söylenebilinir. 
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Şekil 4.24. Kapıkaya mağarası ziyaretçilerin maruz kaldığı etkin doz değerlerinin 
dedektör numaralarıyla gösterimi 

 
 
4.6. Ayıini Mağarası 
 
Henüz turizme açılmamış olan Ayıini mağarası, Isparta’nın Yalvaç ilçesinin 10 km 

kuzeydoğusunda, Nazilli deresinin yukarı bölümünde yer almaktadır (Şekil 4.25.). 

Uzunluğu 407 m olup, iç kısımlarındaki taşlar karbonifer yaşlı kireçtaşlarıdır. 

Mağaranın en önemli özelliği, Romalılar ve Bizanslılar döneminde sığınak olarak 

kullanılmasıdır. İçerisinde su depolamaya yarayan 5-6 adet sarnıç vardır. Mağaranın 

sonuna doğru üst bölümü oluşturan galeri sarkıt ve dikit bakımından oldukça 

zengindir. Mağaranın sıcaklığı yaklaşık 16-20°C; nem ise, % 62-70 civarındadır. Ayı 

ini mağarası hem içinin doğal güzelliği hem de içindeki tarihi sarnıçlar, su bentleri 

nedeniyle turistik yönden ilginç bir mağaradır (WEB, 2010H) 
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Şekil 4.25. Ayıini mağarasının konumunu gösteren harita 

 
4.6.1. Mağaranın krokisi ve dedektörlerin konumlandırıldığı yerler 

10 adet dedektör 13.06.2010 ile 06.08.2010 tarihleri arasında Ayıini mağarasına 

yerleştirilmiştir. Dedektörler, mağara içlerine girişten itibaren 30’ar metre aralıklarla 

120. metreye ulaşılıncaya kadar çiftler halinde mağara yapısına zarar vermeyecek 

biçimde konumlandırılmıştır (Şekil 4.26.).  

 
Ölçüm periyodu sonunda toplanan dedektörlerin analizleri SANAEM’de yapılmıştır. 

Mağaradaki radon konsantrasyonları, 42.95 (kBq/m3)/(iz/saat) değerindeki 

kalibrasyon faktörünün Denklem 3.1’de kullanılmasıyla hesaplanmıştır (Çizelge 

4.6.). Mağara içerisindeki radon konsantrasyonlarının 294 Bq/m3 ile 678 Bq/m3 

arasında değiştiği ve ortalama yoğunluğun 543 Bq/m3 düzeyinde olduğu 

saptanmıştır. Bu mağara da Kapıkaya gibi turizme açık olmadığından mağara içinde 

çalışan yoktur. Her iki mağaradaki ortalama radon düzeyleri TAEK’in iş yerleri 

belirlediği sınır düzeyinin altındadır.  
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Şekil 4.26. Ayıini mağarasının krokisi ve gezi yoluna yerleştirilen dedektörlerin 
konumları (tarafımızdan çizilen bu kroki sadece dedektör yerleştirilen ölçüm 
noktalarına kadar oluşturulmuş olup mağaranın orijinal planı bulunamamıştır) 

 
Çizelge 4.6. Ayıini mağarasında nükleer iz dedektörlerinin konumlandırıldığı yerler 

ve bu noktalarda ölçülen radon düzeyleri 
 

DEDEKTÖR 
NO KONUM CRn 

(Bq/m3) 

ALINAN DOZ 
ZİYARETÇİLER 

(µSv/yıl) 

SICAKLIK 
°C 

NEM 
% 

1 GİRİŞ 370 4.35 20.0 56.0 

2 GİRİŞ 294 3.45 20.0 56.0 

3 Girişten 
İtibaren 30.m 678 7.97 19.6 62.0 

4 Girişten 
İtibaren 30.m 560 6.58 19.6 62.0 

5 Girişten 
İtibaren 60.m 499 5.86 18.0 70.0 

6 Girişten 
İtibaren 60.m 535 6.29 18.0 70.0 

7 Girişten 
İtibaren 90.m 599 7.04 16.5 72.0 

8 Girişten 
İtibaren 90.m 649 7.63 16.5 72.0 

9 Girişten 
İtibaren 120.m 568 6.67 15.8 74.0 

10 Girişten 
İtibaren 120.m 674 7.92 15.8 74.0 

ORTALAMA  543 6.38 17.98 66.8 
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Mağara içerisindeki radon konsantrasyonlarını gösteren radyolojik harita 

incelendiğinde, radon yoğunluğunun mağara içerisinde ilerledikçe, artma eğilimi 

gösterdiği söylenebilir (Şekil 4.27).  

 

 

Şekil 4.27. Ölçüm dönemi için Ayıini mağara krokisi üzerinde atmosferik radon 
düzeylerini gösteren 2-boyutlu radyolojik haritalandırma  

 
Ayıini mağarası turizme açık değildir. Mağaranın zeminindeki bozukluklar nedeniyle 

mağara içerisinde ilerlemek oldukça zordur. Bu yüzden; ziyaretçilerin 3 saat mağara 

içinde kaldıkları varsayılarak radondan dolayı, maruz kalınacak yıllık etkin doz 

eşdeğerleri Denklem 3.2 ile hesaplanmış ve yılda bir kez Ayıini mağarasını gezen bir 

turistin alacağı dozun 6.38 µSv/yıl olacağı bulunmuştur. Ayıini mağarası ziyaretçiler 

için hesaplanan etkin doz ortalamaları ICRP’nin belirlemiş olduğu müdahale 

limitlerinden (3-10 mSv) daha düşük çıkmıştır. Ayrıca, her bir ölçüm noktasındaki 

yıllık etkin doz miktarı Şekil 4.28.’de verilmiştir. 
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Şekil 4.28. Ayıini mağarası ziyaretçilerin maruz kaldığı etkin doz değerlerinin 
dedektör numaralarıyla gösterimi 

 

Mağaralarda radon gazı ölçümleri yapıldıktan sonra mağara ziyaretçilerin ve 

çalışanların radon ve radon bozunma ürünlerinden dolayı maruz kalacakları yıllık 

etkin doz eşdeğerleri hesaplanırken F denge faktörü bu çalışmadaki mağaralarda 0.5 

olarak alınmıştır. Bu değer, genelde kireçtaşı mağaraları için kullanılır (Gillmore vd., 

2002; Baldık, 2005). Mağaralar yeterli havalandırmaya sahip olmadıkları için, 

mağara atmosferinde bulunan radon ve onun kısa ömürlü ürünlerinin karışımı 

arasında dengesizlik her zaman vardır. Bu yüzden; mağaralarda kişilerin maruz 

kalacağı yıllık etkin doz eşdeğerleri hesaplanırken kullanılan F denge faktörü, 

mağaranın jeolojik durumu ve mağara atmosferindeki radon ve radon bozunma 

ürünlerinin (Bkz. 1.7.5.) yoğunluğuna bağlı olarak değişebilmekte ve genelde 0.1 ile 

1 arasında alınmaktadır (Lopez and Canoba, 2004; Cigna, 2005). Dünya genelinde 

bazı mağaralardaki radon ölçümlerinde kullanılan farklı F değerleri ve mağaraların 

tipleri Çizelge 4.7’de verilmiştir.  
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Çizelge 4.7. F denge faktörünün dünya genelindeki bazı mağaralarda kullanılan 
değerleri 

 

MAĞARA ADI, 

ÜLKESİ 
TİPİ 

ÇALIŞMADAKİ 

F DENGE 

FAKTÖRÜ 

KAYNAK 

Sannur, Mısır Kireçtaşı 0.68 Amin and Eissa, 2008 

Guacharo, Alfredo Jahn, 

Los Laureles, 

Venezuella 

Karstik 0.4 
Sajó-Bohus and Greaves, 

1997 

Gadime, Kosova - 0.4 Bahtijari et al.., 2008 

Medips, ingiltere - 0.4 Sperrin et al., 2000 

Aillwee, İrlanda - 0.12 - 0.71 Duffy et al., 1996 

Congo, Güney Afrika - 0.4 Nemangwele, 2005 

Baradla, Macaristan - 0.8 Dezsö, 2004 

Gabriel, Meksika Karstik 0.5 Espinosa et al., 2008 

Gökgöl, Türkiye Karstik 0.5 Aytekin et al., 2006 

Cehennemağzı, Türkiye Karstik 0.5 Aytekin et al., 2006 

Karaca, Türkiye Kireçtaşı 0.5 Cevik et al., 2010 

Çal, Türkiye Kireçtaşı 0.5 Cevik et al., 2010 

Mencilis, Türkiye Kireçtaşı 0.5 Haner vd., 2010 

 

Tez çalışmasındaki mağaralarda F’in farklı değerleri kullanılarak mağara çalışanların 

ve ziyaretçilerin radondan dolayı yıllık maruz kalacağı etkin doz eşdeğerleri Çizelge 

4.8’deki gibi hesaplanmıştır.  
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Çizelge 4.8. F denge faktörünün faklı değerleri kullanılarak çalışanlar ve ziyaretçiler 
için hesaplanan doz değerleri 

 
 ÇALIŞANLAR(mSv/yıl) TURİSTLER(µSv/yıl) 

 F=0.5 F=0.8 F=1 F=0.5 F=0.8 F=1 

Dim mağarası 0.40 0.64 0.8 0.29 0.46 0.58 

Damlataş mağarası 0.72 1.15 1.44 0.49 0.78 0.98 

İnsuyu mağarası 8.72 13.95 17.44 11.90 19.04 23.80 

Zindan mağarası 2.2 3.52 4.4 6.05 9.68 12.10 

Kapıkaya mağarası - - - 0.58 0.93 1.16 

Ayıini mağarası - - - 7.92 12.67 15.84 
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5. SONUÇ 

Çevresel radyasyonun ölçülmesine yönelik çalışmaların temel amacı, insanların 

radyasyon nedeniyle karşı karşıya oldukları sağlık risklerinin belirlenmesidir. 

Toprak, hava ve sulardaki radyasyon seviyelerinin belirlenmesi için yapılan bu tür 

araştırmalar dünya ölçeğinde yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. Dünya genelinde 

radyasyon nedeniyle ortalama olarak maruz kalınan 2.7 mSv değerindeki yıllık etkin 

doz miktarının %80’inden fazlasından doğal radyasyon kaynakları ve doğal kaynaklar 

nedeniyle alınan radyasyonun yaklaşık yarısından ise, doğrudan radon tek başına 

sorumludur (IAEA, 1996; TAEK, 2009). Dolayısıyla; yaşadığımız yerdeki radon 

düzeylerinin belirlenmesine yönelik yapılan çevresel radyolojik ölçümler, çok önemli 

olup halk sağlığı ile yakından ilgilidir. Çünkü akciğer kanserine neden olan maddeler 

içerisinde, sigaradan sonra en riskli kanserojen olan radon ve ürünlerinin solunması 

akciğer ve üst solunum yolu organları açısından oldukça tehlikelidir. Vücuda alınan 

radonun bozunma süreci esnasında ortaya çıkan radyoaktif ışımalar canlı dokuları 

iyonize ederek yaşayan hücrelerin DNA yapılarını bozabilir ve kansere neden olabilir 

(UNSCEAR, 1988; Değerliler, 2007; George, 2007). Dünya Sağlık Örgütü’nün 

dünyadaki toplam akciğer kanseri vakalarının 15 ine kadarından doğrudan radonu 

sorumlu tutması konunun önemini gözler önüne sermektedir (WHO, 2005). 

Çevresel radyoaktivite ölçümleriyle ilgili araştırmaların 1950’li yıllardan itibaren 

dünya genelinde çalışılmaya başlanmasını takiben mağaralarda da radon 

konsantrasyonlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmış ve günümüze dek 

yüzlerce mağarada radon ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Nükleer iz kazıma tekniğiyle 

mağaralarda atmosferik radon düzeylerinin belirlenmesine yönelik araştırmalar ise, 

1970’li yıllarda literatürde yerini almaya başlamıştır. Mağaralardaki doğal yaşama ve 

mağara koşullarına, dolayısı ile mağaraların kendine has doğal havalandırma 

sistemine müdahale edilemeyeceğinden, mağara atmosferinde bulunan radon gazı 

için mağara iklimini değiştirecek havalandırma uygulamaları yapılamaz. Bu yüzden 

mağaralardaki radon birikimi diğer kapalı mekanlara göre daha fazla olabilmektedir. 

Mağaralardaki atmosferik radon yoğunlukları, genellikle kBq/m3 veya daha yüksek 

mertebelerde olduğundan, mağara çalışanları ve ziyaretçiler açısından sağlık riskleri 

oluşabilmektedir. Ülkemizde ise; mağaralardaki radon düzeylerinin ölçülmesine 
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yönelik çalışmalar 2004 yılında başlamış olup günümüze dek sadece 5 mağaranın 

atmosferik radon konsantrasyonları belirlenebilmiştir (Aytekin et al., 2006; Cevik et 

al., 2010; Haner et al., 2010).  

Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, kapalı 

mekanlardaki radon düzeylerinin belirlenmesi ve takip edilmesi konusu dünyada 

sürekli olarak çalışılmakta ve oluşturulan radyolojik risk haritaları 

güncellenmektedir. Dünya genelinde bina içi atmosferik radon düzeyi ortalamasının 

40 Bq/m3 civarında (WHO, 2005), ülkemizde ise 3512 Bq/m3 olduğu 

bildirilmektedir (Köksal vd., 2004). Isparta ilinde yapılmış olan sınırlı sayıdaki 

araştırma (Akyıldırım, 2005; Özkorucuklu vd., 2006; Uluğ vd., 2004; Karakılıç vd., 

2009), bina içi atmosferik radon konsantrasyonu ortalamasının 150 Bq/m3’den daha 

yüksek olduğuna işaret etmektedir. Bu bilgi Isparta ve çevresindeki mağaralardaki 

radon düzeylerinin ölçülmesi konusunda temel motivasyonumuz olmuştur.  

Bu çalışmada, Akdeniz bölgesinde bulunan turizme açık olan ya da açılacak 

durumdaki Türkiye turizmi açısından çok önem arz eden Dim, Damlataş, İnsuyu, 

Zindan, Ayıini ve Kapıkaya mağaralarında insan duyu organları ile gözlenemeyen 

varlığı ve şiddeti ancak özel olarak tasarlanmış cihazlar vasıtasıyla belirlenebilen ve 

insanların maruz kaldığı doğal radyasyonlar arasında büyük paya sahip atmosferik 

radon konsantrasyonları 2010 yılı bahar veya yaz mevsiminde pasif nükleer iz 

dedektörleri kullanılarak ölçülmüş ve mağaralardaki radon gazı düzeylerinin sırasıyla 

141 Bq/m3, 252 Bq/m3, 3048 Bq/m3, 772 Bq/m3, 543 Bq/m3 ve 298 Bq/m3 olduğu 

tespit edilmiştir. İnsuyu mağarası dışındaki mağaralarda ölçülen radon düzeyleri 

TAEK’in iş yerleri için belirlediği 1000 Bq/m3’lük sınır değerinden ve ICRP’nin iş 

yerleri için öngördüğü 1500 Bq/m3’lük üst müdahale düzeyinden daha küçüktür. 

İnsuyu fayına bağlı olarak gelişen İnsuyu mağarasının içinde birbirine bağlı çok 

sayıda göl ve yer altı akarsuyu bulunmaktadır. Mağaradaki yüksek radon yoğunluğu, 

radon gazının İnsuyu fayındaki kırık ve çatlaklardan difüzyon mekanizmasıyla ve yer 

altı suları tarafından mağara atmosferine taşınmasıyla açıklanabilir. Dilek gölü 

civarındaki ölçüm noktasında kaydedilen yüksek radon konsantrasyonları bu görüşü 

desteklemektedir. Ölçüm yapılan 6 mağaradaki ortalama radon düzeyleri radyasyon 
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hormesisi açısından ele alındığında, bu mağaraların radon terapisi için sağlık turizmi 

amaçlı kullanıma uygun olmadığı söylenebilir.  

Bu çalışmada ayrıca, Dim, Damlataş, İnsuyu, Zindan, Ayıini ve Kapıkaya mağaraları 

için elde edilen ortalama radon konsantrasyonlarından hareketle bu mağarada çalışan 

görevlilerin ve ziyaretçilerin maruz kalacakları radon kaynaklı yıllık etkin dozlar 

hesaplanmıştır. Ayıini ve Kapıkaya mağaraları turizme açık olmadığından; Dim, 

Damlataş, İnsuyu ve Zindan mağaralarındaki görevlilerin atmosferik radon gazından 

dolayı maruz kalacakları tahmini yıllık etkin doz eşdeğerleri sırasıyla 0.40 mSv, 0.72 

mSv, 8.72 mSv ve 2.2 mSv olarak bulunmuştur. Ziyaretçilerin alacağı tahmini yıllık 

etkin doz eşdeğerleri ise; Dim, Damlataş, İnsuyu, Zindan, Ayıini ve Kapıkaya 

mağaraları için sırasıyla 0.29 μSv, 0.49 μSv, 11.9 μSv, 6.05 μSv, 6.38 μSv ve 0.58 

μSv olarak hesaplanmıştır. Ziyaretçilerin bu mağaralardaki alacakları tahmini yıllık 

doz eşdeğerleri, ICRP’nin 65 nolu raporunda işyerleri için belirlediği alt limit değeri 

olan 3 mSv’lik alt sınırdan çok küçük olduğundan gezi yolundaki hollerde insan 

sağlığını tehdit edecek düzeyde bir radon konsantrasyonunun bulunmadığı 

söylenebilir. Çalışanlar için elde edilen tahmini yıllık doz hesaplamaları ise ICRP’nin 

üst limit değeri olan 10 mSv’den daha düşüktür. Bununla birlikte; özellikle İnsuyu ve 

Zindan mağaralarındaki yüksek radon düzeyleri nedeniyle düşük de olsa mevcut olan 

radyolojik risk göz ardı edilmemelidir.  

Son olarak; tüm ölçüm noktalarından elde edilen atmosferik radon konsantrasyonu 

verileri kullanılarak çalışma yapılan her bir mağara için radon kaynaklı 2-boyutlu 

radyolojik risk haritaları Surfer-8 programı kullanılarak oluşturulmuştur. Böylelikle; 

bu tez için yapılan çalışmalarla, Akdeniz Bölgesinde bulunan Dim, Damlataş, 

İnsuyu, Zindan, Ayıini ve Kapıkaya mağaralarındaki atmosferik radon düzeyleri 

belirlenmiş ve Türkiye’deki mağaralarla ilgili yapılan radyolojik incelemeler arasına 

katılmıştır.  

Dünyada çevresel radyoaktivite ölçümlerine ait çalışmalar arasında yerini çoktan 

almış mağaralarda atmosferik radon konsantrasyonlarının belirlenmesi konusuyla 

ilgili olarak, bu tez çalışmanın devamı niteliğinde ileride şu potansiyel çalışmalar 

yapılabilir; 
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1) Mevsimlik ölçümleri bu tezde sunulan Dim, Damlataş, İnsuyu, Zindan, Ayıini ve 

Kapıkaya mağaralarındaki radon gazının davranışı yıllık ölçümlerle incelenebilir. 

Radon konsantrasyonlarındaki mevsimsel değişimlerin nem, sıcaklık, basınç vb. 

gibi mağara ortam parametreleriyle ilişkisi ve ölçülen radon düzeyinde zamana 

bağlı değişimler, mağaranın bulunduğu bölgedeki sismoteknik hareketler 

açısından incelenebilir. 

2) Ülkemizde turizme açık olan mağaralar başta olmak üzere; yapılacak benzer 

çalışmalarla bu mağaralardaki atmosferik radon konsantrasyonları ölçülebilir, 

mağara görevlileri ve ziyaretçiler için maruz kalınacak tahmini yıllık doz 

hesaplamaları yapılarak bu mağaralar için radyolojik risk haritaları çizilebilir. 

3) Isparta ili özelinde, bina içi radon konsantrasyonlarının incelendiği sınırlı sayıdaki 

çalışma, ildeki atmosferik radon düzeyinin dünya ortalamasından çok daha yüksek 

bir seviyede olduğunu göstermektedir. Atmosferik radon düzeyi bakımından 

Türkiye genelinde en yüksek konsantrasyona sahip sayılı birkaç ilden biri 

olmasının yanında, en çok doğal mağaraya sahip üçüncü il olması Isparta’yı 

ülkemizdeki diğer şehirler arasında benzersiz bir konuma getirmektedir. Bu 

nedenle; Isparta’daki hormesis açısından sağlık turizmi potansiyeline sahip 

mağaralar incelenerek, radon ile kronik hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek 

ve sağlık turizmine kazandırabilecek potansiyel mağaraların araştırılmasına 

yönelik bir çalışma yapılabilir.  
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