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Proje Özet 
 
Bu proje, katılımcı ülkelerden (Türkiye, ABD, Ukrayna, İsrail) araştırmacıların bir araya gelerek iyonlaşma 
radyasyonuna maruz kalan halkın triajı için gerekli yeni acil durum dozimetrelerini lüminesans 
yöntemini kullanarak araştırılması, geliştirilmesi ve analiz edilmesine dayanmaktadır. Proje, kontrolsüz 
ve beklenmedik bir iyonlaştırıcı radyasyon kullanımında radyolojik ölçümlere katkıda bulunarak, sadece 
ekonomik ve zaman yönünden yarar sağlamayıp, aynı zamanda triaj sırasında maruz kalınan dozdan 
etkilenen canlı popülasyonunun belirlenmesini de teşvik edecektir. Geliştirilen dozimetrelerin 
çoğunluğu, seri üretime geçerek kişisel kaza dozimetreleri olarak kullanıma sunulması hedeflenmiştir. 
Projede, genel olarak, gelen iyonlaştırıcı radyasyon enerjisini depolayabilen, optik veya termal uyarım 
üzerine depolanmış enerjiyi lüminesans olarak serbest bırakabilen Berilyum Oksit, Lityum Tetra Borat 
ve Kalsiyum Sülfat tabanlı bileşikler ile ilgilidir. BeO tabanlı seramikler, dozimetri, enstrümantasyon, 
uygulama ve temel araştırmalarda da geliştirilmiştir. Aynı zamanda proje kapsamında, maruz kalınan 
radyasyon dozunun ölçülebilmesi için taşınabilir, bir mobil optik uyarmalı lüminesans radyasyon 
okuyucusu ve dozimetre olarak üretilen malzemelerin lüminesans emisyon analizlerinin 
gerçekleştirilebilmesi için X-ray lüminesans okuyucusu, ayrı ayrı tasarlanıp, üretilen BeO tabanlı seramik 
dozimetreleri ile çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında BeO tabanlı OSL dozimetreleri 
üretilerek farkı katkılamalarla geliştirilmiş, projenin sonlandırılması ile bir uluslararası patent (US 
patent) başvurusu gerçekleştirilmiştir.   
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