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Sunum Özeti 

 Tahliyeler ve Tahliye Bölgesi 

 Ölçülebilen Doz Değerleri 

 Temizleme Çalışmaları 

 Tahliyelerde Son Durum 
– Tahliye Edilenlerin Durumları 



TAHLİYELER 

 Derinliğine Savunma Anlayışıyla 

– Artan basıncı rahatlatmak üzere basınç 
kabından buhar bırakılmasıyla ilk 
tahliyeler başlamıştır. 

– Birinci ünitede gerçekleşen patlama 
sonunda halkın tahliye edildiği bölge 
genişletilmiştir. 

– Yaklaşık 380.00 kişi tahliye edilmiştir. 



TAHLİYELER 

 Tahliyeler 
 Tahrip olmuş yollar 

 Panik 

 Karmaşık yönlendirme ve uyarılar 

 Hazırlanan sığınma bölgeleri ve bu 
bölgelerdeki halkın tepkileri 

 Tahliyeye gösterilen direnç 

 Tahliye edilen halkın geride bıraktıkları  

 

Nedeniyle oldukça zorlu olmuştur (Acil durum 
eylem planında aksaklıklar) 

 



TAHLİYE BÖLGESİ 

Nature, 17 Ocak 2013 

•Fukushima Daiichi 
Santrali’nin etrafında 30-
40 km çapındaki bölgede  
halk boşaltılmıştır 

•10 km çapında bölge, 1. 
ünitede hidrojen 
patlaması olmadan önce 
boşaltılmıştır 
•20 km çapında bölge, 
halen yasaklı bölgedir 
(yaklaşık 210.00 kişinin 
yaşamış olduğu)   

 



DOZ DEĞERLERİ 

 Tahliye edilen halk için doz değerleri 

düşük  
– Tespit edilen en yüksek doz 25 mSv 

– Japonya’ya atılan atom bombaları 
nedeniyle kanser vakalarında artışa 
neden olduğu söylenebilecek olan 
100 mSv’ten az. 

 Bazı bölgelerde bebeklerin tiroid 
kanserine yakalanma riskinin artıp 
artmadığı inceleniyor 



TEMİZLEME ÇALIŞMALARI 

 Çevreyi radyoaktif bulaşmadan 
temizlemede hedef: 2 yıl içinde yıllık 
dozda (bozunmaya ek ) %50 azaltma 

– Çocukların kullandığı yerlerde %60 
azaltma 



TEMİZLEME ÇALIŞMALARI 

 Temizleme çalışmaları 

– Toprağın kazılıp, korunaklı olarak 
depolanması (toplanması beklenen toprak 
miktarı 100 milyon metreküp) 

– Basınçlı su ile yıkama 

– Radyoaktif maddeleri tutan kimyasallarla 
temizlik 

– Temizlik için ayrılan bütçe: yaklaşık olarak 
13 milyar dolar 



TAHLİYELERDE SON DURUM 

 Tahliye bölgelerinde maruz kalınan 
yıllık doz  

– 50mSv’den fazla ise: Yasaklı Bölge 

– 20 mSv-50 mSv arasında ise: Bazı 
sınırlamalarla geri dönüş mümkün 

– 20 mSv’den az ise: geri dönüş mümkün   



 Tahliye Edilenlerin Durumları 

 Psikolojik: stres, depresyon, travma 

 Fiziksel: strese ve yaşam 
standartlarında değişmeye bağlı 
hastalık ve bağımlılıklar 

 Sosyal: işsizlik, çevre değiştirme ve 
ayrımcılık 

TAHLİYELERDE SON DURUM 




