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SSÜÜRE: 10 DERS SAATRE: 10 DERS SAATĐĐ
HEDEF VE DAVRANIHEDEF VE DAVRANIŞŞLARLAR

�� Hedef 1 : RadyoaktifliHedef 1 : Radyoaktifliğği  kavrayabilmei  kavrayabilme

�� DavranDavranışışlar :lar :

�� 1.Atom 1.Atom ççekirdeekirdeğğinin yapinin yapııssıınnıı aaççııklama.klama.

�� 2.Karars2.Kararsıız atomlarz atomlarıın bozunmalarn bozunmalarıı ssıırasrasıında nda 
yaydyaydığıığı ışıışınlarnlarıı öözellikleriyle azellikleriyle aççııklar.klar.

�� 3.Yapay radyoaktiflik olay3.Yapay radyoaktiflik olayıınnıı aaççııklar.klar.

�� 4.Yar4.Yarıılanma slanma süüresi ile bozunma arasresi ile bozunma arasıındaki ndaki 
iliilişşkiyi akiyi aççııklarklar



••Hedef 2Hedef 2

�� ••ÇÇekirdek tepkimelerini kavrayabilmeekirdek tepkimelerini kavrayabilme

�� ••DavranDavranışışlar lar 

�� ••FisyonFisyon olayolayıınnıı aaççııklarklar

�� ••FFüüzyon olayzyon olayıınnıı aaççııklarklar

�� ••KontrolsKontrolsüüz z fisyonfisyon ve fve füüzyon olaylarzyon olaylarıınnıın n 
yol ayol aççttığıığı zararlarzararlarıı aaççııklar.klar.

�� Radyoaktif elementlerin izotoplarRadyoaktif elementlerin izotoplarıınnıın n 
uygulanduygulandığıığı alanlaralanlarıı ööğğrenip yararlarrenip yararlarıınnıı
aaççııklarklar



••Hedef 3Hedef 3

�� Radyoaktif bozunmayla ilgili problem Radyoaktif bozunmayla ilgili problem 
çöçözebilme.zebilme.

�� DavranDavranışışlarlar

�� Radyoaktif bozunma Radyoaktif bozunma ççeeşşitlerini itlerini 
denklemlerle gdenklemlerle göösterir.sterir.

�� YarYarıılanma slanma süüresiyle ilgili problem resiyle ilgili problem 
çöçözer.zer.



ATOM ATOM ÇÇEKEKĐĐRDERDEĞĐĞĐ

�� Atom Atom ççekirdeekirdeğğinde yer alan proton ve ninde yer alan proton ve nöötron tron 
tanecikleri ntanecikleri nüükleon olarak adlandkleon olarak adlandıırrııllıır.r.

�� NNüükleonlarkleonlarıın toplam sayn toplam sayııssıı o o ççekirdeekirdeğğe ilie ilişşkin kin 
kküütle numarastle numarasıınnıı verir.A ile gverir.A ile göösterilir.sterilir.

�� Atom Atom ççekirdeekirdeğğinde yer alan protonlarinde yer alan protonlarıın sayn sayııssıı o o 
ççekirdeekirdeğğe ilie ilişşkin atom numaraskin atom numarasıınnıı belirtir.Z ile belirtir.Z ile 
ggöösterilir.sterilir.







ÇÇEKEKĐĐRDEK KARARLILIRDEK KARARLILIĞĞI VE I VE 
RADYASYONRADYASYON

�� Atom Atom ççekirdeklerinin, parekirdeklerinin, parççalanmaya ve nalanmaya ve nüükleer kleer 
bozunmaya karbozunmaya karşışı dayandayanııklklııllığıığı ""ççekirdek kararlekirdek kararlııllığıığı" " 
olarak tanolarak tanıımlanmlanıır.r.

�� ÇÇekirdek kararlekirdek kararlııllığıığında en bnda en büüyyüük etken, atom k etken, atom 
ççekirdeklerinin bekirdeklerinin büünyesinde yer alan nyesinde yer alan nnöötron tron ve ve 
protonlarprotonlarıın n birbirlerine birbirlerine oranoranııddıır.r.

�� Atom kAtom küütlesi btlesi büüyyüük olan k olan ççekirdeklerin kararlekirdeklerin kararlıı olabilmesi olabilmesi 
iiççin in nnöötron/proton tron/proton oranoranıınnıın yaklan yaklaşışık k 1,5 1,5 civarcivarıında bir nda bir 
dedeğğerde olmaserde olmasıı gereklidir.gereklidir.

�� YYüüksek kksek küütleli atomlar itleli atomlar iççin bu ein bu eşşitlik bozulur. itlik bozulur. 
�� Bir genelleme yapBir genelleme yapıılacak olunursa, lacak olunursa, 2020Ca kadar olan Ca kadar olan kküçüüçük k 

kküütleli atomlarda ntleli atomlarda nöötron/proton tron/proton oranlaroranlarıınnıın yaklan yaklaşışık k 
bir bir olduolduğğunu, daha unu, daha yyüüksek kksek küütleli tleli atomlar iatomlar iççin bu in bu 
eeşşitliitliğğin bozulduin bozulduğğunu unu belirtebilirizbelirtebiliriz



RADYOAKTRADYOAKTĐĐVVĐĐTETE

�� Bir Bir ççekirdeekirdeğğin kararlin kararlıı olmasolmasıı belli saybelli sayııda da 
proton ve nproton ve nöötron saytron sayııssıına sahip olmasna sahip olmasıına na 
babağğllııddıır.r.

�� Bu sayBu sayıılarlarıın dn dışıışına na ççııkkııldldığıığı zaman zaman ççekirdek ekirdek 
kararskararsıız hale gelir.z hale gelir.

�� KararlKararlıı hale gehale geççebilmek iebilmek iççin bozunmaya in bozunmaya 
uuğğrarlar.rarlar.



�� Bozunma sBozunma süürecinde radyoaktif recinde radyoaktif ççekirdekler ekirdekler 
alfa(alfa(αα), beta(), beta(ββ), gama(), gama(γγ) ) 
radyasyonlarradyasyonlarıından birini veya birkandan birini veya birkaççıınnıı

yaparak karalyaparak karalıı hale hale gegeççmeme yolunu seyolunu seççer.er.





ΑΑLFA BOZUNMASI (LFA BOZUNMASI (αα))
�� Atom numarasAtom numarasıı 8383’’ ten bten büüyyüük olan k olan 

elementler , kararlelementler , kararlıı bir bir ççekirdek yapekirdek yapııssıına na 
ulaulaşşmak mak üüzere , atom ve kzere , atom ve küütle tle 
numaralarnumaralarıınnıı azaltarak n/p oranazaltarak n/p oranıınnıı bire bire 
yaklayaklaşşttıırmak isterler.rmak isterler.

�� Bunun iBunun iççin alfa bozunmasin alfa bozunmasıına una uğğrayarak rayarak 
He He ççekirdeekirdeğğinden ibaret alfa tanecikleri inden ibaret alfa tanecikleri 
yayyayıınlamalarnlamalarıı gerekir. Bu olaya alfa gerekir. Bu olaya alfa 
bozunmasbozunmasıı denirdenir



Beta ( Beta ( ββ) Bozunmas) Bozunmasıı
�� Beta bozunmasBeta bozunmasıı n/p orann/p oranıı kararlkararlııllıık k 

kukuşşaağığından daha bndan daha büüyyüük izotoplark izotoplarıın n 
uuğğradradığıığı bozunmadbozunmadıır. Bu tr. Bu tüür atomlar r atomlar 
kararlkararlıı yapyapııya ulaya ulaşşmak imak iççin nin nöötron saytron sayıılarlarıınnıı
azaltmak isterler. Beta bozunmasazaltmak isterler. Beta bozunmasıına na 
uuğğrayan bir elementin rayan bir elementin ççekirdeekirdeğğinde ki bir inde ki bir 
tane ntane nöötron , bir proton ve bir elektrona tron , bir proton ve bir elektrona 
ddöönnüüşşüür. r. 

�� Beta bozunmasBeta bozunmasıına una uğğrayan atomun atom rayan atomun atom 
numarasnumarasıı 1 artarken , k1 artarken , küütle numarastle numarasıı
dedeğğiişşmez ve bozunmaya umez ve bozunmaya uğğradradığıığı atomun atomun 
izobarizobarıı oluoluşşur.ur.



GAMA BOZUNMASI (GAMA BOZUNMASI (γγ))
�� Mutlaka bir bozunmadan sonra meydana Mutlaka bir bozunmadan sonra meydana 

gelen gelen ışıışımadmadıır.r.
�� BazBazıı atomlar bozunmalar satomlar bozunmalar sıırasrasıında nda 

enerjisini denerjisini dışışararııya veremez , yya veremez , yüüksek enerjili ksek enerjili 
durumda kaldurumda kalıırlar. Enerjiden kurtulmak irlar. Enerjiden kurtulmak iççin in 
gama gama ışıışımasmasıı yapyapııp kararlp kararlıı duruma geduruma geççer. er. 

�� Gama Gama ışıışımasmasıı ssıırasrasıında atomun atom ve nda atomun atom ve 
kküütle numarastle numarasıında bir denda bir değğiişşiklik olmaz , iklik olmaz , 
yeni bir atom meydana gelmez.yeni bir atom meydana gelmez.







POZPOZĐĐTRON ITRON IŞŞIMASIIMASI

�� NNöötron saytron sayııssıı proton sayproton sayııssıından az olan ndan az olan 
radyoaktif atomlar , proton sayradyoaktif atomlar , proton sayıılarlarıınnıı
azaltmak iazaltmak iççin in ççekirdeklerindeki bir protonu ekirdeklerindeki bir protonu 
nnöötrona trona ççevirirler. evirirler. 

�� Proton = nProton = nöötron + pozitron tron + pozitron 
�� Pozitron Pozitron ışıışımasmasıı yapan bir atomun kyapan bir atomun küütle tle 

numarasnumarasıı dedeğğiişşmez , atom numarasmez , atom numarasıı 1 1 
azalazalıır. Pozitron tanecir. Pozitron taneciğği , beta tanecii , beta taneciğğinin inin 
yyüük bakk bakıımmıından tersidir.ndan tersidir.





YARILANMA SYARILANMA SÜÜRESRESĐĐ

�� Radyoaktif izotoplarRadyoaktif izotoplarıın bozunma hn bozunma hıızzıı yaryarıı
öömmüür adr adıı verilen bir sayverilen bir sayııyla belirtilir, ile   yla belirtilir, ile   
ile gile göösterilir.sterilir.

�� YarYarıı öömmüür bozunmaya ur bozunmaya uğğrayan rayan öörnekteki rnekteki 
atomlaratomlarıın yarn yarııssıınnıın bozunmasn bozunmasıı iiççin gein geççen en 
zaman olarak tarif edilir.zaman olarak tarif edilir.





FFĐĐZYON VE FZYON VE FÜÜZYONZYON

�� ÇÇekirdek reaksiyonlarekirdek reaksiyonlarıında nda ççok bok büüyyüük enerji ak enerji aççığığa a ççııkmaskmasıı fizyonfizyon ve ve 
ffüüzyon tepkimeleriyle gerzyon tepkimeleriyle gerççekleekleşşir. ir. 

�� FiZYONFiZYON ((ÇÇekirdek Bekirdek Bööllüünmesi)nmesi)
Uranyum ya da plUranyum ya da plüütonyum tonyum ççekirdeekirdeğği gibi i gibi aağğirir bir atom bir atom ççekirdeekirdeğğinin inin 
hemen hemen ehemen hemen eşşit kit küütleli iki partleli iki parççaya baya bööllüünmesi. nmesi. ÇÇekirdek ekirdek 
bbööllüünmesinde nmesinde ççok bok büüyyüük miktarda enerji ak miktarda enerji aççığığa a ççııkar. kar. 

�� FFÜÜZYON (ZYON (ÇÇekirdek Kaynamasekirdek Kaynamasıı))
Hafif elementlerin atom Hafif elementlerin atom ççekirdeklerinin daha aekirdeklerinin daha ağığır bir elementin r bir elementin 
ççekirdeekirdeğğini oluini oluşşturmak turmak üüzere birlezere birleşşmesi. Birlemesi. Birleşşen en ççekirdeklerin, kekirdeklerin, küçüüçük k 
atom numaralatom numaralıı elementlerin elementlerin ççekirdekleri olmasekirdekleri olmasıı durumunda, durumunda, öönemli nemli 
ööllçüçüde enerji ade enerji aççığığa a ççııkar. kar. 



FFÜÜZYON(ZYON(ÇÇEKEKĐĐRDEK KAYNAMASI)RDEK KAYNAMASI)

�� Hafif elementlerin atom Hafif elementlerin atom ççekirdeklerinin ekirdeklerinin 
daha adaha ağığır bir elementin r bir elementin ççekirdeekirdeğğini ini 
oluoluşşturmak turmak üüzere birlezere birleşşmesi. Birlemesi. Birleşşen en 
ççekirdeklerin, kekirdeklerin, küçüüçük atom numaralk atom numaralıı
elementlerin elementlerin ççekirdekleri olmasekirdekleri olmasıı
durumunda, durumunda, öönemli nemli ööllçüçüde enerji ade enerji aççığığa a 
ççııkar.kar.









GGÜÜNENEŞŞTE FTE FÜÜZYONZYON

�� FFüüzyon tepkimeleri zyon tepkimeleri 
GGüüneneşş'te her an do'te her an doğğal al 
olarak gerolarak gerççekleekleşşmektedir. mektedir. 
GGüüneneşş'ten gelen 'ten gelen ııssıı ve ve 
ışıışık, hidrojen k, hidrojen 
ççekirdeklerinin birleekirdeklerinin birleşşerek erek 
helyuma dhelyuma döönnüüşşmesi ve bu mesi ve bu 
ddöönnüüşşüüm sm sıırasrasıında nda 
kaybolan maddenin kaybolan maddenin 
yerine enerji ortaya yerine enerji ortaya 
ççııkmaskmasıı sayesinde sayesinde 
meydana gelmektedir..meydana gelmektedir..



NNÜÜKLEER SANTRALKLEER SANTRAL



�� NNüükleer rektkleer rektöörler; irler; iççersinde nersinde nüükleer kleer 
reaksiyonlarreaksiyonlarıın yn yüürrüüttüüldldüüğğüü ortamlardortamlardıır. r. 
ÇÇok bok büüyyüük enerji ak enerji aççığığa a ççııkaran iki tkaran iki tüür r 
nnüükleer reaksiyon vardkleer reaksiyon vardıır. Bunlar ; br. Bunlar ; büüyyüük k 
atom atom ççekirdeklerinin parekirdeklerinin parççalanmasalanmasıı ((fizyonfizyon) ) 
veya kveya küçüüçük atom k atom ççekirdeklerinin birleekirdeklerinin birleşşmesi mesi 
(f(füüzyon) reaksiyonlarzyon) reaksiyonlarııddıır. r. 



�� Uranyum radyoaktif Uranyum radyoaktif öözellizelliğği di düüşşüük olan bir k olan bir 
elementtir. Ancak elementtir. Ancak fizyonfizyon sonucunda olusonucunda oluşşan an 
üürrüünlerin nlerin ççooğğu olduku oldukçça radyoaktiftir. a radyoaktiftir. 









Nükleer santraller de uranyum yakıtını
parçalayarak ısı üretirler. Ancak bütün bu 
değişik tip santraller ürettikleri ısıyı, suyu 
buhar haline dönüştürmek için kullanırlar.



Oluşan buhar ise elektrik jeneratörüne bağlı olan türbine verilir. Su 
buharı, türbin şaftı üzerinde bulunan binlerce kanatçık üzerinden 
geçerken daha önce üretilen ısıdan almış olduğu enerjiyi 
kullanarak, türbin şaftını döndürür. Đşte bu dönme, jeneratörün 
elektrik üretmek için gereksinim duyduğu mekanik harekettir. 
Jeneratörde oluşan elektrik ise iletim hatları denilen iletken teller 
ile kullanılacağı yere gönderilir.





ATIKLARIN DEPOLANMASIATIKLARIN DEPOLANMASI



NNÜÜKLEER REAKTKLEER REAKTÖÖR ATIKLARIR ATIKLARI



�� 1.1. KullanKullanıılmlmışış yakyakııt, ara t, ara 
depolamadan sonra direk depolamadan sonra direk 
olarak nihai depolama olarak nihai depolama 
tesislerine gtesislerine göönderilir. nderilir. 
Ancak gAncak güünnüümmüüzde nihai zde nihai 
depolama tesisleri hendepolama tesisleri henüüz z 
iişşletimde deletimde değğildir, bu ildir, bu 
konuda yapkonuda yapıılan lan 
araaraşşttıırmalar yormalar yoğğun bir un bir 
şşekilde devam ekilde devam 
etmektedir. Bu nedenle, etmektedir. Bu nedenle, 
kullankullanıılmlmışış yakyakııtlar ara tlar ara 
depolama tesislerinde depolama tesislerinde 
bekletilmektedir. bekletilmektedir. 

�� 2.2. KullanKullanıılmlmışış yakyakııttıın n 
iiççinde bulunan ve tekrar inde bulunan ve tekrar 
yakyakııt olarak t olarak 
kullankullanıılabilecek uranyum labilecek uranyum 
ve plve plüütonyumun tonyumun 
kazankazanıılmaslmasıı amacamacııyla yla 
yeniden iyeniden işşleme tesislerine leme tesislerine 
ggöönderilir. Uranyum ve nderilir. Uranyum ve 
plplüütonyum kazantonyum kazanııldldııktan ktan 
sonra ortaya sonra ortaya ççııkan ykan yüüksek ksek 
seviyeli atseviyeli atıık k 
camlacamlaşşttıırrıılarak depolanlarak depolanıır. r. 



NNÜÜKLEER SANTRALLERLE KLEER SANTRALLERLE 
ĐĐLGLGĐĐLLĐĐ OLUMLU GOLUMLU GÖÖRRÜÜŞŞLERLER

�� RRüüzgar, gzgar, güüneneşş veya jeotermal enerji kullanveya jeotermal enerji kullanıımmıınnıın yn yööresel resel 
katkkatkıılarlarıınnıın dn dışıışında genel enerji anda genel enerji aççığıığınnıı karkarşışılamaktan lamaktan 
uzaktuzaktıır. r. 

�� Fosil yakFosil yakııtltlıı, , öözellikle kzellikle köömmüür santrallerin, r santrallerin, ççevre etkisi evre etkisi 
nnüükleer santrallerle kkleer santrallerle kııyaslanamayacak yaslanamayacak ööllçüçüde de 
olumsuzdur. Tam tersine, nolumsuzdur. Tam tersine, nüükleer santraller, kleer santraller, ççevre etkisi evre etkisi 
bakbakıımmıından tercih edilmesi gereken bir sendan tercih edilmesi gereken bir seççenektir.enektir.

�� NNüükleer santrallerde kullankleer santrallerde kullanıılan yaklan yakııtlar, 10tlar, 10--20 y20 yııl sl süüre ile re ile 
santral sahassantral sahasıında saklanacaklardnda saklanacaklardıır. Bu dr. Bu döönemde nemde 
aktivitelerinin %98'inden fazlasaktivitelerinin %98'inden fazlasıınnıı kaybedeceklerdir. Askaybedeceklerdir. Asııl l 
sorunu olusorunu oluşşturan uzun turan uzun öömmüürlrlüü radyoaktif maddeler de radyoaktif maddeler de 
camlacamlaşşttıırrıılacak, camlalacak, camlaşşttıırrıılan bu maddeler de kademeli lan bu maddeler de kademeli 
koruma mantkoruma mantığıığı ççererççevesinde kurevesinde kurşşun, beton ve un, beton ve 
korozyona dayankorozyona dayanııklklıı kaplar ikaplar iççine konulacak, bu kaplar da ine konulacak, bu kaplar da 
jeolojik olarak kararljeolojik olarak kararlıı bböölgelerde yerin yaklalgelerde yerin yaklaşışık 1000 m k 1000 m 
altaltıında haznda hazıırlanacak beton zrlanacak beton zıırhlrhlıı galerilerde saklanacaktgalerilerde saklanacaktıır.r.



NNÜÜKLEER SANTRALLERLE KLEER SANTRALLERLE ĐĐLGLGĐĐLLĐĐ
OLUMSUZ GOLUMSUZ GÖÖRRÜÜŞŞLERLER

�� NNüükleer santraller, radyoaktif kleer santraller, radyoaktif ççevresel kirlilievresel kirliliğğe yol e yol 
aaççmasmasıı nedeniyle son derece tehlikelidir. nedeniyle son derece tehlikelidir. 

�� NNüükleer santrallerin yapkleer santrallerin yapıılacalacağığı yerler doyerler doğğru ru 
seseççilmelidir.Deprem bilmelidir.Deprem böölgelerine santral lgelerine santral 
yapyapıılmamallmamalııddıır.r.

�� RRüüzgar, gzgar, güüneneşş ve jeotermal gibi yenilenebilir ve jeotermal gibi yenilenebilir 
kaynaklar, dkaynaklar, düünya enerji nya enerji üüretiminde retiminde 
azazıımsanamayacak katkmsanamayacak katkıılar salar sağğlamaktadlamaktadıırlar.rlar.



BazBazıı ÜÜlkelerin Elektrik lkelerin Elektrik ÜÜretiminde retiminde 
NNüükleer Enerjinin Paykleer Enerjinin Payıı::

�� Fransa: %77, BelFransa: %77, Belççika: %58, Slovak ika: %58, Slovak 
Cumhuriyeti: %53, Ukrayna: %46, Cumhuriyeti: %53, Ukrayna: %46, ĐĐsvesveçç: : 
%44, Macaristan: %39, G. Kore: %39, %44, Macaristan: %39, G. Kore: %39, 
ĐĐsvisviççre: %36, Japonya: %34, Almanya: re: %36, Japonya: %34, Almanya: 
%31, Finlandiya: %31, %31, Finlandiya: %31, ĐĐspanya: %27, spanya: %27, 
ĐĐngiltere: %23, ABD: %20, ngiltere: %23, ABD: %20, ÇÇek ek 
Cumhuriyeti: %20, Rusya Federasyonu: Cumhuriyeti: %20, Rusya Federasyonu: 
%15, Kanada: %13, Arjantin: %8, G%15, Kanada: %13, Arjantin: %8, Güüney ney 
Afrika Cumhuriyeti: %7, Hindistan: %4.Afrika Cumhuriyeti: %7, Hindistan: %4.



NNüükleer Kirlilikkleer Kirlilik
Nükleer silahların etkileri:

Ani etkiler(ilk etki)

Işık,ısı,basınç :Bombanın patladığı merkezden 4.5km çaplı alan içindeki 
binaların tamamı çöker.6.5 km çaplı alan içindeki tüm binalar ağır hasar 
görür,duvarlar metalik eşyalar harab olurlar ve havda 150 km hızla uçarlar.

11 km çaplı alanda kasırga hızında rüzgarlar oluşur.
Erken ve gecikmiş radyoaktif yağışlar:Nükleer bomba atmosferin 

yükseklerinde patlatıldıktan sonra reaksiyon ürünleri atmosferin üst 
tabakalarına çıkarlar ve oradan çok daha uzaklara taşınırlar ve patlamadan 
çok sonra bunlar yere inerler(gecikmiş yağış). Đlk 24 saatte yere inen 
reaksiyon ürünlerinin oluşturduğu yağışa da erken yağış denir. 

Nükleer serpinti:Patlama sonucunda oluşan atıkların %15-20’sini oluşturur. 
Kalıcıdır,nereye gideceği bilinemez,duyu organlarıyla varlığı anlaşılmaz ve 
öldürücüdür.

Nükleer kış: Nükleer kış nükleer patlamalar tarafından atmosfere yükseltilen 
büyük miktarlardaki çok küçük toz parçaları tarafından oluşturulur.bu 
parçacıklar stratosferde bir yıl kadar kalabilir,güneşi gölgeler ve yerin o yüzü
güneş görmediğinden soğuk kalır.  











�� Radyasyonun biyolojik etkileriRadyasyonun biyolojik etkileri
Bir olayda ortaya çıkabilecek istenmeyen bir sonucun toplumlara yada fertlere 
yükleyeceği

zararın yada kayıpların bir ölçüsüdür.

Uzun-Süreli D Radyasyon Etkileri;

Kanser meydana gelmesi, 

Doğal ömür süresinin kısalması,

Embriyon ve genel gelişmesi üzerindeki etkiler, 

Diğer etkiler(Doğurganlık üzerine etkiler),

Katarakt meydana gelmesi.

Radyasyonların Genetik Etkileri;

Üreme hücrelerinin ışınlanması ile ilgili olup, etkiler radyasyona maruz kalan kişiden 
türeyen nesillerde görülür. Radyasyon üreme hücrelerinin ya genlerinden birisinin 
yapısını değiştirebilir (gen mutasyonu) veya kromozomların bir veya birkaç yerinden 
kırılmasına sebep olabilir. 

� Küçük dozlar birikebilir, bir veya birkaç nesil sonrasına kadar etkileri görülebilir. 
Radyasyonun genetik etkisi tavşan dudaklı, 6 parmaklı bebekler meydana geldiği 
saptanmuştır.

� Kan ve Kan Yapan Dokular; Lenfositler,
� Granülositler (nötrofiller, eozinofiller, bezofiller),
� Trombositler (Platelitler), Eritrositler (Kırmızı kan hücreleri) olumsuz etkilenebilirler.
� Deri ve Saç, Sindirim Sistemi, Akciğerler, idrar yolları, kemikler, gözler de olumsuz ve 

kalıcı
� etkileri gözlenmiştir.
� 1977 yılında ICRP tarafından yayınlanan raporda,radyasyonlara yorumlanan kanser 

riski lösemiler için %56,6; göğüs kanseri için: %22,4; akciğer kanseri için: %11,6 
mide kanseri için %6,4 olarak

� bildirilmiştir.







SSĐĐGARA DUMANI POLONYUM GARA DUMANI POLONYUM 
DEPOSUDEPOSU

�� Polonyum radyoaktif bir elementtir.Polonyum radyoaktif bir elementtir.
�� Sigarada bulunan Polonyum bSigarada bulunan Polonyum bööbrek, karacibrek, karaciğğer er 

ve dalakta onarve dalakta onarıılamaz zarar yaratlamaz zarar yaratııyor.yor.
�� TTüüttüün bitkisinin, yetin bitkisinin, yetişşmekte oldumekte olduğğu toprakta ne u toprakta ne 

kadar radyoaktif karakterli polonyum kadar radyoaktif karakterli polonyum -- 210x 210x 
maddesi varsa bu maddeyi bmaddesi varsa bu maddeyi büünyesinde tanyesinde taşışıddığıığı
belirlendi.belirlendi.

�� Bu yapraklar sigara Bu yapraklar sigara şşeklinde hazeklinde hazıırlandrlandığıığında, bir nda, bir 
atom derecesinde katom derecesinde küçüüçük olan ve radyasyon k olan ve radyasyon 
yayma karakterine sahip olan bu tanecikler, yayma karakterine sahip olan bu tanecikler, 
iiççicinin akciicinin akciğğerlerine doluyor. erlerine doluyor. 





RADYASYON TEDAVRADYASYON TEDAVĐĐSSĐĐ

Radyasyon tedavisi olarak 
da bilinen radyo terapide, 
yüksek enerjili ışınlar ya 
da parçacıklar hedeflenen 
bölgedeki kanserli 
hücreleri yok etmek 
amacıyla kullanılırlar. 
Radyasyon kanserli 
hücrelerin kimyasal 
yapısını bozarak 
çoğalmalarını önler



GIDALARIN KORUNMASIGIDALARIN KORUNMASI
�� Uygun dozlarda Uygun dozlarda iyonlayiyonlayııccıı radyasyonla radyasyonla 

ggııdalardalarıın n ışıışınlanmasnlanmasıı, bunlar, bunlarıın:n:
�� Raf Raf öömmüürlerini uzatrlerini uzatıır.r.
�� DezinfeksiyonlarDezinfeksiyonlarıınnıı sasağğlar ve mikrop lar ve mikrop 

yyüüklerini azaltklerini azaltıır.r.
�� PatojenikPatojenik mikroorganizmalar tarafmikroorganizmalar tarafıından ndan 

yaratyaratıılabilecek salabilecek sağğllıık sorunlark sorunlarıınnıı azaltazaltıır.r.



Arkeolojik YaArkeolojik Yaşş Tayini Tayini 

�� Bu yBu yööntem ntem LibbyLibby taraftarafıından 1940ndan 1940’’llıı yyııllarda ortaya llarda ortaya 
atatıılmlmışışttıır.r.
CanlCanlıı ççevresiyle karbon akevresiyle karbon akışış veriverişşi yapti yaptığıığı ssüürece rece 
1gr. Karbon i1gr. Karbon iççin 14 bozunma/dakika kadar in 14 bozunma/dakika kadar 
bozunma yaparak karbonbozunma yaparak karbon’’u azota du azota döönnüüşşttüürrüür. Bu r. Bu 
öözgzgüül aktivitenin sabit olmasl aktivitenin sabit olmasıı her yher yııl yerkl yerküürede rede 
7,5 kg. 7,5 kg. radyokarbonradyokarbon oluoluşştururken 7,5kg. tururken 7,5kg. 
radyokarbonradyokarbon da bozunup azota dda bozunup azota döönnüüşşttüüğğüünnüü yani yani 
bir denge kuruldubir denge kurulduğğunu belirtir. Bu durum bunu belirtir. Bu durum büüttüün n 
canlcanlıılar ilar iççin gein geççerlidir. Eerlidir. Eğğer canler canlıı ööllüür ve r ve ççevresi evresi 
ile karbon alile karbon alışış veriverişşi kesilirse,sai kesilirse,sağğllığıığında sahip nda sahip 
olduolduğğu u öözgzgüül aktiflik 5730 yl aktiflik 5730 yıılda yarlda yarıılanacak lanacak 
şşekilde azalmaya baekilde azalmaya başşlar. lar. ÇüÇünknküü radyokarbonradyokarbon 5730 5730 
yyııl yarl yarıı öömmüürlrlüü bir radyo izotoptur.bir radyo izotoptur.

GGöörrüüldldüüğğüü gibi tarihleme demek aslgibi tarihleme demek aslıında nda 
kalkalııntntııda varolan da varolan radyokarbonunradyokarbonun öözgzgüül l 
aktifliaktifliğğinin bulunmasinin bulunmasıı demektir.demektir.











DEDEĞĞERLENDERLENDĐĐRME SORULARIRME SORULARI



X izotopu art arda 4 alfa , 2 beta ışıması
yaparsa , oluşan elementin atom ve kütle 
no’su ne olur?

Çözüm : 4 alfa ışıması : A.N : 2.4 = 8 azalır. 
K.N : 4.4 =16 azalır. 

2 beta ışıması: A.N : 1.2 = artarken , Kütle 
numarası değişmez.



Örnek : Radyoaktif ışınlar ve etkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır ?

A) Pozitron yayan bir atomun atom numarası azalır.

B) Alfa yayan bir atomun kütle numarası değişmez.

C) Alfa ışınları +2 değerlikli taneciklerdir.

D) Beta ışınları -1 yüklü elektronlardır.

E) Gama ışınları yüksüz ve kütlesizdir. 

Çözüm : Alfa ışıması gerçekleştiren atomun ; atom numarası 2 , kütle 

numarası 4 azalır. (YANIT B )


