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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT054 

ALAN  Radyoloji 

DAL/MESLEK Radyoloji Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Atomun Yapısı ve Elektron Teorisi 

MODÜLÜN TANIMI  

Atomun yapısı, elektron teorisini oluĢturan kavramlar ve 

radyoaktivite kavramları ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK 
Atomun yapısını, elektron teorisini ve radyoaktiviteyi 

kavrar.  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

 

Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, atomun 

yapısını ve elektron teorisini oluĢturan kavramları ve 

radyoaktiviteye ait bilgi ve becerileri kavrayabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Atomun yapısını ve elektron teorisini oluĢturan 

kavramları öğrenebileceksiniz. 

2. Radyoaktiviteyi kavrayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Radyografi cihazı, kaset, film, kurĢun önlük, 

gözlük, boyunluk, dozimetre, bilgisayar, projeksiyon vb. 

araç-gerecin bulunduğu radyasyon güvenlik önlemleri 

alınmıĢ radyoloji laboratuvarı 

 

Ortam: Derslik, radyoloji laboratuvarı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 

ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik geliĢmeler hızla ilerlemekte ve böylece 

hastalıklara doğru tanı konması kolaylaĢmakta ve hastalıkları tedavi etmede baĢarı oranı 

artırmaktadır.  

 

Bu modül ile radyasyonun radyolojideki yeri ve önemi ile atomun yapısını ve elektron 

teorisi ve radyoaktiviteyi oluĢturan kavramlara ait bilgilerle ilgili kazanımları elde 

edeceksiniz. Elde etmiĢ olduğunuz kazanımlar, sizin radyoloji laboratuvarlarında daha 

güvenli, etkin ve baĢarılı bir Ģekilde çalıĢmanızı sağlayacaktır. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1  
 

 

 

 

 
Bu öğrenme faaliyetiyle atom teorisi ile ilgili bilgi ve becerilere ait kazanımları elde 

edeceksiniz. 

 

 

 
 

Maddenin yapısını araĢtırınız. 

 

1. ATOMUN YAPISI VE ELEKTRON 

TEORĠSĠ 
 

1.1. Maddenin Yapısı 
 

Kütlesi, hacmi olan her Ģeye madde denir. Doğada altın,  gümüĢ, bakır, gümüĢ 

bromür, toprak, hava, su ve tuzlu su gibi birçok madde bulunur. Maddeler sıcaklığa göre üç 

halde bulunurlar. Katı, sıvı ve gaz halindedir. Ayrıca maddeler çok yüksek sıcaklıkta plazma 

hali olarak tanımlanan dördüncü bir halde de bulunur.  

 

Resim 1.1: Maddenin halleri 

 

Maddelerin ortak özellikleri: Bütün maddelerde bulunan özellikler. Her madde bu 

özelliklere sahiptir. 

 

 Hacim 

 Kütle  

 Eylemsizlik  

 Tanecikli ve boĢluklu yapı  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Eski yunanlılar bütün maddelerin element adı verilen sınırlı sayıda basit maddelerden 

oluĢtuğu kavramını ortaya atmıĢlardır. Yunanlılara göre yeryüzündeki maddelerin tümü 

toprak, hava, ateĢ ve su olmak üzere dört elementten oluĢmaktadır. 

 

Element: Kimyasal metodlarla daha basit maddelere ayrıĢması mümkün olmayan 

basit maddedir. Su bir element değildir. Fakat suyun elektrolizinden elde edilen hidrojen ve 

oksijen birer elementtir. Saf Ģeker bir element değildir. Çünkü Ģekerden karbon, hidrojen ve 

oksijen çıkarılabilir. Element, aynı cins ve kimya tepkimelerinde bölünmeyen en küçük 

parçaların yığınıdır. Bu parçalara atom denir. Yani daha basit, bileĢenlere ayrılmayan 

kimyasal maddelerdir. Günümüzde 115 element bilinmektedir. Bunların 85‟i doğal 

kaynaklardan elde edilmiĢtir. Diğerleri ise nükleer tepkimelerle hazırlanmıĢtır. Yer 

kabuğunda, sularda ve atmosferde en bol bulunan 15 tane element çizelgede verilmiĢtir (Bkz. 

Tablo 2.1) 
 

SIRA ELEMENT SĠMGE KÜTLE YÜZDESĠ 

1 Oksijen O 49,2 

2 Silisyum Si 25,7 

3 Alüminyum Al 7,5 

4 Demir Fe 4,7 

5 Kalsiyum Ca 3,4 

6 Sodyum Na 2,6 

7 Potasyum K 2,4 

8 Magnezyum Mg 1,9 

9 Hidrojen H 0,9 

10 Titan Ti 0,6 

11 Klor Cl 0,2 

12 Fosfor P 0,1 

13 Manganez Mn 0,1 

14 Karbon C 0,09 

15 Kükürt S 0,05 

 Diğerleri  0,56 

Tablo 1.1: Yeryüzü kabuğu, su ve atmosferdeki elementlerin bağıl miktarları 
 

 BileĢik: Ġki veya daha fazla elementin belli oranlarda birleĢmesinde oluĢan 

maddelerdir. Ġlk kez Joseph Proust tarafından 1799 da önerilen sabit oranlar 

yasası saf bir bileĢiğin daima aynı elementlerin kütlece aynı oranlarda 

birleĢmesinden oluĢtuğunu ifade eder.  
 

Bir elemente veya bileĢiğe saf madde denir. Bunların dıĢında kalan bütün maddeler 

karıĢımlardır. 
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 Molekül: Kimyada genel olarak en az iki atomun değiĢik durumlarında beraber 

durmasıyla oluĢan, bütün Ģekline denir. Genel olarak bir molekül, saf kimyasal 

maddenin kendi baĢına bütün kimyasal bileĢimini ve özelliklerini taĢıyan en 

küçük parçasıdır. Bazı katı ve sıvı kimyasal maddelerde (örneğin; metaller, 

eriyik durumundaki tuzlar, kristaller, vb) bu tanım her zaman geçerli değildir ve 

böyle kimyasal maddelerin fark edilebilir moleküllerden değil atomlardan 

oluĢtuğu söylenmelidir.  

 

Atom ve molekül, maddelerin özelliğini taĢıyan en küçük birimdir. Bazı moleküller 

tek çeĢit atomdan oluĢurken bazı moleküller farklı çeĢit atom içerebilir. Örneğin su 

maddesini oluĢturan en küçük parça, moleküldür. Bir su molekülü, iki hidrojen atomu ve bir 

oksijen atomunun birleĢmesiyle oluĢmuĢ bir moleküldür. 

 

Resim 1.2: moleküllerin yapısı 

 

1.2. Atomun Yapısı 
 

20. yüzyılın baĢlarına kadar atom, basit maddenin en küçük parçası olarak 

bilinmekteydi. Günümüzde, atomun basit ve bölünemez olmadığı anlaĢılmıĢtır. Atom proton 

ve nötrondan oluĢan çekirdek ile çekirdek çevresinde hem kendi etrafında, hem de çekirdek 

etrafındaki yörüngelerde dönen elektronlardan oluĢmuĢtur. Elektronların bu hareketi güneĢ 

çevresinde dönen gezegenlerin hareketine benzetilir (Bkz. Resim 2.3). 

 

Resim 1.3: Atomun yapısı 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Atom
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kimyasal_madde&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kimyasal_madde&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kimyasal_bile%C5%9Fik
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kimyasal_%C3%B6zellik&action=edit&redlink=1
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Bir elementin bütün özelliğini taĢıyan en küçük parçasına, atom denir. 

 

 Dalton atom modeli 
 

 Madde, atom denilen içleri dolu, bölünemeyen taneciklerden oluĢmuĢtur.  

 Aynı elementin atomları büyüklük, ağırlık yönünden birbirinin aynı, 

farklı elementlerin atomları tamamen birbirinden farklıdır. 

 Tepkimelerde atomlar korunur.  

 Atomların birleĢmeleri sonunda moleküller oluĢur. 

 

 

Resim 1.4: Dalton atom modeli 
 

 Thomson atom modeli 
 

Thomson, maddenin düzgün olarak dağıtılmıĢ pozitif yükler ve aralarına serpiĢtirilmiĢ 

negatif yüklerden oluĢtuğunu ifade etmiĢtir. Bu yönüyle madde, atom üzümlü keke 

benzetilebilir. Kek pozitif yükü, üzümler ise elektronlardır. 

 

 

Resim 1.5: Thomson atom modeli 
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 Rutherford atom modeli 
 

Merkezde kütlesi çok büyük bir çekirdek ve etrafında belirli yörüngelerde dolanan 

elektronlardan oluĢmuĢtur. Bu görüĢün yetersizliği ise elektronun neden çekirdeğe 

düĢmediği ya da atomdan fırlayıp gitmediği sorusunun cevapsız kalmasıdır. 

 

Resim 1.6: Lityum atomunun Rutherford Atom Modeliyle gösteriliĢi 

 

 Bohr atom modeli 

 

Bohr atom modeli, elektronların çekirdekten herhangi bir uzaklıkta bulunan tek bir 

yörüngede değil, belirli yörüngelerde olduğunu belirtir. Bir elektronun bulunduğu yer 

elektronun sahip olduğu enerjiye bağlıdır. Bu enerji düzeyleri çekirdeğe yakın olandan uzağa 

doğru 1,2,3 gibi numaralar verilerek gösterilir. Enerji düzeylerinin enerjisi çekirdeğe 

yaklaĢtıkça azalır, uzaklaĢtıkça artar. Elektron bir üst enerji seviyesine enerji verilerek 

uyarılır ve enerji kesilirse elektron eski yerine gelir ve bu arada aldığı enerjiyi, ıĢık Ģeklinde 

yayar. 

  

Resim 1.7: Sodyum (11) atom modeli 

 

Atom çekirdek (proton ve nötrondan oluĢmuĢtur) ve yörüngelerden oluĢan bir 

sistemdir. Yörüngelerde çok hızlı dönen elektronlar vardır. 
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Yukarıda da görüldüğü gibi atomun temel parçacıkları proton, nötron ve 

elektronlardır. Protonlar ve nötronlar atomun kütlesini oluĢturup çekirdekte bulunurlarken 

kütlesi yok denilecek kadar az olan elektronlar, çekirdeğin etrafındaki belirli yörüngelerde 

çok hızlı bir Ģekilde döner. 

 

Resim 1.8: Atomun parçacıkları 

 

1.2.1. Çekirdek 
 

Atomun çekirdeğinde yer alan nötronlar yüksüz,  protonlar ise (+) elektrikle yüklüdür. 

Her atomun çekirdeğinde en az bir proton bulunur. Nötron ise çekirdeğinde birden fazla 

proton bulunan atomlarda yer alır. Çekirdekteki proton sayısına, o atomun atom numarası 

denir. Proton sayısı o elementin atom sıra numarasını gösterir. Çekirdekteki nötron ve proton 

sayılarının toplamı o maddenin atom ağırlığı (kütle numarası) demektir. Çekirdek atomun 

merkezinde bulunmaktadır. Çekirdek belli sayıda proton ve nötrondan oluĢmuĢtur. 

Çekirdeğin yarıçapı, atomun yarıçapının onbinde biri kadardır.  
 

Kuantum mekaniği yasalarının geçerli olduğu birçok sistem gibi çekirdek de 

anlaĢılması zor ve gizemlidir.  
 

Bir atomun çekirdeği proton ve nötrondan oluĢur. Çekirdekteki proton ve nötronlara 

ortak olarak nüklean denir. Kütle numarası (K.N) atom numarası (A.N) ile elementin atom 

numarası Z ile gösterilir. Çekirdekteki nötron sayısı N ile gösterilirse A=Z+N olur. 

 

Resim 1.9: Çekirdeğin yapısı 
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1.2.2. Elektron 
 

Atom maddenin en küçük yapı taĢı olarak kabul edilmiĢti. 19 yy sonlarına doğru 

atomun kendisinden daha küçük taneciklerden oluĢtuğu düĢünülmeye baĢlandı. Bu 

düĢüncelerin meydana gelmesine, elektrikle yapılan deneyler neden oldu. 
 

1874 „de Faradayın çalıĢmalarını göz önüne alarak George Johnstone Stoney 

atomlarda elektrik yüklü birimlerin bulunduğunu öne sürdü ve 1891 de bunlara elektron adı 

verilmesini önerdi. 

 

Vakumdan elektrik akımının geçirildiği deneyler, 1859 da Julius Plucker‟in katod 

ıĢınlarını bulmasına yol açtı. Katot ıĢınları elde etmek için havası boĢaltılmıĢ cam tüpün 

uçlarına iki elektriksel yerleĢtirilir. Bu elektronlara yüksek gerilim uygulandığında, katot adı 

verilen negatif (-) elektrottan ıĢınlar çıkar. Bu ıĢınlar (-) yüklüdür. Doğrusal yol izler. 

Katodun karĢısındaki tüp çeperlerinin ıĢık saçmasına sebep olur. 

 

Bilim adamlarının deneyleri sonucunda katot ıĢınlarının hızla hareket eden eksi yüklü 

parçacık oldukları ortaya çıktı ve bu parçacılara elektron adı verildi. 

 

Elektronun yükü e = -1,602 .10-19 C 

Elektron kütlesi m = 9,108.10-31 kg dir. 

 

Enerji ve elektron yörüngeleri  

 

ĠĢ yapmaya yarayan güce enerji denir. Her iĢ belirli bir enerjiyle gerçekleĢir. Enerjinin 

Sakınımı Yasası‟na göre; “enerji yoktan var edilemeyeceği gibi, var olan enerji de yok 

edilemez;  ancak bir enerji türü baĢka bir enerji türüne çevrilir.”. Örneğin: Elektrik enerjisi 

ıĢık veya radyasyon enerjisine çevrilebilir.  

 

Atomda yörüngeler içten dıĢa doğru K,L,M,N,O,P ve Q Ģeklinde sıralanmıĢ olup her 

yörüngenin enerji seviyesi birbirinde farklıdır (Bkz. ġekil 1.4). 

 

 

Resim 1.10: Elektron yörüngeleri 
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Yörüngenin 

Adı 

Sabit Sayı x 

n
2 

Toplam Elektron 

Sayısı 

K 2 x 1
2 

2 

L 2 x 2
2
 8 

M 2 x 3
2
 18 

N 2 x 4
2
 32 

Tablo 1.2:Atomda ilk dört yörüngede bulunabilecek elektron sayısı 

 

Elektronlar, atomun ilk dört yörüngesinde 2n² formülüne göre sıralanmıĢtır (n:yörünge 

sayısını ifade etmektedir). Elektronların herhangi bir nedene kazanacağı ilave enerji bu 

elektronların kendi enerji düzeylerine uygun baĢka bir yörüngeye sıçramasına neden olur. 

Elektronların, bu Ģekilde bir yörüngeden baĢka bir yörüngeye geçiĢleri sırasında elektro 

manyetik dalga türü radyasyon salınır. Salınan radyasyonun enerjisi, elektronların geçtiği 

yörüngeler arsındaki enerji farkına eĢittir. 
 

aX: a, X atomunun atom numarasını gösterir. 

 

Resim 1.11: DeğiĢik maddelerin elektron dağılımı 

 

ÖRNEK 1: Atom numarası 16 olan S elementinin elektron dağılımının sonucunda son 

yörüngesinde kaç elektron bulunmaktadır? 

 

ÇÖZÜM 1: S elementinin elektronlarının yörüngelere yerleĢimi: 2n² formülüne göre 

atomun yörüngelerindeki elektron sayısı,    
 

2.1
2
=2

    
birinci yörüngede 2 elektron, 

2.2
2
=8,  ikinci yörüngede 8 elektron, 

2.3
2 
=18 Ģeklinde sıralandığından üçüncü yörüngede 6 elektron bulunur.  

 

Her zaman son yörüngenin elektron sayılarının toplamı alınır.  
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1.2.3. Serbest Elektronlar  
 

Atomda, elektronlar çekirdekten uzaklaĢtıkça çekirdeğe bağlanma güçleri zayıftır. Bu 

nedenle çekirdeğe en zayıf bağlarla bağlı olan elektronlar, atomun dıĢ yörüngesinde yer alır. 

DıĢ yörüngedeki elektronları yörüngelerinden koparmak kolay olduğundan değiĢik kimyasal 

olaylarda bu elektronlar rol alır. 

 

Serbest elektronlar; atomun dıĢ yörüngesinde veya atomlar arası boĢlukta dolaĢan ve 

uyarıldıklarında yörüngesini terk ederek baĢka bir atomun yörüngesine girebilen 

iyonizasyondan sorumlu elektronlardır. 

 

ÇeĢitli nedenlerle atom veya moleküllerin elektron kaybetme veya elektron kazanması 

olayına, iyonizasyon (iyonization) denir. Elektron kaybeden veya kazanan atomlara yüklü 

atom veya iyon denir. Elektron kaybetmiĢ atomlara pozitif iyon, elektron kazanan atomlara 

ise negatif iyon denir. Ġyon halindeki atomlar elektrikle yüklü olduğundan yüklü cisimlerle 

karĢılaĢtıklarında, Coulomb Yasası uyarınca itilir veya çekilir. Serbest elektronlar dıĢında 

yüksek enerjili radyasyonlar da iyonizasyona yol açabilir. Örneğin: Gama ve x- ıĢınları gibi 

yüksek enerjili radyasyonlar havadan geçerken havayı iyonlaĢtırır. 

 

Resim 1.12: Silisyum atomunun son yörüngesi 

 

Atomların elektron verme veya elektron alma eğilimlerini dıĢ, yörüngelerindeki 

elektron sayıları belirler. DıĢ yörüngesinde 4 elektrondan daha az elektronu bulunan atomlar, 

elektron vermeye; dıĢ yörüngesinde 4 elektrondan fazla elektron bulunduran atomlar ise 

elektron almaya eğilimlidir. Elektrikte kullanılan maddeler; iletken madde, yalıtkan madde 

ve yarı iletken madde olarak isimlendirilir. 



 

 12 

 Ġletkenlik: Atomları elektron vermeye yatkın olan maddelerde serbest 

elektron sayısı fazladır.  Elektron almaya yatkın olanlarda ise serbest 

elektronlar azdır. DıĢ yörüngelerindeki elektron sayısı dörtten az olan 

atomların serbest elektron sayısı fazladır.  Serbest elektronu fazla 

maddeler, elektrik akımını kolaylıkla iletirler. Elektrik akımını iyi ileten 

maddelere, iletken denir. Örneğin: GümüĢ, bakır ve alüminyum gibi 

maddeler iletkendir(Resim 2.12). 

 

 

Resim 1.13: Bakır elementinin elektron dağılımı 

 

 Yalıtkanlık: Ġçinde serbest elektron bulunmayan ve elektrik akımını 

iletmeyen maddelere denir. DıĢ yörüngelerindeki elektron sayısı dörtten 

fazladır. Cam, kuru tahta, porselen, mika, teflon vb. Bu maddelerle 

yüksek gerilimin etkilerinden kendimizi koruyabiliriz. 

 

 

Resim 1.14: Neon elementinin elektron dağılımı 

 

 Yarı iletkenlik: Elektrik iletkenliği, iletken ve yalıtkanlar arasında 

bulunan maddelere denir. Bu maddeler düĢük sıcaklıkta yalıtkan; yüksek 

sıcaklıkta iyi bir iletkendir. Uygulanan akım ya da gerilimle iletkenlik 

değiĢir. Yarı iletkenlik entegre devre, diyot ve transistör devre 

elemanlarının yapımında kullanılır. 
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1.2.4. Ġzotoplar 
 

Atom numarası (proton sayısı) aynı, kütle numarası (atom ağırlığı) ise farklı olan 

atomlara, “izotop” (isotope) denir. 

 

Bir atomun proton sayısı atom numarasını; proton ve nötronların toplamı ise kütle 

numarasını ifade eder. Bir elementin farklı sayıda izotopu olabilir. Bu izotoplar, farklı kütle 

numarasına sahiptir. Ġzotopların nötron sayıları farklıdır.  

 

Resim 1.15: Ca elementi izotopları 

 

Atomların kimyasal özellikleri, yörüngedeki elektronların durumuna bağlıdır. Bu 

neden ile elektron diziliĢleri eĢit olan atomların tüm kimyasal özellikleri de aynıdır. Dengeli 

atomlarda proton sayısıyla elektron sayısı birbirine eĢit olduğundan çekirdeklerinde eĢit 

sayıda proton bulunduran atomlar, nötron sayıları farklı bile olsa aynı kimyasal özellikleri 

taĢır. Dolayısı ile bir elementin bütün izotopları aynı kimyasal özellikleri taĢır. Ancak; 

izotopların fiziksel özelliklerini nötronların sayısı belirlediğinden, izotopların fiziksel 

özellikleri farklıdır. Kimyasal özellikleri aynı, atom ağırlıkları ise farklı olan atomlar, 

birbirinin izotopu durumundadır. Ġzotopların atom ağırlıklarının farklı olması, bu atomların 

çekirdeklerindeki nötron sayılarının farklı olmasındandır.  

 

Bazı izotoplar radyoaktif olmadığı halde, bazı izotoplar ise radyoaktiftir. 

Doğal elementlerin atom numaraları arttıkça, izotop sayıları da çoğalmaktadır. Bir izotop, 

radyoaktif özellik taĢıyorsa “radyoaktif izotop”  adını alır. Aynı elementin doğal ve yapay 

radyoizotopu aynı özellikleri taĢır.  

 

Her radyoaktif ıĢının aynı kaynaktan salınması gibi bir kural yoktur. Örneğin: 

[Radyum–226], [radon–222] ve [plütonyum–238] izotopu alfa ıĢın kaynağı olduğu halde , 

[stronsiyum-90], [kripton-85] ve [talyum-204] izotopu beta ıĢın kaynağı [sezyum-137], 

[kripton-88] ve [kobalt-60] izotopu ise gama ıĢın kaynağıdır. Farklı kaynaklardan aynı tür 

ıĢınlar yayılsa da bu ıĢınların sahip olduğu enerjiler farklıdır. Örneğin: [Ġyot–131] tarafından 

salınan beta ve gamma ıĢınları düĢük enerjili olduğu halde,  [sezyum–137] tarafından salınan 

beta ve gama ıĢınları yüksek enerjilidir; ancak bazı koĢullarda yalıtkanlarda iletken özellik 

kazanabilir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, atomun yapısını ve elektron 

teorisini kavrayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Maddenin hallerini ayırt ediniz.  Maddelerin hallerini araĢtırınız. 

 Element, bileĢik ve molekül 

kavramlarını ayırt ediniz. 

 Elementlerin aynı tür atomlardan 

oluĢtuğunu; bileĢiklerin farklı tür 

atomlardan oluĢtuğunu; bazı maddelerin 

moleküler yapıda olduğunu unutmayınız. 

 Atomun yapısını çizerek çekirdek, 

nötron, proton ve elektronların yerini 

gösteriniz. 

 Atomun yapısını çizerek çekirdek ve 

etrafındaki enerji düzeylerini araĢtırınız.  

 Ġletken, yalıtkan ve yarı iletken 

maddeleri ayırt ediniz. 

 Bazı maddelerin iyi bir iletken olmadığı 

gibi, iyi bir yalıtkan özelliği 

gösteremediğini unutmayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Hangisi çeĢitli nedenlerle atom veya moleküllerin elektron kaybetme veya elektron 

kazanması olayıdır? 

A) Element  

B) Çekirdek 

C) Molekül 

D) Madde 

E) Ġyonizasyon 
 

2. Bir atomun proton sayısı neyi ifade eder? 

A) Kütle numarasını 

B) Ġzotopunu 

C) Yalıtkanlığını 

D) Molekülünü  

E) Atomun numarasını 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi, molekül için doğrudur? 

A) Ġletken arasında bulunan maddedir. 

B) Atomun en küçük parçasıdır. 

C) Saf kimyasal maddenin kendi baĢına bütün kimyasal bileĢimini ve özelliklerini 

taĢıyan en küçük parçasıdır. 

D) Serbest elektronu az olan maddelerdir 

E) Serbest elektronu fazla olan maddelerdir. 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi, atom numarası aynı, kütle numarası ise farklı olan 

atomlardır?  

A) Elektron 

B) Element 

C) Molekül 

D) BileĢik 

E) Ġzotop 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, daha basit bileĢenlere ayrılmayan kimyasal maddelerdir? 

A) Element  

B) Madde  

C) BileĢik 

D) Proton  

E) Molekül 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kimyasal_madde&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kimyasal_bile%C5%9Fik
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kimyasal_%C3%B6zellik&action=edit&redlink=1
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetiyle radyoaktivite ile ilgili bilgi ve becerilere ait kazanımları elde 

edeceksiniz. 

 

 

 
 

 

Radyoaktivite ve radyoaktif parçalanma ile ilgili araĢtırma yapınız. 

 

2. RADYOAKTĠVĠTE 
 

Radyoaktif özelikteki bir madde yarı ömrü boyunca kendiliğinden dıĢ ortama 

radyasyon salar. Radyoaktif ıĢınlar da tıp alanında tanı ve tedavi amacıyla kullanılmaktadır. 

Bu nedenle radyoaktivite kavramı ve radyo aktif parçalanma, radyoaktif ıĢınlar ve kullanım 

alanları konularına aĢağıda yer verilmiĢtir. 

 

2.1. Radyoaktivite Kavramı ve Radyoaktif Parçalanma 
 

Çekirdekteki nötron sayısı proton sayısını aĢtıkça çekirdek kararsız konum 

kazanmaktadır. Bu tür kararsız çekirdekler kararlı hale geçebilmek için, üzerlerindeki fazla 

enerjiyi kısa veya uzun bir sürede boĢaltma ihtiyacı duymaktadır. Kararsız çekirdeklerin 

kararlı hale geçmesiyle, çekirdeğin bozunarak çevreye partikül (parçacık) veya foton 

yapısında enerji salanımı ile mümkün olmaktadır. Kararsız çekirdeklere “radyoaktif 

çekirdek” veya “radyoizotop” denir. Kararsız çekirdekler kararlı hale geçinceye kadar 

kendilerine özgü aktif radyasyon yayarlar. ĠĢte, kararsız (radyoaktif) haldeki çekirdeklerin 

kararlı hale geçmek için bozunma süresince çevreye ıĢın yayması olayına, “radyoaktivite” 

(radioactivity) denir. Örneğin: [Karbon–12] kararlı olduğundan bozunmadığı halde [karbon-

14] kararsız çekirdeğe sahip olduğundan radyoaktif olup kararlı hale geçinceye kadar ıĢın 

yayar.  

 

Radyoaktif parçalanma (bozunma) olayı hiçbir Ģekilde kontrol altına alınamaz ve 

değiĢtirilemez. Radyoaktif parçalanmanın durması için kararsız çekirdek yapısının kararlı 

hale geçmesi Ģarttır. BaĢka bir ifade ile radyoaktivite olayı kararlı çekirdekler meydana 

gelinceye kadar devam eder. Örneğin: Radyoaktif bir element olan [fosfor-32], bozunma 

sırasında bir beta parçacığı salarak kararlı özellik gösteren [kükürt-32] elementine dönüĢür.  

 

   3232  KükürtFosfor  

   (kararsız)        ß        (kararlı) 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Bozunma sürecinde oluĢan yeni ürünün de radyoaktif olması durumunda, bozunma 

olayı (radyoaktif ıĢıma), radyoaktif olmayan yeni bir ürüne dönüĢünceye kadar devam eder. 

 

       206214214238  KurşurPolonyumBizmutUranyum  

             (kararsız)         ,      (kararsız)            (kararsız)           ,     (kararlı 

 

 

Resim 2.1: Kararsız çekirdeklerin bölünmesi 
 

Radyoaktif maddelerin bozunma hızına, “aktivite” (activity) denir. Aktivite, birim 

zamanda bozunan atom sayısını ifade eder. Her radyoaktif elementin kendine özgü bir 

aktivitesi olup bu aktivite, “yarı ömür” (yarılanma süresi) kavramıyla ifade edilir.  

 

Yarı ömür (half-life): Bir radyoaktif maddenin yarıya inmesi için geçen süredir. Yarı 

ömür; fiziksel, biyolojik ve etkin (efektif) yarı ömür olmak üzere farklı Ģekillerde ifade 

edilir.  

 

Radyoaktif maddelerin bozunarak baĢlangıç durumunun yarıya inmesi için geçen 

süreye, “fiziksel yarı ömür”  denir. Farklı radyoaktif maddelerin fiziksel yarı ömürleri de 

farklı olabilir. Örneğin: [Teknisyum-99] 6 saat, [iyot-131] ise 8 günlük fiziksel yarı ömre 

sahipken bu süre; [sezyum-137] için 30 yıl, [tutonyum-239] için ise 24.000 yıl kadardır. 

 

Fiziksel yarılanma süresi uzadıkça, birim zamanda yayılan radyoaktivite miktarı 

azalmaktadır. Dolayısı ile yarılanma ömrü kısa olan radyoaktif maddelerin radyoaktiviteleri 

daha yüksektir.  

 

Vücuda alınmıĢ radyoaktif madde miktarının yarısının vücut dıĢına atılması için geçen 

süreye, “biyolojik yarı ömür” denir. Radyoaktif maddelerin biyolojik yarı ömürleri de 

çoğunlukla farklıdır. Örneğin: biyolojik yarı ömür [altın–198] için 1,5 gün, [sezyum–137] 

için 70 gün, [kobalt-60] için 125 gün, [fosfor-32] için 1155 gün ve [putonyum-238] için ise 

100 yıldır.  

 

Fiziksel ve biyolojik yarı ömür faktörlerinin etkisiyle vücuda verilmiĢ olan radyoaktif 

madde miktarının yarısının aktif halde vücutta kaldığı süreye “etkin (efektif) yarı ömür” 

denir.  
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Bir radyoizotopun biyolojik yarı ömrü ne kadar kısa ise fiziksel yarı ömrü ne kadar 

uzun olursa olsun, vücuttan kısa sürede atılacağı için etkisi kısa sürede kaybolacaktır. 

Dolayısı ile yaydığı radyoaktivite yüksek olsa da bir maddenin vücutta kalma süresi 

kısaldıkça sağlığa vereceği zarar da azalmaktadır. 

 

 

Resim 2.2: Radyoaktif bozunma hızı ve yarılanma süresi 

 

 

2.2. Radyoaktif IĢınlar ve Kullanım Alanları 
 

 Tıp alanında; radyonükleid görüntüleme yöntemlerinde, radyoterapi 

uygulamalarında, tıbbi malzemelerin sterilizasyon iĢlemlerinde, kalp pili ve kan 

pompası yapımında, adli tıp alanında suç kanıtlarının değerlendirilmesinde 

 Analiz iĢlemlerinde; kan ürünü analizi, kirli su analizi, havadaki kirlilik 

analizi, narkotik madde analizi, sanayi ürünü kalite analizi ve taĢ toprak analizi 

gibi madde çeĢitli maddelerin analizinde. 

 Enerji kaynağı temininde; uydu ve uzay araçlarında, kutuplar kurulan ve 

insansız çalıĢan hava tahmin istasyonlarında, karayolu trafik lambalarında ve 

çok soğuk ortamlarda giyilen giysilerde. 

 Endüstri ve sanayi alanında; borular, buhar kazanları ve her tür makine 

aksamı gibi endüstriyel ürünlerin hata içerip içermediği, akarsularda debi 

ölçümü, barajlarda su kaçağı tespiti ve yeraltı sularını hareketlerini 

incelenmesinde. 

 Tarım alanında; radyasyonla mutasyona uğratılan tohumların daha verimli ve 

dayanıklı hale getirmemesinde, hububata zarar veren haĢerelerin 

kısırlaĢtırılmasında ve uyku hastalığı sineği erkeklerinin kısırlaĢtırılarak sinek 

soyunun azaltılmasında. 

 YaĢ tayininde; tarihin herhangi bir dönemine ait kalıntılardan kemik, ağaç ve 

kâğıt gibi nesnelerin yaĢlarını kesin olarak belirlemede. 

 

2.3. Radyolojinin Tanımı ve Kapsamı 
 

Radyoloji (radiology); sözlük anlamı olarak “ıĢın bilimi” demektir. Radyoloji 

biliminin tıp alanındaki ilk uygulamaları, x-ıĢını ve bazı radyoaktif maddelerin 

kullanılmasıyla baĢlamıĢtır. Buna göre de Amerikan Radyoloji heyeti radyoloji‟yi 

aĢağıdaki gibi tanımlamıĢtır.   
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Radyoloji; radyasyonun, hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanımını ve bu amaçla 

geliĢtirilen teknik ve yöntemleri konu alan bilim dalıdır. 

 

2.4. Radyasyonun Tanımı ve Kapsamı 
 

Radyasyon; maddenin kendiliğinden veya çevreden aldığı enerji etkisiyle dıĢ ortama 

saldığı parçacık veya foton yapısında dalga türü enerjiyi ifade etmektedir.  

 

Konuların akıĢı içinde ayrıntılı olarak belirtildiği üzere kendiliğinden radyasyon yayan 

maddeler radyoaktif özelliğe sahiptir. Radyoaktif maddelerin çekirdeklerindeki parçalanma 

sırasında alfa, beta, nötron ve gama ıĢınları salınır. Bunlardan alfa, beta ve nötron parçacık 

türünde (madde yapısında) gama ıĢınları ve x- ıĢınları ise kütlesi olmayan foton denilen 

enerji taneciklerinden yapılmıĢ elektromanyetik dalgalardır. 

 

2.5. Radyasyonlar ve Özellikleri 
 

Radyolojik yöntemlerle hastalıklara tanı koyma ve hastalıkları tedavi etmede farklı 

yapı ve özellikte radyasyonlardan yararlanılmaktadır. Bu bakımdan radyasyon kavramının 

doğru analizi yanında yapı bakımından radyasyon çeĢitleri ve özellikleri ile etki bakımında 

radyasyon karakterleri ve özelliklerine dair aĢağıdaki konular öğrenildiğinde, radyasyonu 

daha bilinçli olarak kullanmak mümkün olacaktır.   

 

2.5.1. Radyasyon Kavramı ve Analizi 
 

Radyasyon, bir kaynaktan dıĢ ortama salınan parçacıktır. Dolayısı ile radyasyon 

(ıĢıma) olayında alfa, beta, nötron ve elektron demeti gibi parçacıklar ile gamma ve x-ıĢınları 

gibi foton yapısındaki elektromanyetik dalgalar eylem halindedir. Bir maddenin 

kendiliğinden, radyasyon yayabilmesi için o maddeyi oluĢturan atomların çekirdeklerinde 

parçalanma (bozunma) olayının gerçekleĢiyor olması gerekmektedir. Kararsız çekirdek 

yapısına sahip atomlar radyoaktif özellik gösterir. Radyoaktif özellik gösteren maddeler 

kararlı hale geçerken alfa, beta, gamma veya nötron ıĢını salarlar. Radyoaktif maddeler 

tarafından salınan ıĢınlara “Radyoaktif ıĢın” denir. Radyoaktif çekirdeklerdeki parçalanma 

sırasında salınan alfa, beta veya nötron parçacık yapısında olduğundan belirli bir kütleleri 

vardır. Dolayısı ile alfa, beta ve nötron ıĢınları birer maddedir. Oysa çekirdekteki bozunma 

sırasında salınan gamma ıĢınları ise “foton” denilen, kütlesiz enerji tanecikleri olup, madde 

yapısında da değildir. 

 

Kendiliğinden radyasyon yayma özelliği olmayan maddelerin atomları uygun fiziksel 

etkenlerle uyarıldığında, elektronların yörünge değiĢtirmesi sırasında dalga türü radyasyon 

salınır. Örneğin; Tungsten atomu katot ıĢınlarıyla bombardıman edildiğinde x-ıĢını oluĢur. 

X-ıĢınları dalga türü radyasyon olduğundan foton yapısındadır. Fotonlar kütlesiz olduğundan 

madde yapısında değil enerji yapısındadır.  

 

Soluduğumuz hava, içtiğimiz su ve yaĢadığımız toprak her zaman belirli bir miktarda 

ve çeĢitli formlarda radyasyonlar içerir. Radyasyon kaynakları doğal veya yapay 

kaynaklardır. 
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X-ıĢını üreten röntgen cihazları, radyo dalgası üreten manyetik rezonans (MR) 

cihazları, ses ötesi dalga üreten ultrason cihazları ve pozitron üreten siklotron (cyclotron) 

cihazları gibi cihazlar, radyasyon üreten cihazlardır. 

 

2.5.2. Yapılarına Göre Radyasyon ÇeĢitleri 
 

Yapılarına göre radyasyonlar elektromanyetik radyasyonlar ve partiküler 

(korpüsküler) radyasyonlar olmak üzere iki grup altında incelenir.  

 

2.5.2.1. Elektromanyetik Radyasyonlar 
 

Atomlardan çeĢitli Ģekillerde ortaya çıkan enerji türleri ve bunların yayılma Ģekilleri 

"elektromagnetik radyasyon" olarak adlandırılır. Ġçinde X ve y ıĢınlarının ve görülebilir 

ıĢığın da bulunduğu radyasyonlar, dalga boyları ve frekanslarına göre bir elektromanyetik 

radyasyon spekturumu oluĢturur.  

 

Bu spektrumun bir ucunda dalga boyları en büyük, enerjileri ve frekansları ise en 

küçük olan radyo dalgaları bulunur. Diğer ucunda ise dalga boyları çok küçük; fakat enerji 

ve frekansları büyük olan x ve y ıĢınları bulunur. 

 

Bir elementin en küçük birimi nasıl atomsa elektromanyetik radyasyonların da en 

küçük birimi fotondur. Fotonların kütleleri yoktur ve boĢlukta ıĢık hızında enerji paketleri 

(kuantumlar) Ģekilde yayılır. Görülebilir ıĢık için geçerli olan bütün fizik kuralları 

elektromanyetik radyasyonlar için de geçerlidir. 

 

 Elektromanyetik radyasyonların oluĢması  

 

Atomlarda her elektron kendi enerji düzeyine uygun yörüngede barınabilir. Bir 

elektron ısı, ıĢık, sürtünme veya radyasyon gibi fiziksel etkenlerle uyarıldığında, alınan ilave 

enerji nedeniyle elektronlar yeni enerji düzeyine uygun baĢka bir yörüngeye sıçrar. 

Elektronlar yörünge değiĢtirirken bir iĢ yapmakta ve bu iĢ için bir enerji harcamaktadır. ĠĢte 

uyarılan elektronların bir yörüngeden baĢka bir yörüngeye geçiĢleri sırasında foton yapısında 

dalga türü enerji salımı olur. Salınan enerjinin karakteri, atomu uyaran fiziksel etken yanında 

uyarılan atomun kendi öz yapısına göre değiĢir. Örneğin: X-ıĢınları ile uyarılan kalsiyum 

tungstat kristalleri, mor mavi ıĢıma yaparken aynı radyasyonla uyarılan çinko kadmiyum 

sülfat kristalleri ise yeĢil sarı ıĢıma yapmaktadır. Uyarılan atomlardan yayılan 

elektromanyetik radyasyonların toplam enerjisi atomu uyaran fiziksel etkenin toplam 

enerjisine eĢittir. Dolaysıyla atom kendisini uyaran enerjiyi baĢka bir enerji Ģeklinde 

salmaktadır. Atomlarda çekirdeğe yaklaĢtıkça salınan elektromanyetik radyasyonun dalga 

boyu kısalmakta, dolayısıyla dalgayı oluĢturan fotonların enerjisi artmaktadır. Ancak 

radyoaktif özelliğe sahip gamma ıĢınları elektromanyetik radyasyon olduğu halde uyarılan 

elektronların yörüngeler arası hareketinden değil radyoaktif ıĢıma sırasında radyoaktif 

çekirdeklerden salınmaktadır.  
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 Elektromanyetik radyasyonların ortak özellikleri 

 

Elektromanyetik radyasyonlar dalga halinde yayılır. Elektromanyetik dalgaların dalga 

boyu ile frekansları ters orantılı, frekanslarıyla enerjileri ise doğru orantılıdır. Dolayısı ile 

elektromanyetik dalgaların dalga boyu kısaldıkça enerjileri artmaktadır. Radyasyonlar 

geçtikleri ortamlara enerji transfer eder. 

 

Elektromanyetik dalgaları oluĢturan fotonlar ortamda ilerledikçe enerji kaybeder. 

Buna göre terazi olarak (A) noktasında enerjiye bir futbol topu kadar olan bir foton, (B) 

noktasında bir misket ve (C) noktasında bir serçenin gözü kadar küçülür. Tüm 

elektromanyetik dalgalar havada ıĢık hızıyla (300.000 km/sn) ilerler. 

 

2.5.2.2. Elektromanyetik Tayf ve Elektromanyetik Radyasyonların Özellikleri 
 

Elektromanyetik dalgalarının dalga boylarına göre sıralanmıĢ haline “elektromanyetik 

tayf” denir (Bkz. Resim 2.3)  

 

Resim 2.3: Elektromanyetik tayf 

 



 

 22 

Dalga boyu ölçü birimi “angstrom” (A
o
) olup 1A

o 
=10

-8
 cm‟dir. Elektromanyetik tayf; 

mor ötesi ve kızılötesi ıĢınları ile görünen ıĢık spektrumundan oluĢur. Mor ötesi ve kızılötesi 

ıĢınlar gözün spektral hassasiyeti dıĢında kaldığından gözle görülmez. 

 

 Mor ötesi radyasyonlar ve özellikleri 

 

Mor ötesi ıĢınlar; elektromanyetik tafta kısa dalga boydan uzun dalga boya doğru 

kozmik ıĢınlar, gamma ıĢınları, x-ıĢınları ve ultraviyole ıĢınları Ģeklinde sıralanmıĢtır. Mor 

ötesi grupta yer alan ıĢınlar iyonlayıcı ıĢınlardır. Dolayısı ile mor ötesi grupta yer alan 

ıĢınların hepsi organizma üzerinde belirli bir biyolojik etki gösterir. 

 

Kozmik (cosmic=cosmiqne) ıĢınlar; uzaydan atmosfere gelen kozmik ıĢınların 

orijinallerinin çoğu (%90) proton yapısındadır. GüneĢten dünyamıza gelen yüksek enerjili 

radyasyonlar da kozmik ıĢınlar sınıfından sayılmaktadır. Kozmik ıĢınlarının dalga boyları 

çok kısa olduğundan, enerjileri çok yüksektir. Bu nedenle kozmik ıĢınlar canlılar için 

tehlikelidir; ancak kozmik ıĢınlar büyük oranda atmosfer tabakası tarafından tutulduğundan 

tehlike de büyük ölçüde önlenmektedir. Kozmik ıĢınlar elektromanyetik tayfın en kısa dalga 

boylu ve en yüksek enerjili ıĢınlarıdır. 

 

 Gamma (γ) ıĢınlar; radyoaktif elementlerin parçalanması, atom reaktörleri 

veya atom bombası patlamasından sonra meydana gelen çöküntülerin 

parçalanma ürünleri olup, iyonlayıcı karakterde,  kütleleri olmayan yüksek 

enerjili elektromanyetik radyasyonlardır. 

 

Gamma ıĢınları radyoaktif maddeler tarafından salındığından radyoaktif ıĢınlar 

sınıfında yer alır; ancak foton yapısında olduklarından ve elektromanyetik dalga hareketiyle 

yayıldığından elektromanyetik dalga özelliği taĢır. Gamma ıĢınları yüksüz olduğundan 

manyetik alanlarda sapmazlar. 

 

 Havada ıĢık hızı (300.000 km/sn) ile hareket ederler. 

 Gamma ıĢınlarının iyonizasyon yetenekleri çok azdır. Havada kendi 

doğrultusunda, her santimetrede sadece birkaç iyon çifti oluĢturabilir. 

 Aynı radyasyon kaynağından salınan gamma ıĢınları homojen yapıdadır. 

 Foto kimyasal etkileri vardır. 

 Fotoğrafik materyallere etki yaparlar. 

 Fluoresan maddelerde fluoresans olayına neden olurlar. 

 Biyolojik etkileri vardır. 

 Elektromanyetik dalga niteliği taĢıdıklarından, Enerjileriyle dalga boyları 

ters orantılıdır.  

 Gamma ıĢınları tıp alanında özellikle nükleer tıp ve radyoterapi 

uygulamalarında büyük önem taĢır. 

 

 X-ıĢınları (Röntgen ıĢınları); elektromanyetik tayfta gamma ıĢınlarıyla 

ültraviyole ıĢınların arasında yer alan iyonlayıcı karaktere sahip yüksek enerjili 

foton yapısında dalga türü radyasyonlardır.  
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X-ıĢınları, 8 Kasım 1895 tarihinde Alman fizikçi Prof. Dr. Wilhelm Conrad 

ROENTGEN tarafından keĢfedilmiĢtir. 
 

Tıp alanında kullanılan x-ıĢınları, tungsten (wolfram) atomunun, yüksek kinetik enerji 

kazanmıĢ elektron demetiyle bombardıman edilmesi sonucu uyarılan elektronların yörünge 

değiĢtirmesi sırasında salınır. 
 

 X-ıĢını demeti heterojen yapıdadır, yani x-ıĢını demeti, farklı dalga boylu 

ıĢınlardan oluĢur. 

 X-ıĢınlar, elektromanyetik dalga karakterinde düz bir istikamette yayılır.  

 Elektromanyetik dalga niteliği taĢıdıkları için havadaki hızları 300.000 

km/sn olup ıĢık hızıyla yayılır. 

 Dalga boyları küçük olduğu için insan gözünün spektral hassasiyeti 

dıĢında kalırlar; bu nedenle; x-ıĢınları gözle görülemez. 

 X-ıĢınları yüksüz olduklarından manyetik alanlarda sapmaz. Normal adi 

koĢullarda kırılmaz ve yansımaz. 

 X-ıĢınları, penetrasyon yetenekleri nedeniyle görünen ıĢığın geçemediği 

yerlerden geçer. 

 X-ıĢınları maddeyi delip geçerken maddenin atom numarası, kalınlığı ve 

yoğunluğuna bağlı olarak madde tarafından tutulur. 

 Ġyonizasyon özellikleri nedeniyle katı, sıvı ve gaz maddeleri iyonlaĢtırır. 

 Fotoğrafik özellikleri vardır. 

 X-ıĢınları, kimyasal özellikleri nedeniyle sıvılarda (dolayısıyla, 

organizmada) bazı kimyasal değiĢikliklere yol açar. 
 

X-ıĢınlarının biyolojik özellikleri olup bu özellikler nedeniyle canlı dokularda çeĢitli 

zararlı etkilerde bulunur; ancak x-ıĢınlarının biyolojik özelliğinde yararlanılarak 

organizmadaki zararlı hücrelerin öldürülmesi (özellikle kanser tedavisi ) için radyoterapi 

(ıĢın tedavisi) yöntemi geliĢtirilmiĢtir.  
 

X-ıĢınlarının fluoresans özellikleri vardır. Bu özellik sayesinde “radyoskopi yöntemi” 

geliĢtirilmiĢ ve ranforsatör denen radyografi araçları üretilmiĢtir. 
 

X-ıĢınları çaptıkları katı maddelerden sekonder radyasyon yayılmasına neden olur. 
 

 Ultroviyole (ultraviolet) ıĢınları; mor ötesi grupta yer alan, düĢük enerjili 

fotonlardan yapılmıĢ iyonlayıcı radyasyonlardır. Doğal olarak güneĢten gelen 

bu ıĢınlar yapay olarakda üretilebilmektedir. Ancak tıp alanında yararlanılan 

ultraviyole ıĢınlarının dalga boyları daha çok 2500 A
o
 ile 38000 A

o
 oranındadır. 

 

Ultraviyole ıĢınlar; mor ötesi grubun en düĢük frekanslı, en düĢük enerjili ve en uzun 

dalga boylu ıĢınlarıdır. 
 

GüneĢten gelen ultraviyole ıĢınları, insan organizmasında deri altı yağ tabakasını 

etkileyerek D vitamini oluĢumunu sağlar. Bakteriyostatik ve bakterisit etki göstermeleri 

nedeniyle bakteriyoloji laboratuarında sterilizasyon iĢlemlerinde kullanılır. Ayrıca bu 

ıĢınlardan, fizik tedavi merkezlerinde romatizma ve sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde 

de yararlanılır.  
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 Optik radyasyonlar (ıĢık spektrumu) ve özellikleri  

 

Optik radyasyonlar, görünen ıĢık karakterinde ıĢımalardır. Dalga boyları 3900–7600 

A˚ arsındadır. Bu ıĢımalar insan gözünün duyarlılık alanı içinde yer alan ıĢık spektrumunu 

(renkleri) içermekte olup üç banttan oluĢur. Bunlar:   

 

I.band (mor-lacivert-mavi); ıĢık spektrumunun en yüksek enerjili renklerini temsil eden 

mor, lacivert ve mavi elektromanyetik dalgaları içerir. Bu nedenle radyografide daha az 

radyasyon dozu kullanmak için I. band ıĢıma yapan ranforsatörler geliĢtirilmiĢtir. 
 

II. band (yeĢil-sarı); ıĢık spektrumunun orta enerji düzeyinde renklerini temsil eden 

yeĢil-sarı elektromanyetik dalgaları içerir. Bu dalgaların temsil ettiği renkler, insan gözünün 

en duyarlı olduğu renklerdir. Bu nedenle iç organların ekran üzerinde incelenmesine olanak 

sağlayan fluoroskopi ekranların yapımında, yeĢil-sarı ıĢıma yapan çinko kadmiyum sülfat 

kullanılmaktadır. Radyoskopi yönteminde, bu bandı oluĢturan renklerden yararlanılmaktadır.  

 

III. band (turuncu-kırmızı); ıĢık spektrumunun en düĢük enerjili renklerini temsil 

eden turuncu-kırmızı elektromanyetik dalgaları içerir. Bu nedenle bu bantta yer alan renkler, 

karanlık odalarda emniyet filtrelerinde kullanılmaktadır. Ayrıca dalga boyları uzun 

olduğundan ikaz iĢareti olarak da kullanılır. 

 
 Kızılötesi radyasyonlar ve özellikleri 

 

Kızılötesi radyasyonlar da mor ötesi radyasyonlar gibi karanlık tayfda yer alır. Ayrıca 

mor ötesi radyasyonlar gibi gözün duyarlılık alanı dıĢında kaldıklarından insan gözüyle 

görülmez. Elektromanyetik tayfta uzun dalga boylu ve düĢük enerjili radyasyonlar grubunda 

yer aldıklarından iyonlayıcı karakter taĢımaz. Bu nedenle iyonlayıcı radyasyonların sebep 

olduğu biyolojik zararlara yol açmaz. 

 

 Enfraruj (infrared) ıĢınlar; Kızılötesi ıĢınlar, enfraruj ıĢınlarla baĢlar. 

Dalga boyları 10.000–15.000 A˚ arasındadır. Bu ıĢınlardan yararlanılarak 

diyafanografi (transilüminasyon) görüntüleme yöntemi geliĢtirilmiĢtir.  

 

 Radar dalgaları/mikro dalgalar; dalga boyları 0,1–100 cm arasındaki 
elektromanyetik dalgalardır. Mikro dalgalardan radyoterapi alanında 

yararlanılmaktadır. Ayrıca mikro dalgalar cep telefonları, baz 

istasyonları, radar, televizyon ve uydu iletiĢim istasyonlarında da 

kullanılmaktadır. Radar sisteminde de bu dalgalardan yararlanılmaktadır.   
 

TV dalgaları; televizyon yayını, bu dalgalar yardımıyla gerçekleĢmektedir. 

Televizyonda izlenen görüntülerin Ģifreleri televizyon dalgaları yardımıyla taĢınmaktadır. 
 

Radyo dalgaları; radyo yayını bu dalgalar yardımıyla gerçekleĢir. Radyo dalgalarının 

dalga boyları, 10–2000 m arasında değiĢir. Tıbbi görüntüleme yöntemlerinden Manyetik 

Rezonans (MR) yönteminde bu dalgalarla görüntü oluĢturulmaktadır. Radyo dalgaları 

iyonlayıcı karakter taĢımadığından MR yönteminde iyonlayıcı radyasyonların sebep olduğu 

biyolojik zarar söz konusu değildir. 
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Elektrik dalgaları; tayfın en uzun dalga boylu elektromanyetik dalgaları olup 

uzunlukları kilometrelerle ifade edilir. 
 

2.5.2.3. Partiküler (Korpüsküler) Radyasyonlar 
 

Partiküler (korpüsküler) radyasyonlar, maddelerin çekirdeklerindeki parçalanma 

(bozunma) sürecinde çekirdekten dıĢ ortama salınan parçacıklardır.  
 

Radyoaktif maddelerin çekirdeklerindeki bozunma sürecinde dıĢ ortama salınan alfa 

ve beta (pozitron ve negatron) parçacıkları ile nötron parçacıkların partiküler 

radyasyonlardır.  
 

 Partiküler radyasyonlar ve özellikleri 
 

Alfa, beta ve nötron parçacıklarının radyoaktif çekirdeklerin parçalanma ürünü olması, 

belirli bir kütleye sahip olmaları (madde yapısında olmaları) ve hepsinin de doğrudan veya 

dolaylı olarak iyonlayıcı karakterde olması bu parçacıkların ortak özelliklerindendir.  
 

 Alfa ıĢınları (α): Özellikle ağır radyoaktif elementlerin çekirdeklerinden 

salınan, (+) elektrik yüklü parçacıklardır. Daha ziyade nötron bakımından 

fakir çekirdekler tarafından salınır. Bir alfa parçacığı, 2 proton ve 2 

nötrondan oluĢur. BaĢka bir ifadeyle alfa parçacığı helyum atomunun 

çekirdeğidir. Alfa ıĢınları radyoaktif parçacıklar içinde iyonizasyon 

yeteneği en yüksek olan ıĢınlardır. Ġnce bir kâğıt yaprak bile alfa ıĢınlarını 

tutmaya yeterlidir. Hızları salındıkları kaynağa göre değiĢir. Alfa 

parçacıklarının enerjileri yaklaĢık 4–9 MeV (megaelektron volt)  

arasındadır. Alfa ıĢınları, etkileĢtikleri bazı maddelerde fluoresans 

(fluorescence) olayına neden olur. Alfa ıĢınları, çinko sülfür içeren 

ekranlarda “sintilasyon” (scintillation) denen ıĢıldama olayına neden olur. 

Fotoğraf plaklarına etki yapar. Ġyonlayıcı karaktere sahip olduklarından 

biyolojik etkileri vardır. (Bkz. Resim 2.4) 

 

 Beta ıĢınlar (β): Radyoaktif elementlerin çekirdeklerindeki nötron veya 

proton fazlalığı nedeniyle salınan (-) veya (+) yüklü parçacıklardır. Beta 

parçacıkları elektron yapısında olduğundan, katot ıĢınlarıyla özdeĢtir. 

Çekirdekteki nötron fazlalığı nedeniyle salınan (-) yüklü beta 

parçacıklarına “negatron” 
 

denir. Radyoaktif kaynaklardan beta ıĢını 

salımı daha ziyade negatron 
 

 türündedir. Negatif yüklü beta ıĢınları 

 
, manyetik alanlarda (+) kutba doğru yönelir. Negatronların katot 

ıĢınlarından farkı, negatronların daha hızlı olmasıdır. Çekirdekteki proton 

fazlalığı nedeniyle salınan (+) yüklü beta parçacıklarına, “pozitron” 
 

 

denir. Pozitif yüklü beta ıĢınları 
 

 negatif yüklü kutba doğru sapar. 

Pozitronlar nükleer tıp alanında PET (pozitron emisyon tomografisi) 

cihazlarıyla yapılan nükleer taramalar için özel önem taĢır. PET 

cihazlarıyla yapılan taramalarda yararlanılan pozitronlar, “siklotron” 

denen dairesel hızlandırıcı sistemlerde üretilir. (Bkz. Resim 2.4) 
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Pozitronlar, taranacak bölgedeki dokuların yörünge elektronlarıyla etkileĢtiğinde her 

iki maddenin de kütlesi yok olarak pozitron ve elektronun kütlesine eĢ değer gamma ıĢını 

yapısında enerji salımı gerçekleĢir. Bu olaya, anihilasyon (yok olma) olayı denir. Beta 

parçacıkları, alfa parçacıklarından 7350 defa daha hafiftir. Beta ıĢınlarının kinetik enerjileri 

alfa ıĢınlarının kinetik enerjisinden daha yüksektir. En yüksek enerjili beta parçacığının 

enerjisi 13 MeV kadar olabilir. Aynı kaynaktan salınan beta parçalarının hepsi aynı hızda 

değildir. Bu nedenle; beta parçacıklarının gidiĢ istikametleri alfa parçacıkları gibi düz değil, 

zikzaklıdır. Beta parçacıklarının iyonizasyon (ionization) yetenekleri alfa parçacıklarından 

daha zayıftır. 
 

Beta ıĢınlarının penetrasyon yetenekleri alfa ıĢınlarından çok daha yüksektir. Beta 

parçacıklarının, tam absorbe edilebilmesi için 0,5 mm platin (platinum) veya 1 mm kalınları 

3 mm, sert beta ıĢınları ise 20 mm kalınlıkta alüminyum tabakası tarafından tamamen 

durdurulur. Beta parçacıkları kurĢun gibi ağır metallerle etkileĢtiğinde x-ıĢını oluĢtuğundan, 

kurĢun beta ıĢınlarına karĢı zırhlama maddesi olarak kullanılamaz. (Bkz. Resim 2.4) 
 

 

Resim 2.4: Alfa,beta ve gamma ıĢınlarını durduran maddeler 

 

 Nötron ıĢınları: Atomun çekirdeğinde yer alan yüksüz parçacıklardır. 

Serbest nötron partikülleri kararlı değildir. Yarı ömrü 12 dakika olup 

bozunma ürünü, olarak proton, elektron ve nötron parçacıkları oluĢur. 

Ağır çekirdekli bir atomun iki veya daha fazla parçaya bölünmesi olayına 

“fizyon” (bölünme) denir. Örneğin: [Uranyum–235] nötronlarla 

bombardıman edildiğinde, fizyon olayı sonucu nötron salınır ve ısı açığa 

çıkar. Hafif çekirdeklerin birleĢerek daha ağır bir çekirdek oluĢturmasına 

“füzyon” (birleĢme) denir. Füzyon olayında nötron ve enerji salınımı 

olur. Örneğin: Hidrojen atomunun helyum atomuna dönüĢmesi bir füzyon 

olayıdır.  
 

Nötronlar doğrudan değil, dolaylı olarak iyonlayıcı etki göstermektedir. Nötronların 

madde ile etkileĢmesiyle oluĢan alfa, beta, gamma veya x-ıĢınları iyonlayıcı karakter 

taĢıdığından, iyonlayıcı etki bu tür radyasyonlardan kaynaklanmaktadır. Yüksek enerjili 

(nötronların vücuttaki menzili 10 cm kadardır.) Nötronlar kalın beton, su veya proton 

kütleleriyle durdurulabilir.  
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2.6. Etki Bakımından Radyasyon Karakterleri ve Özellikleri 
 

Radyasyonların etkileri enerjileri ile doğru orantılıdır. Bu nedenle bazı radyasyonlar 

maddeyi iyonlaĢtırırken bazı radyasyonlar ise iyonlayıcı etki göstermez. Bu bakımdan 

radyasyonlar iyonlayıcı etkisi olan (iyonizan) radyasyonlar ve iyonlayıcı etkisi olmayan 

(non-iyonizan) radyasyon olarak iki grupta incelenir. 
 

2.6.1. Ġyonlayıcı (Ġyonizan) Etkisi Olan Radyasyonlar ve Özellikleri  
 

Ġyonlayıcı radyasyonlar, madde ile etkileĢtiğinde, iyonlaĢmaya neden olan 

radyasyonlardır. Bu tür radyasyonlar, madde yapısında olabildiği gibi foton (enerji taneciği) 

yapısında da olabilir. 
 

Alfa, beta (pozitron ve negatron) ve nötron ıĢınları ile katot ıĢınları ve hızlandırıcı 

sistemlerde enerji kazandırılan elektron demeti madde yapısındaki iyonlayıcı radyasyonların 

baĢlıcalarıdır. Bu ıĢınlardan alfa ıĢınları( +), beta ıĢınlardan pozitronlar(+), negatronlar ise (-) 

yüklüdür. Nötronlar yüksüz, katot ıĢınları elektron demeti ise (-) yüklü iyonlayıcı ıĢınlardır. 
 

Ġyonlayıcı ıĢınlar katı, sıvı, gaz maddeleri iyonlaĢtırır; ancak madde üzerindeki etkileri 

aynı değildir. Örneğin: X-ıĢınları ultraviyole ıĢınlarına göre daha yüksek enerjili fotonlar 

içerdiğinden iyonlayıcı etkisi de ultraviyole ıĢınlarından daha yüksektir. Ġyonlayıcı ıĢınlardan 

hem tıbbi görüntüleme hem de radyoterapi alanında geniĢ ölçüde yararlanılmaktadır. 

Örneğin; x-ıĢınları ile pozlandırılan röntgen filmlerinde gümüĢ tuzlarının iyonize olması ile 

görüntünün gizli kaydı sağlanmaktadır. Özellikle gamma ıĢınları kullanılarak radyoterapi 

alanında kanserli olgular tedavi edilebilmektedir. 
 

Ġyonlayıcı özelliğe sahip ıĢınlar, canlı organizmalar üzerinde somatik ve genetik 

biyolojik etkilerde bulunur. Bu nedenle tanısal ve tedavi amaçlı radyasyon uygulamalarında 

iyonlayıcı radyasyonlardan korunmalıdır. 
 

2.6.2. Ġyonlayıcı Etkisi Olmayan (Non-Ġyonizan) Radyasyonlar ve Özellikleri 
 

Non iyonizan ıĢınlar, madde ile etkileĢtiğinde iyonlaĢmaya neden olmaz; çünkü bu tür 

ıĢınların dalga boyları uzun olduğundan enerjileri düĢüktür. 
 

IĢık spektrumunu oluĢturan elektromanyetik dalgalar (renkler) ile kızılötesi bölgede 

yer alan elektromanyetik dalgalar iyonlayıcı madde karakteri taĢımadığından iyonlayıcı 

ıĢınların sebep olduğu biyolojik zararlara yol açmaz. 
 

Ġyonlayıcı özelliğe sahip olmayan infrared optik radyasyonlarla diyafanografi  

(transilüminasyon), vücuttan yayılan ısı dalgaları ile termografi, radyofrekans dalgalarla 

manyetik rezonans (MR) ve ses ötesi (eko) dalgalarla ise ultrason görüntüleme yöntemleri 

geliĢtirilmiĢtir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda radyoaktiviteyi kavrayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyoaktivite kavramlarını 

tanımlayınız. 

 Radyoaktif parçalanma olayının hiçbir 

Ģekilde kontrol altına alınmadığını ve 

değiĢtirilmediğini unutmayınız. 

 Radyoaktif ıĢınlar ve kullanım 

alanlarını ayırt ediniz. 

 Radyoaktif ıĢınlar kendine özgü özellikler 

taĢımakta ve taĢıdıkları özelliklerden 

dolayı baĢta hangi alanlarda kullanıldığını 

araĢtırınız. 

 Yapılarına göre radyasyon çeĢitlerini 

ayırt ediniz. 

 Radyasyon çeĢitlerinin farklı özelliklerini 

dikkate alarak sınıflamalarını araĢtırınız. 

 Ġyonizan ve noniyonizan radyasyonları 

kavrayınız. 

 Radyasyonların etkileri enerjileri ile 

doğru orantılı olduğunu unutmayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, radyoaktif ıĢınlar ve kullanım alanlarından değildir? 

A) Tıp alanı 

B) YaĢ tayini 

C) Boy tayini 

D) Tarım alanı 

E) Endüstri ve sanayi alanı 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, kararsız haldeki çekirdeklerin kararlı hale geçmek için 

bozunma süresince çevreye ıĢın yayması olayıdır? 

A) Radyoaktivite 

B) Element 

C) Yalıtkanlık 

D) Molekül  

E) Yarı iletkenlik 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi, atomun çekirdeğinde yer alan yüksüz parçacıklardır? 

A) Nötron 

B) Pozitron 

C) Fisyon 

D) Füsyon 

E) BileĢik 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi, radyoaktif maddelerin bozunarak baĢlangıç durumunun 

yarıya inmesi için geçen süredir? 

A) Biyolojik yarı ömür 

B) Yarı ömür 

C) Fiziksel yarı ömür 

D) Aktivite 

E) Etkin yarı ömür  
  

5. Optik radyasyonlar görünen ıĢık karakteri ıĢımaları hangi A˚ dalga boyları 

arasındadır? 

A) 3900-6600 

B) 1900-5600 

C) 2900-7600 

D) 3900–7600 

E) 7600-3900 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, çekirdekteki nötron fazlalığı nedeniyle salınan (-) yüklü beta 

parçacığıdır? 

A) Negatron 

B) Molekül 

C) Füzyon 

D) Ġyon 

E) Fisyon 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, hafif çekirdeklerin birleĢerek daha ağır bir çekirdek 

oluĢturmasıdır? 

A) Fisyon 

B) Elektron 

C) Çekirdek 

D) Füzyon 

E) Negatron 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, dalga boyu ölçü birimidir? 

A) Sievert 

B) Angstrom 

C) Becquerel 

D) Coulomb 

E) Gray 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, radyoaktif maddelerin bozunma hızıdır? 

A) Biyolojik yarı ömür 

B) Etkin yarı ömür 

C) Aktivite 

D) Yarı ömür 

E) Fiziksel yarı ömür 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, ağır radyoaktif elementlerin çekirdeklerinden 

salınan,(+)elektrik yüklü parçacıklardır? 

A) Beta ıĢınlar 

B) Gama ıĢınlar 

C) Alfa ıĢınlar 

D) Kozmik ıĢınlar 

E) Mor ötesi ıĢınlar 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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6. Gama ıĢınlarının havadaki hızı ne kadardır? 

A) 100.000 km/sn 

B) 10.000 km/sn 

C) 50.000 km/sn 

D) 200.000 km/sn 

E) 300.000 km/sn 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi, elektromanyetik tayfta gama ıĢınlarıyla ültraviyole ıĢınların 

arasında yer alan, iyonlayıcı karaktere sahip, yüksek enerjili foton yapısında dalga türü 

radyasyonlardır? 

A) Alfa ıĢınlar 

B) Gama ıĢınlar 

C) Beta ıĢınları 

D) X-ıĢınları 

E) Enfraruj ıĢınlar 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi, maddenin en küçük yapı taĢıdır? 

A) BileĢik  

B) Molekül 

C) Çekirdek 

D) Madde 

E) Atom 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi, çeĢitli nedenle atom veya moleküllerin elektron kaybetme 

veya elektron kazanması olayıdır?  

A) Ġyonizasyon 

B) Çekirdek  

C) Radyoizotop 

D) Radyoaktivite 

E) Pozitif iyon 

 

10. Uzaydan atmosfere gelen kozmik ıĢınların orijinallerinin çoğu % kaç oranında proton 

yapısındadır? 

A) 75 

B) 60 

C) 90 

D) 50 

E) 100 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 



 

 32 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 C 

2 A 

3 E 

4 B 

5 B 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 E 

3 C 

4 E 

5 A 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 A 

4 E 

5 D 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 A 

2 D 

3 B 

4 C 

5 C 

6 E 

7 D 

8 E 

9 A 

10 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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