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ALAN  Aile Ve Tüketici Hizmetleri 

DAL/MESLEK Çevre Hizmetleri 

MODÜLÜN ADI  Radyasyondan Korunma 

MODÜLÜN TANIMI  

Radyasyon kaynaklarını, çeşitlerini, insanlar ve gıdalar 

üzerindeki etkileriyle radyasyondan korunma yollarının 

anlatıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOŞUL Ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Radyasyona karşı koruyucu önlemler almak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  

Radyasyona karşı, çevre sağlığı açısından koruyucu 

önlemler alabileceksiniz.  

Amaçlar: 

1. Radyasyon kaynaklarını çevre sağlığı açısından 

inceleyebileceksiniz. 

2. Radyasyon çeşitlerini çevre sağlığı açısından 

inceleyebileceksiniz. 

3. İnsan ve gıdalar üzerine etkisini çevre sağlığı açısından 

inceleyebileceksiniz. 

4. Radyasyondan korunmaya karşı alınan önlemleri çevre 

sağlığı açısından inceleyebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: İnternet, yazılı, görsel yayınlar, tepegöz, 

konuyla ilgili afiş, broşür vb. donanımlar 

Ortam: Uygun ortam ve koşullarda, sınıf ortamında; 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Teknolojik gelişmelerin hayatımızı kolaylaştırdığı ve renklendirdiği yadsınamaz bir 

gerçektir. Günümüzde bize uzak gibi görünen bir bilgiye saniyeler içinde ulaşabilmekte, en 

sevdiğimiz müzikleri istediğimiz ortamda ve zamanda dinleyebilmekteyiz. Vücudumuzun 

herhangi bir yerindeki ağrının sebebini çok kısa zamanda öğrenip tedavi ettirebilmekte ya da 

sevdiğimiz bir yiyeceği yemek için saatlerce beklememiz gerekmemektedir. Kısacası 

teknoloji hem zamanımızı hem de emeğimizi verimli kullanmakta oldukça etkili olmaktadır. 

Günümüz insanı da zaman alıcı ve zahmetli işlerinin bu denli çabuk, nitelikli bir şekilde 

halledilmesinden oldukça memnun olacak ki teknolojiden vazgeçememektedir. 

 

Hayatımızı kolaylaştıran teknolojinin bir bedeli olduğu herkesin kabul ettiği bir 

gerçektir. Bu bedeller arasında, insanların yakalandığı hastalık çeşitlerinin çoğalması 

hastalığa yakalanan insan sayısındaki artışı ve hastalığa yakalanma yaşının düşüşünü saymak 

mümkündür. 

 

Radyasyonun keşfinden bu yana, insanoğlu bu enerjiyi teknolojik gelişmeler için 

kullanma yoluna gitmiş, aynı zamanda da etkilerini araştırmıştır. Bu araştırmaların 

birçoğunda, radyasyonun insanlarda çeşitli hastalıklara yol açmakta olduğunu üstelik bu 

hastalıkların, nesilden nesile geçebilecek kadar etkili olduğunu saptamışlardır. 

 

Radyasyon enerjisinin insan sağlığına olumsuz etkisini göz ardı etmeksizin, bu 

enerjiyi insanların lehine çevirmek mümkündür. İnsanlara zarar vermeden radyasyon ışınının 

kullanılmasının yolu, ilk olarak onu tanımakla başlar. Sizlerde bu modülle birlikte; bu 

enerjinin kaynaklarını, hangi alanlarda kullanıldığını, zararlı ışınlardan nasıl korunmak 

gerektiğini öğreneceksiniz. Böylece hem kendinizi hem de çevrenizdeki insanları, 

radyasyonun kötü etkilerinden koruyabilecek önlemleri alabileceksiniz. 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Radyasyon kaynaklarını çevre sağlığı açısından inceleyebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Radyasyonun insan sağlığına etkilerini araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgilerden bir duvar panosu oluşturarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. RADYASYON KAYNAKLARI 
 

Radyasyon 1900’lü yıllarda keşfedilmesine rağmen ilk çağlardan beri, doğada bulunan 

ve yayılma özelliği olan bir enerji çeşididir. Çok eski bir enerji olmasına rağmen, gelişen 

teknolojiyle birlikte etkileri yenilenerek büyümektedir. 
 

1.1. Radyasyon 
 

Günümüzde radyasyondan; endüstride, tıpta ve diğer teknolojik araçlarda yüksek 

performansta, yararlanılmaktadır. Radyasyon kullanım alanlarının artması canlı yaşamının 

daha fazla etkilenmesine sebep olmuştur. Bundan dolayı günümüzde, radyasyonun 

yararından çok zararı konuşulmaktadır. 

 

Resim 1.1: Radyasyonun temel simgesi 

1.1.1. Tanımı 
 

Atom; proton, nötron ve elektron ismi verilen taneciklerden oluşur. Atomun 

çekirdeğinde bulunan nötron sayısının, proton sayısından fazla olması durumunda; nötronlar 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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alfa, beta ve gama adı verilen ışınlar yayarak parçalanırlar. Etrafa yayılan bu alfa, beta ve 

gama ışınlarına radyasyon adı verilir. 
 

1.1.2. Çeşitleri 
 

Doğal radyasyon kaynaklarını, yeryüzündekiler ve uzaydan gelen kozmik ışınlar 

olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. Kozmik ışınlar, fazla enerji yüklüdürler. Ancak 

dünyanın doğal koruyucusu olan atmosfer tarafından, belli bir miktarı tutulur ve yeryüzüne 

ulaşması engellenir. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kozmik ışınların tutulma oranı 

azalır. Bunun yanında yükseklik arttıkça kozmik ışınlara maruz kalma durumu da 

artmaktadır. Canlılar daha çok deniz seviyelerinde yaşadıkları için, bu kozmik ışınlardan 

fazlaca etkilenmezler. Ancak uçak yolculuğu yapanlar için aynı şeyleri söylemek mümkün 

değildir. 
 

Yeryüzünde bulunan radyasyon kaynakları, doğal radyoizotoplar olarak adlandırılırlar; 

iç ve dış ışınlanma olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. Dış ışınlanma, yeraltındaki kayalarla 

mümkün olmaktadır. Bu kaya ve toprakların yapı malzemesi olarak kullanılması; binaların 

içinde de insanların radyoaktif maddelerden az da olsa etkilenmelerine sebep olur. 

 

                                        

Şekil 1.1: Maruz kalınan doğal radyasyon oranları 

İnsanların da olduğu tüm canlı türlerinde, radyasyon kaynağını oluşturan bazı atomlar 

mevcuttur. Bunlar, potasyum, karbon ve radyum atomlarıdır. İç ışınlanma sonucu vücuda 

girerler. Ancak her canlının vücudundaki iç ışınlanmaya bağlı radyasyon oranı aynı değildir. 

Çünkü doğal radyoizotoplar, beslenme alışkanlığı ve solunan havayla değişkenlik 

gösterebilmektedir. Örneğin, potasyum oranı fazla olan yiyeceklerin tüketilmesi, radyoaktif 

maddelerin de vücuda girmesine sebep olmaktadır. Bunun yanında kış aylarında ve sanayi 

bölgelerinde yaşayan canlılar, soluma yoluyla radyasyona maruz kalabilirler. Ortalama 

ağırlıktaki her insanın vücudunda, 17 mg civarında radyoaktif element bulunmaktadır. 
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Resim 1.2: Soluma yoluyla alınan doğal radyasyon kaynakları 

1.2. Doğal Radyasyon Kaynakları 
 

Dünya var olduğundan beri, insanoğlunun etkisi altında kaldığı doğal radyasyon 

kaynaklarının varlığı bilinmektedir. Bu kaynaklara doğal kaynaklar denilmesinin en büyük 

nedeni, insan müdahalesi olmadan varlıklarını sürdürebilmeleridir. Doğal radyasyon, insan 

vücudunda, sularda, kaya ve toprakta, toprakta yetişen besinlerde ve uzaydan gelen kozmik 

ışınlarda farkı oranlarda bulunabilmektedir. 

 

Şekil 1.2: Doğal ve yapay radyasyon kaynaklarından alınan doz oranı 

Dünyamızda doğal radyasyon kaynakları, yapay kaynaklardan oldukça fazladır. 

İnsanoğlu farkında olmasa da hayatı boyunca doğal radyasyon kaynaklarına büyük ölçüde 

maruz kalmaktadır. 
 

Radon, doğal radyasyon kaynakları içerisinde dış ışınlanmaya neden olan en önemli 

bileşendir. Uzun süre radon gazı etkisinde kalan canlılar, bu gazdan olumsuz etkilenebilirler. 
 

Periyodik cetvelde soygazlar grubuna giren radon; renksiz, kokusuz ve tatsız bir 

gazdır. Radon, yeryüzündeki toprak, su, kaya ve dolayısıyla yapı malzemelerindeki 

uranyumun bozunması sonucu ortama salınır. Özellikle yeraltı sularında, çözünmüş halde 

bulunur. Musluktan akan sulardan da havaya çok az miktarlarda radon yayılır. Şu ana kadar 

elde edilen radon miktarının 200 gr’ı geçmediği bilinmektedir. Bunun nedeni, atmosferde 

milyarda bir oranında radon bulunmasıdır. Aynı zamanda çok zor işlenen bir radyoaktif 
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maddedir. Radonun, dış ışınlanma unsurlarından en önemlisi binalardır. Çünkü yeraltındaki 

radonun büyük kısmı, binaların çatlak ve boşluklarından geçerek yüzeye ulaşır. 
 

1.2.1. Radonun Sağlığa Etkileri 
 

Radon solunum yoluyla vücuda alındığında dokularda çözülmez. Bu yüzden radonun, 

radyoaktivitesi düşük olarak kabul edilir ancak radonun bozunmasıyla ortaya çıkan bizmut, 

kurşun, polonyum gibi maddeler radyoaktif özellik taşır. Bu maddeler, toz ve havadaki diğer 

maddelere tutunarak solunum yoluyla vücuda girebilirler. Vücutta özellikle akciğerler 

tarafından tutulurlar. Radonun bozunma ürünlerine uzun süre maruz kalan canlıların 

akciğerlerinde, kalıcı hasarlara hatta kanser vakalarına rastlanabilir. 
 

Canlılar zamanlarının büyük bir çoğunluğunu kapalı mekânlarda geçirdiğinden, radon 

gazına binaların içinde maruz kalırlar. Bunun yanında madencilikle uğraşan ve mesleği 

gereği radonla bire bir temas eden kişiler, binaların içinde olmasalar da radon gazından 

etkilenebilmektedirler. 
 

1.2.2. Binalardaki Radon Konsantrasyonunu Belirleyen Unsurlar 
 

Radonun asıl kaynağı uranyumdur. Uranyum, yerkabuğundaki bazı bölgelerde 

fazlayken bazı alanlarda sınırın altındadır. Bu yüzden yerleşim alanındaki zeminin özelliği, 

radon seviyesini birinci derecede etkiler. Örneğin İngiltere’deki radon konsantrasyonu, 

Türkiye’deki radon konsantrasyonunun yarısı kadardır. Bunun yanında toprak miktarının az 

olduğu kutup ve ada gibi alanlarda da radon konsantrasyonu fazla değildir. Yer kabuğu 

özelliğini göz ardı etmeksizin, binaların yapım ve kullanımında uygulanacak olan tedbirler 

de bu seviyeyi kabul edilebilir düzeyde tutmaya yardımcı olabilmektedir. 
  

Radon gazı, dünyanın her yerinde topraktan sızarak yüzeye ve neticesinde yapıların 

içine ulaşır. Yapıların içine sızmak için zemin ve duvardaki çatlaklar, tesisat borularının 

boşlukları, duvarlar arasındaki boşluklar, asma kat boşlukları ve içme sularını kullanarak yol 

alır. Ancak her binadaki radon dozu ve yayılması aynı oranda değildir. Bu oranları etkileyen 

çeşitli bileşenler vardır. Bunlar; 
 

 Bina zeminindeki toprağın ve binada kullanılan yapı malzemelerinin nem oranı, 

 Binanın havalandırma kapasitesi, 

 Binanın zemini, 

 İklim koşulları, 

 Binanın iç ve dışındaki sıcaklık farkıyla basınç farkıdır. 
 

Nem, sıcaklık ve basıncın fazla olması konsantrasyonu arttırmaktadır. Bu bileşenlerin 

normal düzeylerde olması radon gazının yapılar içindeki limitinin, kabul edilebilir seviyede 

tutulmasını sağlayacaktır. Bunun yanında çok katlı binaların, üst katlarında zemine yakın 

katlara göre daha az radon konsantrasyonuna rastlandığı yapılan araştırmalarla orta çıkmıştır. 

Bu da bize, zemine ne kadar yakın olursak radona da o kadar yakın olabileceğimizi 

göstermektedir. Yine yapılan araştırmalarda, ağaç malzeme kullanılarak inşa edilen evlerde 

radon konsantrasyonun daha az olacağı belirlenmiştir. Ancak bu durumda ağaç evlerin daha 

az katlı olduğu düşünülürse zemin faktöründen dolayı, radon seviyesi değişmeyecektir. 
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Böylece radon konsantrasyonunu belirleyen en önemli bileşenin, yer kabuğunun niteliği, 

olduğu ortaya çıkmaktadır. 
 

1.2.3. Radon Riskinin Azaltılmasında Alınabilecek Önlemler  
 

Kapalı ortamlarda radon gazı konsantrasyonunun kontrolü amacıyla gerek ülkeler 

gerekse uluslararası kuruluşlar tarafından limit değerler belirlenmiştir. Söz konusu limit 

değerlerin aşılması halinde, radon konsantrasyonunu düşürücü tedbirlerin alınması tavsiye 

edilmektedir. 
 

 Yapı malzemelerinin radyoaktivite analizleri ve doz değerlendirmeleri yapılarak 

değerlendirme sonuçları tavsiye edilen radyoaktivite düzeylerinin üzerinde olan 

malzemeler, bina yapımında kullanılmamalıdır. 
 

 Binaların, özellikle bodrum katlarının toprakla izolasyonu iyi yapılmalıdır. 

Bodrum katların ve zemin katların tabanına şap, beton vb. dökülmelidir. 

Toprakla temas eden yüzeyler, sızıntıya imkân vermeyecek şekilde izole 

edilmelidir. 
 

 Radon düzeyi yüksek olabileceğinden, 20 yıldan eski olan evlerde çatlakların 

kapatılması izolasyonla bakımı sürekli yapılmalıdır. 
 

 Radon kanser riskini arttırdığından kapalı ortamlarda sigara içilmemelidir. 
 

1.2.4. Radon ve Havalandırma  
 

Zeminden, herhangi bir yolla binanın içine sızan radon gazı, eğer dışarı çıkamazsa 

konsantrasyonu artacaktır. Bu yüzden bina içini, belli aralıklarla havalandırmak gerekir. 

Yapılan araştırmalar havalandırmanın daha seyrek yapıldığı kış aylarındaki radon 

konsantrasyonunun, daha sık havalandırma yapılan yaz aylarına göre daha fazla olduğunu 

ortaya çıkarmıştır. Eğer bina içinde, ısı değerini sabit tutmak için yapılan bir izolasyon söz 

konusuysa bu havalandırma süresi arttırılmalıdır. Havalandırılmayan alanlarda, 6 saatten 

sonra radon konsantrasyonu artarak devam etmektedir. 
 

Havalandırmanın yapılmadığı ilerleyen saatlerdeyse bu konsantrasyon en üst seviyeye 

ulaşır ki bu durum insan sağlığı açısından zararlıdır. Alanın havalandırılmasıyla, ortamdaki 

radon konsantrasyonu ani bir düşüş sergileyerek azalmaktadır. 
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Şekil 1.3: Havalandırma ve radon konsantrasyonunun karşılaştırılması 

1.3. Yapay Radyasyon Kaynakları 
 

İnsanoğlunun 1934 yılında, radyoaktiviteyi keşfiyle beraber radyasyon, hayatımızın 

birçok alanına girmiştir. Günlük işlerimizi kolaylaştıran teknolojiden, hastalıkların teşhis ve 

tedavi edilmesine kadar birçok alanda radyoaktivite kullanılmaktadır. Yapay olarak 

adlandırılmasının nedeni, doğal kaynakların tersine insan müdahalesinin olmasıdır. Bunun 

yanında doğal kaynaklar sürekli olarak her insanı etkileyebildiği halde; yapay radyasyonlar 

belli kişileri, belli zamanlarda tesir altında bırakırlar. Günümüzde yapay radyasyon 

kaynaklarının en fazla kullanıldığı alan tıptır. Bunu nükleer alandaki çalışmalar takip 

etmektedir. 
 

1.3.1. Tıbbi Radyasyon 
 

Radyasyonun tıp alanında kullanımı, daha çok görüntülemeyle hastalıklı bölgenin 

belirlenmesi ve ardından hastalığa sebep olan hücre ya da tümörün yok edilmesine dayanır. 

Hastalıklı bölgenin keşfedilmesinde X ışını olarak bilinen radyoaktif ışınlar kullanılır. Bu 

ışınlar, görüntüyü röntgen filmi olarak adlandırılan radyografi filmine aktararak hastalıklı 

bölgenin belirlenmesine yardımcı olurlar. Çıkan radyografi filmi, gölgeli görüntülü olup 

kemiklerde herhangi bir kırık ya da başka bir anormalliğin olup olmadığıyla akciğerlerdeki 

problemleri göstermektedir. Kemikler ve akciğerlerin haricinde; beyin, böbrek, mide ve 

diğer organların görüntüleri de bu yöntemle elde edilebilir. 
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Resim 1.3: Röntgen cihazı ve röntgen (radyografi) filmi 

Röntgen cihazlarının farklı çeşitleri vardır. Örneğin, hastanın uzanarak çekildiği 

röntgenin yanında, sadece ağızdaki dişlerin çekilmesine olanak sağlayan ve hastanın baş 

bölgesine odaklanan cihazlarda bulunmaktadır.  
 

X ışınlarının, tıp alanında bir başka kullanım alanı da bilgisayarlı tomografidir. Bu 

teknolojide, X ışını tüm vücuda verilir. Bilgisayar bu ışınlarla vücut organlarını hatta 

yumuşak dokuları bile birbirinden ayırabilir. Böylece vücudun herhangi bir yerinde oluşan 

farklı doku ve hücreler, kolayca saptanabilmektedir. 

 

Resim 1.4: Bilgisayarlı tomografi 

1.3.2. Endüstriyel Radyasyon 
 

Radyasyonun endüstri alanında kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bu alanda 

kullanılan radyoaktif güç, tıbbi alanda kullanılan güçten oldukça fazladır. Radyasyonun en 

önemli ışınlarından olan X ve gama ışınları, özellikle endüstride etkin olarak 

kullanılmaktadır. Çeşitli makine parçaları, borular, buhar kazanları gibi birçok endüstri 

ürününün röntgen filmi çekilerek herhangi bir hata içerip içermediği saptanabilmektedir. 
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Bunun yanında radyasyonun sağladığı teknolojiyle; demir, çelik, kâğıt, şeker, plastik 

çimento gibi bir çok sanayi ürününün üretim aşamasında; kalınlık, nem, yoğunluk gibi 

ölçümleri yapılabilir. Ayrıca yeraltı sularındaki hareketlerin saptanmasında, akarsu debi 

ölçümlerinde, gıdaların sterilizasyonu amacıyla ışınlanmasında, tek kullanımlık tıbbi 

malzemelerin sterilizasyonunda, gıda tohumlarını mutasyona uğratarak daha fazla verim elde 

etmede radyasyondan yararlanılmaktadır. Radyasyonun tarımda kullanılmasının bir başka 

amacı da böceklenmenin önlenerek daha dayanıklı ürünler elde etmektir. Hayvanların 

hastalıklarının belirlenmesinde, üremelerinin takip edilmesinde ayrıca hayvanlara verilen 

yemlerin iyileştirilmesinde de bu teknolojiden faydalanılmaktadır. Günlük hayatımızda iç içe 

olduğumuz televizyon, duman detektörleri ve fosforlu saatler de az da olsa radyasyon 

kullanılarak üretilmişlerdir. 
 

1.3.3. Nükleer Tıp 
 

Radyasyonun nükleer tıp alanında kullanım amacı, tıbbi radyasyonda olduğu gibi 

hastalığın teşhis ve tedavisini yapmaktır. Nükleer tıpta iki önemli bileşen bulunur. Bunlar, 

radyasyonu sağlayıcı radyoaktif maddelerle radyoaktif maddeleri algılayabilen cihazlardır. 

Bu yöntemde radyoaktif maddeler, bazı kimyasallarla birleştirilerek vücuda verilir. Verilen 

sıvı, incelenmek istenen dokularda bir süre kalır. Bu süre zarfında gama ışını yarar. Gama 

ışınları da çeşitli cihazlar tarafından algılanarak sisteme girer. Böylece farklı yapıdaki hücre 

ve dokular bulunmuş olur. Yöntemin uygulanmasında tomografi ve MR olarak bilinen 

cihazlar kullanılmaktadır. 
 

Nükleer tıbbın tedavi aşamasındaysa teşhis aşamasına göre daha fazla doz verilir. 

Amaç, hastalıklı doku ve hücreleri yok etmektir. Bu uygulamanın en önemli noktası, sağlıklı 

hücrelerin zarar görmemesidir. Daha çok kanserli hastaların tedavisinde uygulanır. Bu tedavi 

yöntemine, ışın tedavisi (radyoterapi) de denilmektedir. Radyoterapi yönteminde, radyoaktif 

maddeler ışın yoluyla, sadece hastalıklı hücre ve dokulara ait alanlara verilmektedir. 
 

1.3.4. Nükleer Güç Santralleri 
 

Ağır bir radyoaktif olan radyum ve benzeri atomların, nötron çarpması sonucu daha 

küçük atomlara bölünmesi ya da hafif radyoaktif özelliği olan atomların birleşerek, daha 

büyük atomları oluşturması güçlü bir enerjinin açığa çıkmasına sebep olur. Bu enerjiye, 

nükleer enerji denir. Nükleer enerji, atom çekirdeğinin yarattığı bir enerjidir. Atomdaki 

tepkimeyle ortaya çıkan bu güçlü enerji, özel aygıtlarla elektrik enerjisine çevrilebilir. 

Nükleer enerji yoğunluğu ve gücü bakımından, diğer enerji türlerinden ayrılmaktadır. Çünkü 

nükleer enerjiyle ortaya çıkan güç, diğer enerji kaynaklarından oldukça fazladır. Nükleer 

enerji hem büyük bir enerji potansiyeli sahiptir hem de ucuzdur. Ancak santrallerin atıkları, 

yeryüzünü 100.000 yıl etkisi altında bırakabilmektedir. Bu yüzden bu tesisler, iyi 

konumlandırılmalı ve titizlikle denetlenmelidir. Atıkların kontrol altında tutulduğu 

durumlarda, nükleer enerji santralleri çevreye zarar vermemektedir. 
 

Gemiler ve denizaltılar da nükleer enerjiden fazlaca yararlanırlar. Nükleer santrallerde 

açığa çıkan yüksek ısı; deniz suyunun tuzdan ayrılması, hidrojen elde edilmesi, endüstriyel 

tesislerin ve konutların ısınmasında kullanılabilmektedir. 
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Resim 1.5: Nükleer enerji santrali 

1.3.5. Nükleer Serpinti 
 

Günümüzde nükleer enerji sadece elektrik üretimi, ısınma ve sterilizasyon amacıyla 

değil aynı zamanda silah üretiminde de kullanılmaktadır. Nükleer silahlarda amaç üretmek 

değil tamamıyla yok etmektir. Bir nükleer silah; bir kentteki hatta koca bir ülkedeki, canlı 

cansız tüm varlıkları yok edecek güçtedir. En etkili nükleer silahlar atom ve hidrojen 

bombalarıdır. 
 

Nükleer serpintiler, bu atomların atmosferde patlamaları sonucu radyoaktif maddelerin 

toz bulutları şeklinde birikmesi ve zamanla yeryüzüne radyoaktif yağışlar şeklinde inmesidir. 

Yeryüzündeki ilk nükleer serpinti deneyimi, atom bombalarının kullanımıyla 

gerçekleşmiştir. Dünyadaki ilk atom bombası kullanımı 1945 yılında, Japonya’nın Hiroşima 

ve Nagazaki kentlerine atılmıştır. Bombanın atılmasıyla gözleri kör eden bir ışık yayılmış, 

bunun ardından gelen yüksek ısıyla 3 km çapındaki bir alanda, canlı cansız tüm varlıklar 

yanmıştır. Bu patlamayı, alev rüzgârları ve yağmur şeklinde yeryüzüne inen radyasyon takip 

etmiştir. Bombanın bilançosuysa 140.000 ölü ve 100.000 yaralı olarak belirlenmiştir.  
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Resim 1.6: Atom bombasının patlama anı 

Bombaların patlamasını takip eden nükleer serpintiler, daha uzun vadede canlılara 

zarar vermektedir. Çünkü yağmur şeklinde yeryüzüne inen radyasyon; tüm bitki, toprak, 

hava, su ve hayvanlarda birikmektedir. Bombanın etkisinin geçmesiyle bölgede yaşamaya 

başlayan insanlar, uzun yıllar sonra bile bu radyasyon yüklü toprak ve suyla yetişen bitkileri 

ve yine bunlarla beslenen hayvanları yemeleri sonucu hastalanmaya başlamışlardır. 

Radyasyonun büyük tahribatıyla özellikle kanser vakalarına sık rastlanmış ve sakat doğumlar 

gerçekleşmiştir. 1960’lı yıllarda en yüksek seviyede olan bu radyoaktif yağışlar, nükleer 

silah denemelerinin havada yapılmasının yasaklanmasıyla azalmıştır. 

 

1986’daki Çernobil nükleer santralindeki bir kaza sonucunda da benzer sonuçlar 

ortaya çıkmıştır. Bu kaza sonucunda, birçok insan ölmüş ve bir o kadar da insan sakat 

kalmıştır. Kazayla ortama salınan atıklar, insanların genetiğinde kalıcı hasarlara yol açmış ve 

bu hasarın nesilden nesile geçişine neden olmuştur. Ayrıca bu atıklar atmosferik hareketlerle, 

kilometrelerce uzaktaki bölgelere de yağmur şeklinde düşmüştür. Ülkemizde özellikle 

Karadeniz bölgesi, Çernobil kazasından etkilenmiştir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Yeryüzündeki doğal radyoizotopları ve bu radyoizotoplarının insanlarla olan 

ilişkilerini gösteren bir şema hazırlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yeryüzünde bulunan doğal 

radyoizotopları araştırınız. 

 Bu bilgilere, Türkiye Atom Enerjisi 

Kurumuna(TAEK) başvurarak, internet 

teknolojisinden yararlanarak, üniversite 

kütüphanelerine giderek, bilim ve teknik 

dergilerini okuyarak ve radyasyon 

alanında uzman kişilerle görüşerek 

ulaşabilirsiniz. 

 Araştırmanızda radyoizotopları 

detaylandırmaya özen gösteriniz. 

Örneğin, radyoizotop çeşitlerinden olan 

besinler grubundan hangi yiyeceklerin 

bu özelliği daha fazla taşıdığının 

belirlenmesi gibi. 

 Araştırmalarınızda elde ettiğiniz 

verilerin görsel nitelikte olmasına özen 

gösteriniz. Bunun için radyoizotoplara 

ait resim ve şekillerle ulaşabileceğiniz 

gibi kendinizde izotopa ait resimler 

çekebilirsiniz. 

 Araştırmalarınız sonucunda elde 

ettiğiniz verileri, hazırlayacağınız 

şemanın belli bir alanına yerleştiriniz. 

 Resim ve şekillerinizi yerleştirirken 

düzenli ve anlaşılır olmasına özen 

gösteriniz. 

 Yerleştirdiğiniz her bir doğal radyasyon 

kaynağının, insanlara ulaşma yollarını 

şema halinde gösteriniz. 

 Örneğin; Muz         beslenme        

insanlar 

 Yeraltı suları        kaplıcalar       insanlar 

vb. 

 Şemanızın düzenli ve anlaşılır olmasına 

dikkat ediniz. 

 Şemanızın daha anlaşılır ve dikkat 

çekici olması için farklı renkte kalem ve 

kâğıtlar kullanabilirsiniz. 

 Hazırladığınız şemayı, uygun bir alana 

asarak arkadaşlarınızla tartışınız. 

 Tartışmanızı, günlük hayatınızda fark 

etmeden radyasyon kaynaklarıyla 

kurduğunuz temas üzerine 

yoğunlaştırabilirsiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi kozmik ışınların kaynağıdır? 

A) Uzay      

B) Kayalar     

C) Toprak      

D) Su 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi insan vücudundaki radyoizotop atomlarından değildir? 

A) Potasyum      

B) Karbon      

C) Kalsiyum     

D) Radyum 
 

3. Radon gazının ışınlanması daha çok hangi ortamda olmaktadır? 

A) Tarım Alanlarında  

B) Denizlerde    

C) Dağlarda     

D) Binalarda 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi radonun bozunmasıyla ortaya çıkan bir radyoaktif maddedir? 

A) Civa    

B) Kurşun     

C) Gümüş    

D) Magnezyum 
 

5. Radonun bozunması sonucu oluşan radyoaktif maddeler hangi organı daha çok 

etkilerler? 

A) Kalp         

B) Mide        

C) Böbrekler       

D) Akciğerler  
 

6. Aşağıdaki hangi coğrafi alanda radon konsantrasyonu diğerlerine göre daha azdır? 

A) Gökçe ada 

B) Hasan dağı 

C) Çarşamba ovası 

D) Ihlara vadisi 
 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Yapay radyasyonun en fazla kullanım alanı hangisidir? 

A) Endüstri 

B) Tarım 

C) Tekstil 

D) Tıp  
 

8. Röntgen filmlerinin çekiminde hangi radyasyon ışını kullanılır? 

A) Gama 

B) Beta 

C) Alfa 

D) X 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi radyasyonun, hastalıklı hücre ya da dokuyu yok ederek tedavi 

etmesine verilen isimdir? 

A) Radyografi       

B) Radyoterapi  

C) Radon  

D) Radyoizotop 
 

10. Nükleer enerjinin asıl kullanım amacı nedir? 

A) Deniz suyunun tuzdan ayrıştırılması     

B) Silah yapımı   

C) Elektrik üretimi 

D) Tarım alanlarının işletilmesi 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Aşağıdaki ölçütleri dikkate alarak nükleer serpintinin etkileriyle ilgili bir rapor 

hazırlayınız.  
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Nükleer serpintinin genel etkilerini araştırdınız mı?   

2. Nükleer serpintinin canlı varlıklara karşı etkilerini araştırdınız 

mı? 
  

3. Nükleer serpintinin cansız varlıklara karşı etkisini araştırdınız 

mı? 
  

4. Nükleer serpintinin ilerleyen zaman içerisindeki etkilerini 

araştırdınız mı? 
  

5. Elde ettiğiniz verileri raporlaştırdınız mı?   

6. Raporunuzu arkadaşlarınızla paylaştınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Radyasyon çeşitlerini çevre sağlığı açısından inceleyebileceksiniz. 
 

 

 

 

 İyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynaklarını araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri dosyalayınız ve arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. RADYASYON ÇEŞİTLERİ 
 

Gelişmeler sonucu üretilen birçok cihaz radyasyon yaymaktadır. Günümüzde doğal 

olarak ya da teknolojik gelişmeler sonucu üretilen birçok cihaz radyasyon yaymaktadır. Biz 

hiç farkında olmadan organlarımız, dokularımız sürekli olarak radyasyonla etkileşime 

girmektedir. Bu etkileşim bazen gözle görülür durumlarda olurken bazen de hiç haberimiz 

olmadan vücudumuzu etkilemektedir.  
 

2.1. İyonlaştırıcı Radyasyonlar 
 

Bazı radyasyon türlerinde; radyasyon madde içerisinden geçerken enerjisini ortama 

aktarır ve bu sırada atomdaki artı ve eksi yüklü iyonlar ayrışır. Bu olaya iyonlaşma; bunu 

meydana getiren radyasyon tiplerine de iyonlaştırıcı radyasyon denir. Yüksek enerjili iki tip 

iyonlaştırıcı radyasyon vardır. Bunlardan biri; elektromanyetik radyasyonlar, diğeri ise 

parçacıklı radyasyonlardır. Elektromanyetik tipli iyonlaştırıcı radyasyonlar, radyo dalgaları 

gibi elektromanyetik dalgalar yayar, dalga boyları küçüktür ancak enerjileri yüksektir. 
 

Parçacıklı radyasyonlar ise atomun çekirdeğinden kaynaklanan alfa ve beta ışınlarıdır. 

X ve gama ışınlarına göre maddeleri daha az etkilerler. Ancak iyonlaştırma güçleri 

elektromanyetiklere göre daha fazladır. 

 

Şekil 2.1: Radyasyon çeşitleri  

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 
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2.1.1. Alfa Işınları 
 

Bir radyum atomu, 88 proton ve 138 nötrona sahiptir. Nötron sayısının proton 

sayısından fazla olduğu bu gibi durumlarda atomun kararlı ve dengeli olduğu söylenemez. 

İşte kararlı hale geçmek isteyen atom parçacığından, 2 proton ve 2 nötronlu helyum (2He
4
) 

çekirdeğini fırlatması sonucu alfa ışınımı gerçekleşir. Alfa parçacığı, tabiatta doğal olarak 

bulunan ve atom ağırlıkları büyük olan polonyum, radyum, uranyum, toryum gibi 

radyoizotoplardan etrafa yayılırlar. 
 

Alfa ışını (+) yüklü bir helyum parçacığıdır. Oldukça ağır olduğundan, cildimiz ya da 

bir kâğıt parçası tarafından durdurulabilir. Sindirim ve solunum yoluyla vücuda alınarak, 

akciğer ve mide dokularının radyasyona maruz kaldığı durumlarda ciddi hasarlara yol 

açabilmektedir. 

 

Şekil 2.2: Atom çekirdeğinden fırlatılan alfa parçacığı 

2.1.2. Beta Işınları 
 

Kararlı hale geçmek isteyen atom parçacığından, pozitif ve negatif elektronlarının 

fırlatılması sonucu beta ışınımı gerçekleşir. Stronsiyum, karbon ve potasyum, beta ışını 

yayan en önemli radyoaktif maddelerdir. Beta ışınımı, alfa ışınımına göre daha küçük 

olmasına rağmen madde ve dokulara daha etkin girebilme gücüne sahiptir. Vücuda 

girebildiği halde üst deri yüzeyinden daha içeriye nüfuz etmez. Ancak yüksek enerjili beta 

ışınına maruz kalınması, deri yanıklarına yol açabilir. Bunun yanında, sindirim ve solunum 

yoluyla alındıklarında da zararlı olabilmektedirler. Metal bir levha cam tabakası ve ince bir 

su, beta elektronlarının durdurulmasını sağlamaktadır. 

 

Şekil 2.3: Atom çekirdeğinden fırlatılan elektron 

2.1.3. X ve Gama Işınları 
 

X ve gama ışınları dalga tipli radyasyonlar olarak bilinmektedir. Dalga boyları kısa 

olmasına rağmen enerjileri yüksektir. Boşlukta düz bir çizgi şeklinde yayılırlar ve hızları ışık 
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hızına eşittir. Madde içine girici güçlerinin fazla olmasından dolayı, en tehlikeli radyasyon 

çeşidi olarak bilinirler. 

 

Hızlanmış elektronların, madde içinde atom çekirdekleri etrafından geçerken 

atomların frenleyici etkilerinden oluşan kinetik enerjilerini etrafa yayarak yavaşlamaları 

sonucu X ışınları oluşur. Bu olay hızla giden bir arabanın aniden frene basarak durması 

sırasında, kinetik enerjinin lastikleri yakmasına benzemektedir. X ışınları yüksek frekanslara 

sahip olduğundan, kimyasal bağları kırabilecek enerjiye sahiptirler. Kimyasal bağları kırarak 

maddelerin içine kolayca nüfus ederler, ancak görünmezler. Bu özelliklerinden dolayı daha 

çok tıpta, tanısal amaçla kullanılırlar. X ışını, tarihte ilk olarak Wilhelm Röntgen tarafından 

bulunmuştur. Bu yüzden X ışını, röntgen olarak da adlandırılmaktadır. X ışınlarının tıp alanı 

haricinde kullanım alanları da mevcuttur. Örneğin, arkeologlar eski çağlardaki iskeletlerin 

analiz edilmesinde bu radyasyon çeşidinden yararlanmaktadırlar. Bunun yanında, silah 

yapımı ve mikroskop yapımında da X ışınlarından faydalanılmaktadır.  

 

X ışınlarının enerjileri, o kadar fazladır ki DNA’yı bile parçalayabilirler. Yüksek 

dozda X ışınına maruz kalınması, DNA’yı olumsuz etkileyerek, ardından hücre ve dokulara 

zarar verir. Hatta ilerleyen zamanda kanser vakalarına sebep olabilmektedir. Bu yüzden 

gereksiz yere ve sıkça röntgen çektirilmemelidir. Özellikle hamile bayanların bu konuda 

daha dikkatli olmaları gerekir. Aksi durumda, bebek ölümlerine ya da bebekte kan kanseri 

vakalarına rastlanabilinmektedir. Yaptığı iş dolayısıyla sürekli X ışınına maruz kalan kişiler, 

kurşundan yapılmış kıyafetler giymeli ve yine kurşundan üretilmiş eldivenler takmalıdır. 

 

Gama ışınları, radyoaktif bozunmalar ya da nükleer reaksiyonlar sonucu atom 

çekirdeğinden, elektromanyetik dalgalar şeklinde yayılan radyasyonlardır. X ışınlarının 

benzeridir, tek farkı atom çekirdeğinin enerjisinden oluşmasıdır. Elektrik yükleri ve kütleleri 

yoktur. Gamanın ışınlanması daha çok, alfa ve bata bozunması sonucu oluşmaktadır. 

Kripton, kobalt ve sezyum gibi radyoaktif maddeler gama ışını yayarlar. Kalın bir kurşun ve 

çelik tabaka gama ışınlarını tutucu etki göstererek içeri girmesine engel olabilirler. Gama 

ışınları tıpta özellikle de kanser tedavisinde kullanılır. İyonlaşma özelliği diğer radyasyon 

tiplerine göre oldukça fazladır. Bu yüzden yaşayan hücrelere de fazlaca zarar verebilirler. 

 

Resim 2.1: Atom çekirdeğinden yayılan gama ışınlar 
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2.2. İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlar 
 

İyonlaştırıcı olmayan radyasyonlar, dalga tipi radyasyon çeşidine olup 

elektromanyetik dalgalar halinde yayılırlar. Gerek enerjileri gerekse taşıdıkları radyoaktif 

madde miktarı nedeniyle iyonlaştırıcı radyasyonlardan daha az zarar vericidirler. 
 

2.2.1. Kaynakları 
 

İyonlaştırmayan radyasyonlar iki çeşittir. Bunlardan biri, güneşten gelen ultraviyole 

ışınlarıdır ve optik radyasyon olarak tanımlanır. Diğeri ise, EMR (elektromanyetik) nitelikli 

radyasyon olarak bilinen, mikrodalga fırınlar, radar, trafo hatları, elektrikli ev 

aletleri(çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vb.), elektrik akımı sağlayan kablolar, cep 

telefonları, radyo, televizyon ve bilgisayar gibi elektromanyetik araçlardan yayılan 

radyasyondur. Elektrikli ev araçlarından en fazla radyasyonu yayan ise saç kurutma 

makinesidir. Elektrik enerjisiyle çalışan ya da elektrik enerjisini ileten her araç, çevresinde 

bir elektromanyetik alan oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak da düşük seviyelerde radyasyon 

ışınımı söz konusu olmaktadır. 
 

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon çeşitleri, bilim ve teknolojinin gelişmesiyle 

yaşamımızın her alanına girmiştir. Bu araçların kullanımı sonucunda oluşan manyetik alanlar 

ve neticesindeki radyasyon ışınımının çevre ve insanlara etkisi, manyetik alanın frekans 

yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir. Düşük frekanslı radyasyon alımı, sadece saç telinin 

havalanması gibi yüzeysel etkilere yol açmaktadır. Ancak yüksek frekanslı elektromanyetik 

güce maruz kalınması, ilk olarak radyasyonun vücut içine girmesine, enerjinin ısıya 

dönüşmesine sebep olur. Derimiz bu ısıyı hissetmez. Bu nedenle vücudun ısı mekanizması 

zarar görür. 
 

Güneşten gelen ultraviyole ışınlarının kısa vade de büyük etkileri yoktur. Ancak 

ultraviyole ışınlarına uzun süre ve yüksek dozda maruz kalmak görme kaybı, deri yanıkları 

ve deri kanseri şeklinde rahatsızlıklara neden olmaktadır. Ultraviyole ışınlarından 

kaynaklanan hasarın daha çok vücut dışında bulunmasının nedeni, bu radyasyonun vücuda 

girici gücünün olmamasıdır.  
 

Elektromanyetik radyasyonlar genel olarak insanlarda baş ağrısı, depresyon, 

uykusuzluk, yorgunluk, asabiyet, hafıza kaybı gibi problemlere yol açmaktadırlar. Bunun 

yanında, psikolojik olarak insanları etkileri altına aldıkları ve buna bağlı olarak intihar, 

obezite, kıskançlık ve şüphe eğilimlerine sebep oldukları, araştırmalarla saptanmıştır. 

İyonlaştırıcı olmayan radyasyonun bu etkileri, organ, yaş ve cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. Özellikle çocuklar bu ışınlara karşı daha korumasız ve hassastırlar. 
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Resim 2.2: İyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynakları 

2.2.2. İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma ve Nötronlar 
 

Elektromanyetik radyasyonun insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, her geçen gün 

daha da artmaktadır. Çünkü bilim ve teknolojinin ilerlemesi bu alana, her gün yeni bir 

elektromanyetik araç eklenmesine sebep olmaktadır. Yapılan araştırmalar, bu tip 

radyasyonun uzun vadede kalıcı hasarlara yol açtığını ortaya koymaktadır. Elektromanyetik 

radyasyondan korunmanın temeli, bu ortam ve araçlardan mümkün olduğu kadar uzak 

durmaktan geçmektedir. Ancak hayatı kolaylaştırıcı birçok araç ve gereçte elektromanyetik 

dalgaların varlığı ve bunlardan uzak durmanın zorluğu, başka önlemler almayı 

gerektirmektedir. Günlük hayatımızda uygulayabileceğimiz birkaç basit önlem, 

elektromanyetik radyasyondan daha az etkilenmemizi sağlayarak, sağlığımızın korunmasına 

yardımcı olacaktır. Bu önlemler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 
 

 Kullanılmayan elektrikli araçların fişten çekilmesi, 

 Cep telefonunun açık olarak vücutta, özellikle de kalp seviyesinde taşınmaması, 

cep telefonlarıyla yapılan görüşmelerin 10 dakikayı geçmemesi ve mutlaka 

kulaklıkla konuşulmasına, 

 Bilgisayar monitörlerinde, daha az radyasyon yaydıklarından, LCD olanların 

tercih edilmesi, 

 Yatak odasında bilgisayar ve televizyon bulundurulmaması, 

 Saç kurutma makinesinin mümkün olduğunca az kullanılması, 

 Televizyonun en az 2 metre uzaktan seyredilmesi, 

 Fotokopi makinelerinden en az 50 cm uzakta durulması, 

 Elektrikli battaniyelerin yatmadan önce ısıtılarak, kapatılması, 

 Çamaşır ve bulaşık makinelerinin çalışma esnasında yanlarında bulunulmaması, 
 

Nötron ışınları, nükleer parçalanma ve atomik birleşmeler sonucu yayılan ışınlardır. 

Direk olarak iyonlaşma özellikleri yoktur. Ancak, girdikleri maddede ki nötronlarla 

etkileşerek X, gama, beta ve alfa ışınlarının yayılmasını ve bu ışınların iyonlaştırma 

yapmasını sağlamaktadır. Elektrik yükleri olmadığından, madde içine kolayca nüfus ederler. 

Bu yüzden nötronları durdurmak için kalın beton tabakalara ihtiyaç duyulmaktadır. Yüksek 

girici özelliğinden dolayı, hücrede ki hasarları da büyüktür. 
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Şekil 2.4: Radyasyon çeşitlerinin girici özellikleri 

İyonlaştırıcı radyasyonların, maddeleri etkileme ve girici güçleri birbirinden farklıdır. 

Örneğin alfa ışınını durdurmak için vücut derisi yeterli olurken bir nötron ışını ancak kalın 

bir beton tabakasında durabilmektedir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyonları araştırarak, aralarındaki farkları 

gösteren bir tablo hazırlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İyonlaştırıcı radyasyonun oluşum 

şekillerini araştırınız. 

 Alfa, Beta, X ışını ve Gama ışınlarının 

oluşum şeklini ilgili kitaplardan, bilim ve 

teknik dergilerinden, internet sitelerinden, 

TAEK kurumu kütüphanelerinden ve 

konu alanı uzmanlarından 

araştırabilirsiniz. 

 İyonlaştırıcı radyasyonun sağlığa 

etkilerini araştırınız. 

  İyonlaştırıcı radyasyonun sağlığa etkileri 

hakkındaki bilgileri ilgili kitaplardan, 

bilim ve teknik dergilerinden, internet 

sitelerinden, TAEK kurumu 

kütüphanelerinden, konu alanı 

uzmanlarından ve sağlık kuruluşlarından 

araştırabilirsiniz. 

 İyonlaştırıcı radyasyonun kullanım 

alanlarını araştırınız.  

 İyonlaştırıcı radyasyonun kullanım 

alanlarını tıp, endüstri, tarım vb. sektörler 

şeklinde gruplayabilirsiniz. 

 İyonlaştırıcı olmayan radyasyonun 

oluşum şekillerini araştırınız. 

 İyonlaştırıcı olmayan radyasyonun 

oluşum şekilleriyle ilgili bilgileri ilgili 

kitaplardan, bilim ve teknik dergilerinden, 

internet sitelerinden, TAEK kurumu 

kütüphanelerinden ve konu alanı 

uzmanlarından araştırabilirsiniz. 

 İyonlaştırıcı olmayan radyasyonun 

sağlığa etkilerini araştırınız. 

 İyonlaştırıcı olmayan radyasyonun 

sağlığa etkilerini, konu alanı uzmanları, 

ilgili internet siteleri, üniversitelerin ilgili 

bölümleriyle kütüphanelerinden ve 

konuyla ilgili kitaplardan 

araştırabilirsiniz. 

 İyonlaştırıcı olmayan radyasyonun 

kullanım alanlarını araştırınız. 

 Kullanım alanlarına dair bilgilere; bilim 

ve teknik dergilerinden, teknolojik fuar ve 

sergilerden, kitaplardan ve konu 

alanındaki uzmanlardan ulaşabilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz verileri, iyonlaştıran ve 

iyonlaştırmayan radyasyonlar olarak 

gruplandırınız. 

  Kullanım alanları, sağlığa etkileri ve 

oluşum şekillerine dair bilgileri, 

radyasyon çeşidine göre 

gruplandırabilirsiniz. 

 İyonlaştırıcı ve iyonlaştırmayan 

radyasyonun faklarını belirleyiniz. 

 Kullanım alanları, sağlığa etkileri ve 

oluşum şekilleriyle ilgili farkları 

değerlendirebilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Önemli görülen farkların belirlenmesi, 

tablonuzun daha anlaşılır olmasını 

sağlayacaktır. 

 Belirlediğiniz farkları, radyasyon 

çeşidine göre tabloya işleyiniz 

 Tablonuzda, radyasyonun oluşum şekli, 

kullanım alanı, sağlığa etkileriyle 

radyasyon çeşitlerini belirteceğiniz alanlar 

olmasına özen gösteriniz. 

 Tablonuzun anlaşılır ve sade olmasına 

özen gösteriniz. 

 Hazırladığınız tabloyu sınıfınızın belli 

bir köşesine asınız. 

 Arkadaşlarınızın rahatlıkla görebileceği bir 

yeri tercih edebilirsiniz. 

 İyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan 

radyasyonun farkları hakkında 

arkadaşlarınızla değerlendirme yapınız. 

 Değerlendirmelerinizde, hangi radyasyon 

çeşidinin daha etkili olduğu, kullanım 

alanlarının hangisinde daha geniş olduğu 

konularında yoğunlaşabilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdaki hangi radyasyon ışınımı, dalga tipi radyasyon yaymaz? 

A) Beta     

B) Kızıl ötesi   

C) X    

D) Gama 
 

2. Aşağıdaki radyasyonlardan hangisini durdurmak için cilt yüzeyi yeterlidir? 

A) Nötron     

B) Gama      

C) Alfa    

D) X 
 

3. X ışınına mesleği gereği sürekli maruz kalan kişiler hangi malzemeden yapılmış 

kıyafet ekipman kullanmalıdır? 

A) Elyaf 

B) Çelik    

C) Aleminyum 

D) Kurşun 
 

4. Gama ışınlarının diğer radyasyon çeşitlerinden farkı nedir? 

A) Tıp alanında kullanılır  

B) İyonlaşma özellikleri vardır    

C) Atom çekirdeğinden yayılırlar    

D) DNA yı olumsuz etkilerler 
 

5. En kuvvetli iyonlaştırıcı radyasyon hangisidir? 

A) Alfa     

B) Beta     

C) Gama       

D) Nötron 
 

6. Evdeki hangi araç en fazla radyasyonu yaymaktadır? 

A) Bulaşık makinesi 

B) Mikrodalga fırın 

C) Televizyon 

D) Saç kurutma makinesi 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdaki hangi yöntem, elektromanyetik radyasyondan korunmaya yönelik değildir? 

A) Cep telefonlarının vücutta taşınmaması 

B) Bilgisayar kullanımında daha çok diz üstü olanların tercih edilmesi 

C) Elektrikli battaniyelerin kapatıldıktan sonra yatağa girilmesi 

D) Elektrikli araçların kullanılmadığı durumlarda fişten çekilmesi 

8. Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik alan oluşturmamaktadır? 

A) Güneş 

B) Cep telefonu 

C) Trafo hatları 

D) Radar 

9. Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik radyasyonun insanlardaki etkilerinden 

değildir? 

A) Baş ağrısı 

B) Kıskançlık 

C) İshal 

D) Hafıza kaybı 

10. Yüksek dozda elektromanyetik radyasyon alımının vücutta yaptığı ilk tepki nedir? 

A) Isı mekanizmasının zarar görmesi 

B) Tümör oluşumu 

C) İshal 

D) Baş dönmesi 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

İyonlaştırıcı olmayan radyasyonların sektörlere göre kullanım alanlarını gösteren şema 

hazırlayınız. 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İyonlaştırıcı olmayan radyasyon tipini belirlediniz mi?   

2. Radyasyon kaynağının tıp alanında kullanımını araştırdınız mı?   

3. Radyasyon kaynağının endüstri alanında kullanımını araştırdınız 

mı? 
  

4. Radyasyon kaynağının ev araçlarında kullanımını araştırdınız 

mı? 
  

5. Radyasyon kaynağının tarım alanında kullanımını araştırdınız 

mı? 
  

6. Araştırmalarınızı şematik olarak gösterdiniz mi?   

7. Şemanızı sınıfınıza asarak arkadaşlarınızla paylaştınız mı?   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Radyasyonun insan ve gıdalar üzerine etkisini çevre sağlığı açısından 

inceleyebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri dosyalayınız ve arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. İNSAN SAĞLIĞI VE GIDALAR ÜZERİNE 

ETKİSİ 
 

Radyasyonun hem fiziksel hem de biyolojik olarak olumsuz etkileri vardır. Fiziksel 

zarar, özellikle nükleer deneme ve patlamalarla çevreye radyoaktif maddelerin yayılması 

buna bağlı olarak, iklim değişiklikleri ve radyoaktif kirliliğin meydana gelmesidir. 

Radyoaktif kirlenme; hava, su ve toprakta birikerek insanlara çeşitli yollarla ulaşıp zarar 

vermektedir. Biyolojik etkide ise radyasyonun canlılara verdiği direk zarardan 

bahsedilmektedir. 
 

3.1. İnsan Sağlığına Etkisi 
 

Yeryüzündeki farklı canlı türleri, radyasyona karşı farklı duyarlılık seviyeleri 

göstermektedir. Örneğin, böcekler, memelilere karşı radyasyona daha dayanıklıdırlar. 

İnsanlar arasında da yaş, cinsiyet gibi faktörler, radyasyona olan duyarlılığı önemli derecede 

etkilemektedir. Bunun yanında radyasyonun dozu, maruz kalma süresi ve radyasyonun direk 

ya da indirekt teması, insanların radyasyondan etkilenme seviyelerini değiştirmektedir. Direk 

temas, radyasyon ışınının, insan vücuduna direk olarak ışınlanmasını ifade ederken endirekt 

temas, radyasyon bulunan ortamda ya da alanda bulunma durumunu ifade etmektedir. 
 

Radyasyonun insanlar üzerinde, moleküllerin uyarılmasından genetik bozukluklara 

hatta ölümlere kadar götüren etkileri görülmektedir. Özellikle iyonlaştırıcı radyasyonun 

hücreye, dokuya ve genetik özelliklere olumsuz etkilerinin olduğu uzun yıllardır bilinen bir 

gerçektir. Bu ışınlar oldukça hızlı hareket ettiklerinden, insan vücuduna kolayca 

girebilmektedirler. İnsan vücudunda molekülleri iyonlaştırarak ayrıştırırlar. Böylece 

hücrelerin kimyasal ve fiziksel yapılarını değiştirmeleri mümkün olmaktadır. Radyasyon 

daha çok nükleer patlamalar ya da yüksek dozda alındıklarında ani ölümlere sebep olur. 

Bunun haricinde radyasyonun daha çok, uzun vadede ortaya çıkan etkileri söz konusudur. 

Yüksek dozda radyasyona maruz kalmış bireylerde ortaya çıkabilecek başlıca rahatsızlıklar; 

(kanda ve kan yapıcı hücrelerde hasara bağlı olarak) anemi ve lösemi, kanser, ciltte yaralar, 

kısırlık, genetik bozukluklar ve gözde katarakttır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Resim 3.1: Radyasyon hayati önem taşıyan organ ve sistemleri etkiler 

Sonuç olarak radyasyon ışınımı, insan ve canlıların vücudunda birçok zarara yol 

açabilmektedir. Dolaşım sistemi, üreme organları, sinir, iskelet ve sindirim sistemleri gibi 

hayati önem taşıyan organ ve sistemler, radyasyon sonucunda görevlerini yerine getiremez 

hale gelebilirler. 
 

3.1.1. Hücresel Düzeyde Etkisi 
 

Radyasyona maruz kalan bir hücre ya ölür ya da işlevini yerine getiremez duruma 

gelir. Çok sayıda hücrenin ölmesi de canlı sağlığını olumsuz etkilemektedir. Aslında 

radyasyon ışınımı uzun zamandan beri çeşitli bakteri ve virüslerin öldürülmesi amacıyla 

kullanılmaktadır. İster virüs isterse insanlar olsun, radyasyonun dozu arttıkça ölen hücre 

sayısı da artmaktadır. Radyasyona maruz kalan bir hücre eğer bölünme özelliğinde ise bu 

görevini yerine getiremez hale gelir. İlk zamanlarda bölünmeyi gerçekleştiriyormuş gibi 

gözükse de ilerleyen zamanda bölünme durur ve hücre ölür. Hücre ölümleri bazen yıllar 

sonra bile gerçekleşebilmektedir. Bölünme özelliği olmayan sinir, kas ve salgı hücreleri de 

özel fonksiyonlarını yerine getiremez hale gelir.  
 

Yüksek radyasyon dozları hücre ölümlerine sebep olmakla beraber, düşük dozlardaki 

radyasyon ışınımı, hücre zarı ve içinde bulunan kromozom, mitokondri, lizozom ve nükleus 

gibi organellerde de çeşitli bozukluklara yol açmaktadır. Özellikle çekirdekte bulunan DNA 
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ve kromozomların değişmesine ve mutasyon denilen farklı yapıdaki hücrelerin oluşmasına 

neden olur. Eğer bu durum üreme hücrelerinde gerçekleşirse, radyasyondan kaynaklanan bu 

değişiklikler, diğer nesillere aktarılır. Canlıların vücudundaki kan, dalak, iskelet, böbrek, 

deri, üreme ve kemik iliğindeki hücreler, diğerlerine göre daha hassas olduklarından 

radyasyona karşı fazla direnç gösteremezler. Bu hücrelerin daha hassas olmalarının sebebi 

daha fazla bölünebilme özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Kalp, pankreas ve karaciğer gibi 

organlardaki hücreler, diğerlerine göre radyasyona karşı daha dirençlidirler. Ancak yüksek 

dozlarda bu organlarda da kanama ve ödem gibi rahatsızlıklara rastlanabilir. Radyasyonun 

dozu ve hızı, radyasyona maruz kalınan süre, maruz kalınan hücre türü ve ısı faktörü; 

radyasyon ışınımının hücrelerdeki tahribat boyutunu etkilemektedir. 

 

Resim 3.2: Hücre ölümü 

Herhangi bir hücre radyasyona maruz kaldıktan sonra, radyasyonun hızı ve dozuna 

bağlı olarak, zamanla küçülerek yok olmaktadır. 
 

3.1.2. Doku Sistemi Düzeyindeki Etkisi 
 

Vücudumuzdaki her doku, hücre zararlarına paralel olarak etkilenmektedir. Dokuları 

oluşturan hücrelerin zarar görmesi doğal olarak, dokuları da etkilemektedir. Vücutta bulunan 

farklı dokular, radyasyon etkisine de farklı reaksiyonlar gösterirler. Örneğin radyasyon 

ışınımı, ciltte hafif kızarıklardan, yanıklara ve hatta cilt kanserine varan sonuçlar 

doğururken, kalınbağırsak da sıvı kaybını takiben ishale neden olabilmektedir. 
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Resim 3.3: Radyasyonun sebep olduğu cilt yanıkları 

Radyasyon ışınımı özellikle de iyonlaştırıcı özelliği olanlar, üreme organlarındaki 

dokulara zarar vererek, erkekte sperm sayısını azaltmakta, kadınlarda da hormon üretimini 

azaltarak overyumu (yumurtalık) olumsuz etkilemektedir. Bunun yanında ağız ve ösefagus 

(yemek borusu)daki mukus tabakası da radyasyon karşısında zarar gören dokulardandır. 

Ağız ve ösefagus mukozasının ya da vücudun herhangi bir dokusunun radyasyona maruz 

kalması durumunda, ağız kuruluğu, ağrı ve ağız içinde yaralar görülebilmektedir. 
 

Vücutta bir fetüsün varlığı söz konusu ise, dokuların en üst seviyede etkilenmeleri 

mümkün olabilmektedir. Özellikle ilk 8. haftaya kadar radyasyona maruz kalınması ani 

düşüklere ya da organ anomalilerine sebep olabilmektedir. Gözler de vücutta ki hassas 

dokulardandır. Bu yüzden ışınlanma, gözde katarakt rahatsızlığını doğurabilmektedir. 
 

3.1.3. Kalıtımsal Etkileri 
 

Radyasyonun genetik (kalıtımsal) etkileri, hücrenin radyasyona maruz kalmasıyla 

başlar. Bunu takiben, hücre çekirdeğinde bulunan ve anne ve babamızdan aldığımız saç 

rengi, göz rengi ve hastalıklar gibi birçok sırrı içinde barındıran kromozom ve DNA zarar 

görebilir. DNA’nın radyasyondan etkilenme süreci, saniyeden daha küçük bir zaman 

diliminde gerçekleşebildiği gibi bazen de yılar sürebilir. 

 

Resim 3.4: DNA molekülü 
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Genetik şifrelerimizi taşıyan DNA, iyonlaştırıcı radyasyona direk temas ya da 

vücudumuzdaki su moleküllerinin izolasyonuyla oluşan serbest radikallerden hasar 

görebilirler. Oluşan bu hasarlar, radyasyona maruz kalan kişide direk rahatsızlıklara yol 

açmayıp, 2. ya da 3. kuşak torunlara aktarılabilmektedir. Bu da radyasyon etkisinin nesilden 

nesile aktarımına sebep olmaktadır. Radyasyonun DNA’yı etkileme süreci, DNA tarafından 

sentezlenen protein ve enzimlerin bozulmasıyla başlar. Bunu takiben, kromozomların yapısı 

değişime uğrar. Bu olaya mutasyon denir. Mutasyona uğrayan kromozomlar tekrar eski 

haline dönemezler. Bölünme ve genetik şifrelerin taşınması gibi normal fonksiyonlarını 

yerine getirirler ancak sayıları ve yapıları değişiklik gösterir. Özellikle sayılarda olan 

değişiklikler, doğacak çocuk ya da torunlarda, Down sendromu, Edward sendromu gibi 

hastalıklar oluşmasına neden olabilmektedir. 
 

3.2. Gıdalar Üzerine Etkisi 
 

Radyasyonun gıdalar üzerindeki kullanım amacı, daha çok yiyeceklerin raf ömrünü 

uzatmak ve kalitelerini arttırmaktır. Gıda talebinin artması ve mevcut kaynakların azalması, 

var olan gıdaların daha uzun süre korunarak onlardan yararlanmayı gerektirmektedir. 

Günümüz teknolojisinde, radyasyon ışınımı gıdaların bozulmasına yol açan bakteri, küf ve 

mayaların yok edilmesinde kullanılarak, yiyeceklerin çabuk bozulmasının önüne 

geçilmektedir. Ayrıca gıda kaynaklı hastalıklarda bu şekilde engellenmiş olmaktadır. 

Radyasyon gıda sektöründe, soğuk pastörizasyon olarak da bilinmektedir. 
 

Radyasyonun gıdalar üzerinde ki uygulamalarında daha çok iyonize radyasyonlardan, 

X ve gama ışınlarıyla ultraviyole ışınları ve elektromanyetik radyasyonlar kullanılır. Bu 

iyonize radyasyon çeşitleri özellikle sebze ve meyvelerde ki, mikroorganizmaların ve 

haşerelerin aktivitelerine son vererek, bazı ürünlerin filizlenmesini engellemektedir. 

Filizlenmenin engellendiği başlıca gıdalar; patates, soğan, enginar, yer elması gibi 

sebzelerdir. 
 

Gıdaların raf ömrünü uzatmak ve gıdaya bağlı hastalıkları azaltmak amacıyla 

kullanılan radyasyonun, tercih edilmesinin birçok sebebi vardır. Örneğin, radyasyon ışınımı 

uygulanmış bir sebze ya da meyvenin tekrar ısı işleminden geçirilmesinin gereği yoktur. 

Gıdalarda renk, tat ve kokuda değişiklikleri olmaz, az enerji harcanır ve ek olarak 

kimyasalların kullanılmasına gerek kalmaz. 
 

3.2.1. Faklı Gıda Işınlamalarında Doz Gereksinimleri 
 

Gıdalara uygulanacak radyasyonun, gıdalarda varılmak istenen amaca göre dozu 

değişmektedir. Örneğin, filizlenmenin engellenmesi için uygulanacak doz,   

mikroorganizmaların yok edilmesi için uygulanamaz. Besin grupları da kendi içlerinde farklı 

yapılar oluşturmaktadırlar. Örneğin, sebzeler yapılarında bolca su ve posa öğeleri 

barındırırken, et ve ürünleri protein, su ve minerallerden zengindir. Farklı besin grupları ve 

farklı amaçlar için yüksek orta ve düşük seviyelerde radyasyon ışınımı uygulanmaktadır. 

 

Yüksek doz; et, kümes hayvanları, su ürünleri, baharatlar ve hastane ürünlerinin 

sterilizasyonunda uygulanır. Çünkü et ve ürünleri, diğer besin gruplarına göre 

mikroorganizmalar tarafından kolayca bozulduğundan tüm bakteri, küf ve mayaların yok 
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edilmesi gerekmektedir. Orta düzeydeki radyasyon ışınımı, hastalık yapıcı 

mikroorganizmaların yok edilerek raf ömrünün uzatılması amacıyla dondurulmuş et, tavuk, 

deniz ürünleri, çilek, üzüm ve kurutulmuş sebzelerde uygulanmaktadır. Düşük seviyedeki 

radyasyon dozu ise filizlenmenin önlenmesi, böcek ve parazitlerin dezenfekte edilmesi ve 

yiyeceklerin olgunlaşmasının geciktirilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Patates, soğan, 

sarımsak, zencefil, taze sebze ve meyveler, kurutulmuş et ve balıklarla tahıllar ve kuru 

baklagiller düşük dozlarda radyasyon ışınımına maruz bırakılan gıdalardandır. Kurutulmuş 

yiyecekler için yüksek dozlarda radyasyon ışınımına ihtiyaç yoktur. Bu tür gıdalar için 

genellikle orta ya da düşük seviyelerde radyasyon ışınımı uygulanır. Çünkü kurutulmuş 

yiyeceklerde su miktarı azaltılarak, mikroorganizmalar için gerekli ortam bir nebze ortadan 

kaldırılmış durumdadır. 
 

3.2.2. Işınlama Dozu 
 

Işınlama dozu, gıdalar tarafından alınan radyasyon enerjisinin miktarını ifade eder. 

Her gıdaya uygulanan radyasyon dozu farklı olmakla beraber, dünya sağlık örgütünün 

gıdalar üzerinde tavsiye ettiği radyasyon dozu üst sınırı, 10 kGy’dir (kilogray).Kilo gray, 

ışınlanan yiyeceğin, kg başına maruz kaldığı radyasyon enerjisinin miktarını ifade eden 

birimdir. Belirlenen en üst doz sınırının aşılması durumunda, yiyeceğe zarar verilerek, 

yiyeceğin kalitesi olumsuz etkilenmektedir. 
 

Ülkemizde uygulanan gıda işleme yönetmeliğine göre yiyecek gruplarına 

uygulanabilecek en yüksek doz limitleri aşağıda gösterilmiştir. 
 

Yiyecek Grubu Amaç Doz(kGy) 

 

Patates, soğan 

 
 

 

 

 

Filizlenmeyi engellemek 

 

 

 

 

 

0.2 

 

Taze sebze ve meyveler 

 

 

 

 
 

 

 

a)Olgunlaşmayı geciktirmek 

 

b)Böceklenmeyi önlemek 

 

c)Raf ömrünü uzatmak 

 

 
 

1.0 

 

1.0 

 

2.5 
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Balık ve diğer su ürünleri 

 

 

 

 

a)Hastalık yapıcı mikroorganizmaları 

öldürmek 

 

b) Raf ömrünü uzatmak 

 

 

 

 

 

 

        5.0 

 

 

3.0 

Nohut, kuru fasulye, 

mercimek, mısır, fıstık, 

fındık 

 

 

 

 
 

a)Böceklenmeyi önlemek 

 

b)Mikroorganizmaları azaltmak 

 

c)Raf ömrünü uzatmak 

 

 
 

1.0 

 

5.0 

 

5.0 

 

Kümes hayvanları ve kırmızı 

et 

 

 

 

 
 

 

 

a)Hastalık yapıcı mikroorganizmaları 

öldürmek 

 

b) Raf ömrünü uzatmak 

 

 

7.0 

 

 

3.0 

Tablo 3.1: Yiyeceklere göre uygun doz limitleri 

Gıda maddesinin besin içeriği zenginleştikçe, diğer bir değişle su, protein, vitamin ve 

mineral değerleri arttıkça, uygulanacak radyasyon dozu miktarı da artmaktadır. 
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3.2.3. Işınlamanın Gıda Bileşenleri Üzerindeki Etkileri 
 

Gıdalara uygulanan radyasyon ışınımı, belli oranlarda uygulandığında, yiyeceklerin 

başlangıçtaki olumlu özellikleri korunmuş olmaktadır. Yiyeceklerin tat, görünüş, koku gibi 

özelliklerinin yanında içerdiği besin öğelerinin de başlangıçtaki yani hasattan hemen sonraki 

halini muhafaza etmesi amaçlanmaktadır. 

 

Gıdaların başlıca bileşenleri; su, protein, vitamin, mineral, karbonhidrat ve lipitlerdir 

(yağlar).Bu bileşenler, radyasyon ışınımından farklı oranlarda etkilenirler. Proteinler 

radyasyon ışınımı sonucunda denatüre olurlar. Başka bir deyişle, protein bağları su 

kaybederek yapıları değişim gösterir. Proteinleri oluşturan peptit bağlarında kırılmalar ve 

aldehit, karbondioksit, alifatik asit gibi yan ürünler ortaya çıkar. Gıdalarda bolca bulunan ve 

oldukça hassas olan vitaminler, radyasyonun etkisiyle bir miktar kayba uğrarlar. Kurutulmuş 

gıdaların ışınlanmasında bu kayıp nispeten azalmaktadır. Gıdalara ışınlama uygulamasının 

ardından, depolanma sırasında da vitamin kayıpları gerçekleşmektedir. Radyasyona en fazla 

duyarlı olan vitaminler, C vitamini ve B grubu vitaminleridir. Bunun nedeni suda kolay 

çözülebilmeleridir. İyonlaştırıcı radyasyonlar, yağlardaki antioksidanları yani vücut için 

gerekli olan yararlı maddelerin parçalanmasına sebep olmaktadır. Bunun haricinde, lipitlerde 

farklı yapıda peroksit, karbonil bileşikler ve diğer asitler gibi yan ve istenmeyen ürünler 

oluşmaktadır. Karbonhidratlar, ışımaya duyarlı bir diğer besin öğesidir. Radyasyonun 

etkisiyle karbonhidrat moleküllerinde; karbondioksit, aldehit, keton ve bazı asitler 

oluşmaktadır. Karbonhidratların yapısında bunun gibi bazı kimyasal ve fiziksel değişimler 

gerçekleşmektedir. Bu değişimler, yiyeceğin karbonhidrat kalitesini olumsuz bir şekilde 

etkilememektedir.  

 

Sonuç olarak radyasyon ışınımının, gıdalar üzerinde uygulanmasında bazı avantaj ve 

dezavantajların ortaya çıktığını söylemek mümkündür. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Radyasyonun insan sağlığına etkileriyle ilgili bir sunum yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyon ışınının hücrelere etkisini 

araştırınız. 

 Radyasyonun hücre düzeyindeki 

etkilerine dair bilgilere ulaşmak için 

radyasyon onkoloğu olan doktorlarla 

görüşmeler yapabilir, üniversite 

kütüphanelerini ziyaret edebilir, konuyla 

ilgili kitap, dergi vb. yazılı yayımları 

inceleyebilir ve internet teknolojisinden 

yararlanabilirsiniz. 

 Radyasyonun dokulara etkisini 

araştırınız. 

  Radyasyonun dokulara etkisini 

araştırırken, geçmişteki radyasyon 

facialarını ve etkilerini 

inceleyebilirsiniz. 

 Dokulara verdiği zararı gösteren, görsel 

nitelikli verilere ulaşmaya özen 

gösteriniz. 

 Radyasyonun kalıtıma etkilerini 

araştırınız. 

 Radyasyonun, DNA molekülüne 

etkilerini araştırırken, buna bağlı 

hastalıklarla ilgili gerçek örneklere 

ulaşırsanız araştırmanız daha geçerli 

olacaktır. 

 Örneğin, Down sendromlu bir çocuğun 

resmini çekebilir ya da ailesiyle röportaj 

yapabilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz verileri raporlayınız. 

 Elde ettiğiniz verileri, radyasyonun etki 

alanlarına göre gruplandırırsanız 

raporunuz daha düzenli olacaktır. 

 Verilerinize dayanan, slaytlar 

hazırlayabilirsiniz. 

 Araştırmalarınıza dayanan bir sunum 

yapınız. 

 Sunumunuzda, görsel materyalleri 

kullanmaya özen gösteriniz. 

 Sunumunuzun belli bölümlerinde, 

konuya dair tecrübeler yaşamış kişileri 

davet ederek deneyimlerini alabilirsiniz. 

 Sunumunuzu, araştırma verilerinize 

dayanan slâytlarla gerçekleştirdiğinizde 

daha anlaşılır olacaktır. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi radyasyon ışınının fiziksel etkisini ifade etmektedir? 

A) Radyoaktif yağmurlar     

B) DNA mutasyonu  

C) Deri yanıkları 

D) Lösemi 
 

2. Radyasyon ışınının, hücrelerdeki tahribatını aşağıdaki faktörlerden hangisi etkilemez? 

A) Radyasyon dozu    

B) Hücrenin türü     

C) Radyasyonun etki süresi     

D) Hücrenin büyüklüğü 
 

3. Aşağıdaki hangi organın hücreleri radyasyona karşı daha fazla direnç gösterir?  

A) Kan      

B) Kemik    

C) Kalp     

D) Üreme 
 

4. Aşağıdaki hangi doku radyasyona karşı diğerlerinden daha hassastır? 

A) Yemek borusuna ait dokular   

B) Kalınbağırsağa ait dokular     

C) Fetüse ait dokular 

D) Üreme organlarına ait dokular 
 

5. Gözdeki dokuların radyasyona maruz kalması durumunda hangi rahatsızlık 

gerçekleşebilir? 

A) Körlük        

B) Katarakt     

C) Astigmat      

D) Kanlanma 
 

6. DNA molekülünün radyasyon ışınına maruz kalmasından sonra hangi reaksiyon 

gerçekleşir? 

A) Kromozomların yapısı değişir 

B) Kromozomlar mutasyona uğrar 

C) Protein ve enzimler bozulur 

D) DNA molekülü sayısı artar 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi radyasyonun gıdalar üzerinde kullanılmasının amaçlarından 

değildir? 

A) Olgunlaşmayı geciktirmek 

B) Filizlenmeyi önlemek 

C) Gıda üretim verimini arttırmak 

D) Bakterileri yok etmek 
 

8. Yüksek seviyedeki radyasyon dozları hangi amaç için hangi yiyeceklere uygulanır? 

A) Sterilizasyon- Etler 

B) Filizlenmeyi önlemek-Patates 

C) Olgunlaşmayı geciktirmek-Sebze ve Meyve 

D) Raf ömrünü uzatmak-Tavuk 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi radyasyon ışınımı sonucunda protein moleküllerinde oluşan 

yan ürünlerden biri değildir? 

A) Aldehit      

B) Asit 

C) Karbondioksit  

D) Su 
 

10. Aşağıdakilerden hangi vitamin radyasyon ışınına daha hassastır? 

A) A vitamini 

B) E vitamini 

C) C vitamini 

D) K vitamini 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

Radyasyondan korunmaya karşı alınan önlemleri çevre sağlığı açısından 

inceleyebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Ülkemizdeki, radyasyondan korunma çalışmaları yapan kurum ve kuruluşları 

araştırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri dosyalayınız ve arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

4. RADYASYONDAN KORUNMA 
 

Radyasyonun vücut içine girmesi engellenmelidir. Çünkü radyasyonun vücut içine 

girmesinden sonra uygulanabilecek fazlaca tedavi yöntemi yoktur. Radyoaktif maddenin türü 

ve toplandığı organ, vücudun etkilenme oranını değiştirici bileşenlerdendir. Örneğin radyum, 

kemik dokusunda depolanırken toryum damar içindeki hücrelerde birikmektedir. Toryum ve 

radyum biriktikleri organda ışınlama yoluyla radyasyonu yaymaya devam ederler. 
 

4.1. İç Radyasyondan Korunma  
 

İç radyasyon; sindirim, solunum ya da derimizdeki yaralar ve çizikler vasıtasıyla 

vücudumuza giren radyoaktif maddeleri ifade etmektedir. Radyoaktif maddeler vücuda 

girdiği andan itibaren ışınlama yapmaktadır. Bu ışınlama sadece bir organı değil tüm vücut 

doku ve hücrelerini etkilemektedir. Örneğin, solunum yoluyla vücuda alınan radyoaktif 

parçacıkların vücuttaki yolculuk serüvenleri burunda başlar. Buradan akciğere, mideye ve 

kana geçerler. Solunum yoluyla alınan radyoaktif maddelerin en fazla etkilediği organ 

akciğerlerdir. Bu yüzden radyasyonun vücuda giriş yeri olan solunum, sindirim organlarıyla 

cilt yüzeyi tehlike durumlarında korunmalıdır.  
 

Radyasyon tehlikesi durumunda; solunum, sindirim ve cilt yüzeyi gibi radyasyon giriş 

yerlerini, korumak adına bazı önlemler alınmalıdır. Örneğin, nükleer patlama gibi etrafa 

yüksek dozda radyasyon ışınımının salındığı durumlarda, görevli ekiplerin solunum aygıtı 

takmaları ve vücutlarını tamamen örten koruyucu kıyafetler giyinmeleri gerekmektedir. 

Bunun yanında, radyoaktif maddelerin solunum yoluyla vücuda alınmaması için bireyler; 

kâğıt, havlu, mendil ve kumaşlarla ağızlarını kapatarak nefes alıp vermelidir.  
 

Açıkta kalan yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi durumunda, yayılan radyasyonun 

sindirim yoluyla vücuda girmesine neden olunacağından, bu yiyeceklerin yok edilmesi en 

doğru davranış olacaktır. Bu yiyeceklerin hayvanlara verilmesi de bir o kadar yanlış bir 

davranıştır. Çünkü bu şekilde radyoaktif maddelerin hayvanlara, sonrasında da o hayvanların 

etini ve sütünü tüketen insanlara ulaşması mümkündür.  

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 
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Radyoaktif yayılım sırasında dışarıda olan hayvanların tespit edilmesi, diğer 

hayvanlardan ayrı tutulması, temizliğine emin olunan bir yemle 7 ay beslenmesi ve bu 

zamana kadar kesilmemesi, sütünün kullanılmaması radyoaktif maddelerin insanlara geçişini 

engelleyecektir. Ayrıca açık su kaynakları ve tarım arazileriyle yağmur sularının geçici 

olarak kullanılmaması alınabilecek diğer önlemlerdendir.  
 

Meslekleri gereği radyasyon ışınına sürekli maruz kalan bireyler, solunum ve deri 

yoluyla ışınlamadan korunmak için bazı önlemler almaktadırlar. Örneğin tüm bedenlerini 

örten tulumlar, geçirgen özelliği olmayan PVC ve polietilenden üretilmiş önlükler, 

eldivenler, lastik botlar ve özel ayakkabılar deriden radyasyon girişini engellemektedir. 

Düşük ve orta seviyelerdeki radyasyon alanında bulunan bireyler, solunum aygıtlarıyla 

solunum yollarını radyasyondan korumaktadırlar. 
 

Radyasyonun vücuda alınması durumunda troid bezlerinin dört ayda bir kontrol 

ettirilmesi, bol ağaçlı yerlerde temiz oksijen alınması ve B grubu vitaminlerinin bolca 

tüketilmesi, radyasyonun vücuttan atımında etkili olacaktır. 
 

4.2. Dış Radyasyondan Korunma  
 

Dış kaynaklı radyasyon; çeşitli nükleer patlamalar, nükleer serpintiler gibi tehlikeli 

durumlarda etrafa yayılan radyasyondur. Dış radyasyondan korunmak için 3 temel yöntem 

uygulanabilmektedir. Bunlar; radyasyona maruz kalınan süre, radyasyon ışınımıyla birey 

arasındaki uzaklık ve radyasyon ışınımıyla birey arasın ki zırhlamadır.  
 

Radyasyon kaynağı alanında geçirilen süre ne kadar fazla ise, radyasyonun dozu da 

bir o kadar artmaktadır. Bu yüzden radyasyon alanından, mümkün olduğunca kısa sürede 

ayrılmak gerekmektedir. Örneğin radyasyon hızı 500 mR\s ise bu alanda 1 saniye 

kalındığında hız yine 500 mR, 10 saniye kalındığında ise doz 5000 mR’yi bulmaktadır. 

Özellikle meslekleri gereği radyasyon alanında çalışan kişilerin, yüksek radyasyona maruz 

kalmamaları için çalışma sürelerinin kısa olması gereklidir. 

 

Resim 4.1: Dış ışınlamada uzaklık faktörü 

Uzaklık, radyasyondan korunmak için önemli bir faktördür. Çünkü radyasyon 

kaynağından uzaklaştıkça, radyasyonun hızı azalmaktadır. Örneğin doz hızı, 1 metrede 100 

mR\s ise bu hız 10 metrede 1 mR\s’ye düşmektedir. Uzaklıkta rüzgârın yönü de önemlidir. 

Çünkü radyasyon kaynağından uzaklaşılmasına rağmen rüzgâr o yönde esiyorsa, havadaki 

radyoaktif maddelerde o yöne taşınacaktır.   
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Dış radyasyondan korunmanın en etkili yolu zırhlamadan geçmektedir. Radyasyon 

kaynağından çıkan ışın, zırhlama alanına çarparak tüm enerjisini buraya verir. Böylece 

radyasyon ışını zırh malzemesi tarafından yutulmuş olur. Şiddeti azalan radyasyon ışınımı, 

insana ulaşamaz. Nükleer patlama gibi tehlikeli durumlarda insanların yeraltındaki 

sığınaklara saklanmalarının sebebi budur. Zırhlama yöntemi özellikle X ve gama ışınlarına 

karşı etkili bir uygulamadır. Zırhlamada kullanılacak materyal; beton, toprak, kurşun ve çelik 

gibi malzemeden yapılmış olabilir. Kurşun ucuz ve rahat işlenebildiği için sıkça kullanılan 

zırhlama maddelerinden biridir. Zırhlamanın çeşit ve kalınlığı, radyasyon çeşidine göre 

farklılık göstermektedir. Örneğin, nötronlar için karbon, lityum ve bordan yapılan 

materyaller üst üste koyularak zırhlama yapılırken; alfa ışını için sadece karton bir levha 

yeterli olmaktadır. 

 

Resim 4.2: Dış ışınlamada zırhlama faktörü 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Meslekleri gereği radyasyon alanında çalışan bireylerin korunma yöntemlerini 

araştırarak, verilerinizi raporlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hangi mesleklerin radyasyon ışınıyla 

ilişkili olduğunu belirleyiniz. 

 Konuyla ilgili kitap, dergi vb. yazılı 

yayımları inceleyebilir, konu 

uzmanlarıyla görüşebilir ve internet 

teknolojisinden yararlanabilirsiniz. 

 İş sektörlerine göre gruplama 

yaptığınızda araştırmanız daha düzenli 

olacaktır. Örneğin tıp sektörü, endüstri 

sektörü, vb.  

 Bireylerin, mesleklerine göre hangi tür 

radyasyona maruz kaldıklarını 

belirleyiniz. 

  Meslek sahibiyle görüşmeler 

yapabilirsiniz. 

 Radyoaktivite konusunda uzman 

doktor, öğretmen vb. kişilerden yardım 

alabilirsiniz. 

 Bireylerin, iş sahalarında hangi korunma 

yöntemlerini uyguladıklarını araştırınız. 

 Bireyi çalışırken gözlemleyebilirsiniz. 

 İş sahasındaki uyarı levhalarını 

inceleyebilirsiniz. 

 Meslek sahibiyle görüşebilirsiniz. 

 Meslek sahiplerinin aldıkları önlemleri 

değerlendiriniz. 

 Önlemlerin solunum, sindirim ve deri 

yolunu koruyucu nitelikte yeterli olup 

olmadığına dikkat ediniz. 

 Bireylerin radyasyon kaynağında ne 

kadar süreyle kaldıkları ve kaynağa 

uzaklıklarını göz önünde 

bulundurunuz. 

 Araştırmalarınız ve değerlendirmelerinize 

dayanan bir rapor hazırlayınız. 

 Raporunuzda, sektör ve meslek türüyle 

maruz kalınan radyasyon tipine dair 

bilgilerin olmasına özen gösteriniz. 

 Raporunuzda görsel bilgilere yer 

verirseniz, raporunuz daha anlaşılır ve 

ilgi çekici olacaktır. 

 Raporunuzu arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 Arkadaşlarınızla raporunuza dair fikir 

alış verişi yapabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Solunum yoluyla vücuda giren radyoaktif maddeler en çok hangi organda birikirler? 

A) Kalp     

B) Mide  

C) Beyin 

D) Akciğer 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi iç radyasyonun giriş yollarından biri değildir? 

A) Ağız  

B) Burun  

C) Kulak  

D) Deri 
 

3. Radyoaktif maddelerle kirlenmiş yiyecekler için alınması gereken en iyi tedbir 

hangisidir?  

A) Yiyeceği kaynatmak     

B) Yiyeceği hayvanlara vermek   

C) Yiyeceği imha etmek    

D) Yiyeceği dondurmak 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi radyasyondan korunmak için giyilen kıyafetlerden biri 

değildir? 

A) Tulum  

B) Önlük  

C) Lastik bot 

D) Yelek 
 

5. Dış radyasyondan korunmak için uygulanacak en iyi tedbir hangisidir? 

A) Radyasyon alanından hızlıca uzaklaşmak        

B) Koruyucu kıyafetler giymek     

C) Zırhlama yapmak      

D) Radyasyon kaynağından mümkün olduğunca uzaklaşmak 
 

6. Zırhlama yöntemi daha çok hangi radyasyon tipi için etkilidir? 

A) Gama ışınları 

B) Alfa ışınları 

C) Beta ışınları 

D) Elektromanyetik ışınlar 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Alfa ışınları için en uygun zırhlama malzemesi nedir? 

A) Beton duvar 

B) Karton levha  

C) Alüminyum levha 

D) Kurşun kıyafetler 
 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’e geçiniz. 

 



 

 45 

UYGULAMALI TEST 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Ülkemizde kullanılan zırhlama materyallerini ve kullanım alanlarını araştırıp 

raporlayınız. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ülkemizde hangi zırhlama materyallerinin kullanıldığını 

araştırdınız mı? 
  

2. Zırhlama materyallerinin hangi radyasyon çeşidi için 

kullanıldığını araştırdınız mı? 
  

3. Bu zırhlama materyallerinin nerelerde kullanıldığını araştırdınız 

mı? 
  

4. Elde ettiğiniz verileri raporlaştırdınız mı?   

5. Raporunuzu arkadaşlarınıza sundunuz mu?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirmeye ” geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

 

1. Karbon ve Potasyum  ………….. ışını yayan radyoaktif maddelerdendir. 

2. Arkeolojik kazılarda iskeletlerin yaşını tespit etmek için ………….. ışını 

kullanılmaktadır. 

3. Yüksek dozda ………..   ışınlar vücudun ısı mekanizmasını olumsuz etkilemektedir. 

4. ………….. radyasyonlar kadın ve erkekteki üreme organlarında kalıcı hasara yol 

açabilirler. 

5. Kırmızı etteki hastalık yapıcı mikroorganizmaları öldürmek için ……… 

radyasyon dozu uygulanmaktadır. 

6. Aşağıda karışık olarak verilmiş radyasyon çeşitlerini, doğal ve yapay olarak 

gruplandırınız. 

 

 

RADYASYON ÇEŞİTLERİ 

 

Nükleer Enerji          Radon gazı 

Atom bombası          Potasyum                   

Ultraviyole ışınları    Elektromanyetizma 

Kozmik ışınlar           X ışını 

 

 

DOĞAL RADYASYON 

KAYNAKLARI 

 

YAPAY RADYASYON 

KAYNAKLARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

7. (   ) Dünyada, doğal radyasyon kaynakları, yapay radyasyon kaynaklarından fazladır. 

8. (   ) Yiyeceklerden radyasyon geçişi, radyumdan zengin besinlerin tüketilmesiyle 

gerçekleşir. 

9. (   ) Toprak miktarının az olduğu yerlerde radyasyon miktarı da azdır. 

10. (   ) Kızılötesi ışınlar, iyonlaştırıcı radyasyonlardır. 

11. (   ) Beta ışınlarını durdurmak için cilt yüzeyi yeterlidir. 

12. (   ) LCD monitörler diğer monitörlere göre daha az radyasyon yayarlar. 

13. (   ) Radyasyon, aynı zamanda bakterilerin öldürülmesi için kullanılan bir sterilizasyon 

yöntemidir. 

14. (   ) Patateslerin filizlenmesini engellemek için yüksek dozda radyasyon ışınına ihtiyaç 

vardır. 

15. (   ) Yüksek dozda radyasyona maruz kalmış yiyeceklerin bol suyla yıkandıktan sonra 

yenilmesi gerekmektedir. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 D 

4 B 

5 D 

6 A 

7 D 

8 D 

9 B 

10 B 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 D 

4 C 

5 D 

6 D 

7 B 

8 A 

9 C 

10 A 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 C 

4 C 

5 B 

6 C 

7 C 

8 A 

9 D 

10 C 
 

  

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 C 

4 D 

5 C 

6 A 

7 B 
 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Beta 

2 X 

3 Elektromanyetik 

4 İyonlaştırıcı 

5 7.0 kGy 

6 

Doğal 

Kaynaklar 

Yapay 

Kaynaklar 

Potasyum 

Ultraviyole 

Işınlar 

Kozmik Işınlar 

Radon Gazı 

Nükleer enerji 

Atom bombası 

Elektromanyetizma 

X ışını 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 

 

Yanlış 

11 

 

Yanlış 

12 Doğru 

13 Doğru 

14 Yanlış 

15 Yanlış 
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