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Biz radyasyonlu 
çayı sek içeriz. 

Hangi demeçte kısmen doğruluk payı 

olabilir: 

 

•"Artık çayınızı gönül rahatlığıyla 

içebilirsiniz. Zaten radyasyon kaynayınca 

geçiyor. Günde 20 bardak çay güvenli!" 

Cahit Aral 

 

 

•"Radyoaktif çay daha lezzetlidir" Turgut 

Özal 

 

•“Radyasyon kemiklere yararlıdır"  

Kenan Evren 

 

•Hiçbiri 

 

Sunum Öncesi Pretest: 



İçerik 

• Tanımlar 

 

• İyonlaştırıcı olmayan Radyasyonun sağlığa 
etkileri (DSÖ verileri) 

 

• İyonlaştırıcı Radyasyonun Sağlığa Etkileri 



Radyasyon Onkolojisi 

İyonizan radyasyonu kanser ve bazı iyi 
huylu tümörlerin/hastalıkların 
tedavisinde kullanan bilim dalı. 

• Radyoterapi 
=Radyasyon Tedavisi 

=Işın Tedavisi 

=Şua tedavisi 



Bir ortamda elektromanyetik dalga veya 
parçacık şeklinde hareket eden enerji 

Radyasyon nedir? 

ENERJİ 



• Atomu iyonlaştırarak (genellikle elektron kopararak) 
yapısının bozulmasına sebep olan radyasyon türleri. 

• Parçacık radyasyon; TÜMÜ 

• EM radyasyon; X ve Gamma ışınları 
 

İyonizan (İyonlaştırıcı) Radyasyon 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Radioactive.svg


Elektromanyetik  Radyasyon 

ISI DNA HASARI 



Parçacık Radyasyon 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Radioactive.svg


• İyonlaştırıcı radyasyon değil. 

Bu kullanım Bilgi Kirliliği 



Elektromanyetik Alanlar (EMA) ve Halk 
Sağlığı: Cep Telefonları 

• 6.9 milyar abone: 1990 sonrası yaygınlaştı  
– Kanser için 20-30 yıl 

– 15 yıl ötesi veri yok 

– Ufacık risk: Çok büyük etki alanı (%0.1 artış) 

 

• DSÖ önemle üzerinde duruyor. 
– 1996 EMA Projesi 

– 20 yılda 25 000 bilimsel çalışma (EMA) 

 

• IARC (International Agency for Cancer Research) 
grup 2b karsinojen-Kahve ve Kırmızı et ile aynı grup. 

 

• 2016 kapsamlı bir rapor bekleniyor. 

 



Cep Telefonları 

• İnsan vücudunda kimyasal bağları koparamaz 
ve iyonizasyon meydana getiremez. (En önemli 
BİLİMSEL nokta) 

 

• 50-2700 MHz frekans 

• 0.1-2 watt (pik güç) 
– Vücuda olan mesafe ile güç (RF maruziyeti) çok 

hızlı düşer. Kulaklık kullanımı ve vücuttan uzak 
tutma (bayanlar avantajlı). 



Cep Telefonları 

• Doku ısınması (Temel mekanizma) 
– Çoğu ciltte ve yüzeyde abzorbe olur. Beyin ve daha 

iç kesimlerde ihmal edilebilir seviyelerde ısınma. 

– EM sensitivite (duyarlılık): Bilimsel sağlam veri yok. 

• RF 

• Önlemler: 
– Kullanım sayısını azaltmak 

– Kullanım süresini kısaltmak 

– İyi çekim alanı olan yerlerde kullanım (Daha az güç ve 
maruziyet) 

– SAR değerleri (Birim kütlede RF enerji emilim hızı) ICNIRP 
ve IEEE 

 



Cep Telefonları 

• Genellikle cep telefonlarının RF alanlarına maruziyet 
baz istasyonlarına kıyasla 1000 kat daha fazla. (DSÖ) 

 

• DSÖ özellikle cep telefonları üzerinde duruyor; 
– Kanser 

– Diğer sağlık etkileri 

– Elektromanyetik interferans 

– Trafik kazaları 

 



Cep Telefonları 

• Kanser 
– Cep telefonları: Gliomlar ve akustik nörinomlar arasında ilişki. 

IARC Grup2b 

– Baz istasyonları: Mevcut çalışmalar da baz istasyonlarının 
kansere yol açtığına dair hiçbir bulguya rastlanmadı. 

• Diğer sağlık etkileri:  
– Reaksiyon zamanı değişklikleri, beyin aktivite değişiklikleri, 

uyku düzensizliği. Hepsi çok minör ve verifikasyona ihtiyaç 
var. Çalışmalar sürüyor. 

• EM İnterferans 
– Kalp pili, işitme cihazları ve diğer EM tıbbi cihazlar: Olasılık 

var. 3G ve üzeri risk daha az. 

• Trafik kazaları: 3-4 kat risk 
 

 



Bebek ve çocuklar: Hayır. 



Gençler: Dikkat… 



İyonizan Radyasyonun Biyolojik Etkileri 

• Doğrudan (Direkt) Etki 



• Dolaylı (İndirekt) Etki 

İyonizan Radyasyonun Biyolojik Etkileri 
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İyonizan Radyasyonun Biyolojik Etkileri:  
Deterministik Etkiler 

• Hücre ölümüne bağlıdır 
• Eşik doz vardır – tipik olarak Gy     

düzeyinde 
• Dokular için spesifiktir 
• Zararın şiddeti doz bağımlıdır 





Spinal Kord  
Hasarına Bağlı Geç Komplikasyon 

Spinal korduna 

yanlış doz hesabı ile 

yüksek doz alan 

genç bayan hasta 

 

(50 Gy / 16 

fraksiyon) 

 

Tedaviden 1 yıl sonra 

quadriplejik 

Kosta Rika Kazası, 1996 
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Tüm beyin ışınlaması 

yanlış doz hesabı ile 

yüksek doz  
 

58 Gy / 20 fraksiyon 

 

9 ay sonra hasta 

yürüme / konuşma  

fonksiyonlarını 

tamamen yitirmiş 

Tekerlekli sandalyeye 

mahkum 

  
Kosta Rika Kazası, 1996 







• DNA hasarına bağlı Genetik 
bozukluk ve karsinogenez. 

• Şiddeti dozdan bağımsızdır 
(Kanser). 

• Eşik doz yoktur – çok düşük 
dozlarda dahi olabilir. 

• Olma olasılığı dozla artar. 

İyonizan Radyasyonun Biyolojik Etkileri:  
Stokastik (Rastgele) Etkiler 



 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Kiev-UkrainianNationalChernobylMuseum_15.jpg


• Halkın her yıl almasına izin verilen doz 
düzeyi 1 mSv'dir.  

 
– 1 Sv (1000 mSv)  5 x 10 -2 fatal kanser 

 

1 mSv =Kanserden ölme olasılığının 100,000'de 
5 olduğu varsayılmaktadır.  

 

İyonlaştırıcı Radyasyon ve Kanser 



Radyasyon-Genetik etkileri 

• Bu konuda veriler 
deneysel çalışmalara 
ve Atom bombası 
sonrası sağkalanların 
izlem verilerine 
dayanır. 
– Yeni ,değişik  

mutasyonlara yol 
açmaz,  spontan 
mutasyon sayısını 
arttırır  



Radyasyondan Koru(ya)maz! 

Kaktüs 



a) Uzaklık: Tahliyenin sebebi halkı mümkün olduğunca kaynaktan 
uzak tutmaktır. 

 

b) Zaman: Kaynak yakınında mümkün olabildiğince kısa süre 
kalınmalıdır.  

 

c) Zırhlama: Dış radyasyon tehlikelerinden korunmanın en etkin 
yöntemi zırhlama olup radyasyonun şiddetini azaltmak için 
radyasyon kaynağı ile kişi arasına uygun özelliklerde koruyucu 
engel konulmalıdır. Tehlike durumlarında halkın kapalı 
mekanlarda kalmasının sebebi budur. 

 

İyonlaştırıcı Radyasyondan Korunmanın 3 
Temel Prensibi 



Radyasyon Kazaları 1944-2001 

   

• Dünya Genelinde 1944-2001 arası; 
– 420 radyasyon kazası bildirilmiş 

– 3000 kişi yüksek doz almış 

– 133 ölüm olayı gerçekleşmiş 

TAEK 



• Atom Bombası (1945) 
– Hiroşima 

– Nagazaki 

• Nükleer kaza değil! 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Nagasakibomb.jpg


Hiroşima 6 Ağustos 1945 

• 8:15 

• Enola Gay 

• Little Boy 

• 570 m havada 
infilak 

• 4000 ˚C 

• 30 sn’de 12 km 
alana yayıldı. 



• 500 m %96 

• 2 km %20 

• 5 km %1 
– Şima 

Hastanesinin 
üzerinde 

• 300 doktor ve 
1800 
hemşirenin 
yarısı öldü. 



Nagazaki 

• Fat man (4.5 
ton) 

• 20 kT 
– 4000 B29 uçak 

(her biri 5 ton) 

– 1945’te 1000 
B29 (ABD) 







INES 

The International Nuclear and 

Radiological Event Scale 

http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/ines.asp 



Çernobil 1986 

Fukuşima 2011 



• 26 Nisan 1986 

• 4 nolu reaktörde bir 
test sırasında oluştu. 

• IAEA raporu: 31 akut 
radyasyon ölümü 

• UNSCEAR 2008 raporu: 
64 ölüm 

• Kanser ile ilgili 2006 
sonrası çok sayıda 
çalışma 

Çernobil Kazası 



• 11 Mart 2011 

• Deprem sonrası oluşan 
tsunami ile reaktörleri su 
basmış ve elektrik sistemleri 
yedekleri ile beraber devre 
dışı kaldı. 

• 1, 2 ve 3 nolu reaktörlerde 
soğutma sistemi devre dışı. 

• Kanser açısından konuşmak 
için çok erken. 

Fukuşima Daiichi Kazası 



//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Fukushima_1_Nuclear_Power_Plant_02.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Fukushima_I_NPP_1975_medium_crop_rotated_labeled.jpg


 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Fukushima_I_by_Digital_Globe_crop.jpg


Nükleer Reaktör Kazaları 

Asıl tehlike atmosfere saçılan nükleer 
fisyon ürünleri olan radyonüklitlerdir. 



• Solunum yoluyla iç ışınlanma 
 

• Buluttan dış ışınlanma 
 

• Giysiler ve cildin bulaşması yoluyla dış 
ışınlanma 
 

• Kuru serpinti veya yağış nedeni ile dış 
yüzeylerde oluşan birikime bağlı 
olarak dış ışınlanma  
 

• Bulaşmış gıda maddeleri ve sular 
yoluyla vücuda girmiş olan radyoaktif 
maddelerden iç ışınlanma 

Radyasyonun Vücuda Giriş Yolları 



Nükleer Kazalar: Radyoaktif 
Maddeler 

• İyot-131 
– Beta ışıması 

yapar. 

– 8 gün yarı-ömür 

– Tiroid dokusunda 
birikim yapar. 

– Tiroid kanseri ve 
hipotiroidizm. 

Korunma: Potasyum-iyodür tabletleri 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Iodine-131-decay-scheme-simplified.svg


Nükleer Kazalar: Radyoaktif 
Maddeler 

• Sezyum-137 
– Gamma ve Beta ışıması 

yapar. 

– 30 yıl yarı ömür 

– Tüm vücutta homojen 
dağılım (Kaslarda daha 
fazla birikim). 

Korunma: Prusya Mavisi 



Nükleer Kazalar: Radyoaktif 
Maddeler 

• Stronsiyum-90 
– Beta ışıması yapar. 

– 28.8 yıl yarı ömür 

– Kemik ve kemik iliğinde birikim. 

– Sarkom ve lösemi riski. 



Nükleer Kazalar: Radyoaktif 
Maddeler 

• Plutonyum-239 
– Alfa ışıması yapar. 

– 24200 yıl yarı ömür 

– Nükleer silah yapımı (Min 4 kg) 

– Pu-239’un sadece 1 fisyonu:  
• 207.1 MeV = 3.318 × 10−11 J,  

– 19.98 TJ/mol = 83.61 TJ/kg 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electronvolt
http://en.wikipedia.org/wiki/Mole_(unit)


Nükleer Kazaların Sağlık Etkileri 

• Reaktör personeli ve ilk 20-30 km sınırında 
yüksek doz alanlar (Akut Radyasyon 
Hastalığı) 

– Serebrovasküler sendrom (10 Sv): İlk 24-72 saat 

– Gastrointestinal sendrom (4-6 Sv): 7-10 gün 

– Hematopoietik sendrom (2-4 Sv): 1-2 ay 

 

• Toplum Sağlığı (Kanser) 



• Eski KGB ajanı 

• 2006’da İngiltere’de 
hayatını kaybetti. 

• Tıbbi Literatür: İlk 
iyonizan radyasyon ile 
suikast. 

• 2. Yaser Arafat:?? 

Alexander Litvinenko Vakası 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:AlexanderLitvinenko.jpg


Polonyum-210 

•80 kg bir insan için LD50=1 mikrogr Po-210 
 

•Siyanürden 250 bin kat daha zehirli. 
 

•Toksisite nedeni: Alfa ışıması 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/97/AlexanderLitvinenkoHospital.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/LitvinenkoGrave.JPG


Radyasyonun hiç mi yararı yok? 

Radyasyon hayatın kaynağı: Güneş olmazsa hayat olur mu? 



Biz radyasyonlu 
çayı sek içeriz. 

Hangi demeçte kısmen doğruluk payı 

olabilir: 

 

•"Artık çayınızı gönül rahatlığıyla 

içebilirsiniz. Zaten radyasyon kaynayınca 

geçiyor. Günde 20 bardak çay güvenli!" 

Cahit Aral 

 

 

•"Radyoaktif çay daha lezzetlidir" Turgut 

Özal 

 

•“Radyasyon kemiklere yararlıdır"  

Kenan Evren (Güneş Işınları) 

 

•Hiçbiri 

 

Sunum Öncesi Pretest: 



Sabrınız için teşekkürler… 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMzCj5PB98gCFYneLAodXE0C2w&url=http://www.ensonhaber.com/tokyo-valisi-sebeke-suyu-icti-2011-03-25.html&psig=AFQjCNGmUdY6X8UjBrMtt_mEnha4Llk0Ew&ust=1446751855036273

