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Doğal uranyumu bol topraklar kanser mi yapıyor?  

 
Uranyumun kimyasal zehirliliği, yaydığı radyasyondan çok daha etkin ! 
23.05.2019 günkü Marmara Üniversitesi Fizik Bölümündeki seminerin özeti. 
 
Yüksel Atakan, Dr.Radyasyon Fizikçisi, Almanya,  ybatakan3@gmail.com 
 
Son yıllarda, doğal uranyumu bol Manisa Köprübaşı ve Aydın Söke Kisir Köyü çevresinde 

yaşayan halkın uranyumdan kanser olduğu haberleri gazete, TV ve sosyal medyada yer alıyor. 

Eline radyasyon ölçen Geıger Sayacı alan çok kişi ölçümler yapıyor ve  açıklamalar yapıyor. 

Bunların içinde, hangi radyoaktif maddeden yayınlanan hangi  radyasyonun, hangi uzaklıktan 

(dış radyasyon) ve vücudun içinden (iç radyasyon) hangi organda, nasıl, ne sürede ve ne 

ölçüde radyasyon dozu oluşturabileceğini ve bunların kansere neden olup olmayacağıyla ilgili 

değerlendirme ve hesapları yapabilecek radyasyon fiziğinde bilgi ve deneyim kazanmış 

uzmanlar, izleyebildiğimiz kadarıyla,  ne yazık ki bulunmuyor. Çernobil ya da Fukuşima’yı 

gezip gelen bazı kişiler radyasyon fiziği uzmanı olarak sunuluyor ve onların bir kaç ölçümle 

yaptıkları yüzeysel değerlendirme ve açıklamalar bu konulara yabancı halk arasında 

önemseniyor ve kaygıya neden oluyor.  

Biz bu yazımızda, daha önceki bir dizi yazımızda/A, B ve 3,5b, 6/  belirttiğimiz konulara da 

değinerek  durumu,  radyasyon fiziği yol ve yöntemlerine göre açıklamaya çalışacağız . 

Böylelikle bu konudaki 23.05.2019 günlü seminerimizin bir özetini de seminerimize 

katılamayanlara sunmuş  olacağız. 

Öte yandan Greenpeace’in Aydın Söke Kisir köyü çevresinde yaptığı, ancak bir sonuç 

çıkarılamayan, ayrıntılı bir araştırmasını da yetkililerin göz ardı etmemesini önereceğiz /C/. 

Önce konuya yabancı olanlar için kısa bilgiler: 

 Radyoaktif madde deyince, ne anlıyoruz? Bazı maddelerin atom çekirdekleri, dıştan bir etki 

olmadan,kendiliğinden bozunarak  alfa, beta ve gama ışınları yayınlıyorlarsa bunlara 

radyoaktif madde ve yayınlanan bu çeşit ışın ya da taneciklere de iyonlayıcı radyasyon 

diyoruz. İyonlayıcı radyasyonlar atomlardan elektron sökebilecek ve onları iyonlaştırabilecek 

kadar yüksek enerjideler.  

Atom çekirdeklerinin ışın salarak başka atom çekirdeklerine dönüşmesine bozunum diyoruz 

ve bunun birimi Bequerel (Bq). Bq: Saniyede bozunan atom atomarın sayısını gösteriyor. 

Acak, aynı sayıda  bozunan farklı atom çekirdekleri, farklı enerjide, farklı ışınlar ya da 

tanecikler yayınladıklarından Bq sayısı vücudumuza etki bakımından bir ölçü değil.  

Vücudumuza etki, herhangi bir radyoaktif maddeden yayınlanan ışınlardaki enerjinin 

vücudumuzdaki soğurulmasından başka bir şey değil ki buna radyasyon dozu diyoruz. Bunun 

birimi  ise Gray. 1 Gray: Herhangibir maddenin kg başına 1 Joule’lük enerji soğurumu. 

Vücudumuzun her kg için bunun eşdeğeri gama ışınları için Sievert. Yazın deniz kıyısında 

güneş ışınlarının vücudumuza aktardığı enerjiyle derimizin kızarması gibi, çok daha girici olan 
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iyonlayıcı radyasyonun vücutta soğurulmasıyla vücudumuza enerji aktarılıyor ve bunun birimi 

ise Sievert. Bu vücut için büyük bir enerji aktarım miktarı olduğundan binde ve milyonda bir 

miktarları olan mSv ve mikro Sv kullanılıyor. 

Radyoaktif maddeler vücudumuzu ya dıştan ya da bunlar vücuda alındığında yayınladıkları 

radyasyonlarla içten ışınlıyorlar ve hasar yapabiliyorlar. Noktasal olmayan büyük ya da 

yüzeysel radyoaktif kaynaklarda dıştan ışınlanmada, radyasyon şiddeti (doz hızı) kabaca 

uzaklıkla doğru orantılı olarak azalıyor. Bu bir Geiger sayacıyla ve radyasyon kaynağıyla 1m, 

10m gibi uzaklıklarda gösterilebilir. 

Radyoaktif maddeler doğada da var. Diğer doğal radyoaktif maddeler gibi doğal uranyum da 

yer kabuğundan kaynaklanıyor. Yarılanma süresi dünyanın yaşı kadar : 4,5 milyar yıl, yani 

başlangıçtaki her 100 gramdan bugün 50 gr kalmış. Vücuda alındığında ise vücuttaki 

yarılanma süresi çeşitli organlara göre 15 ile 180 gün arasında değişiyor. Yani vücuda 1 gr 

alınmış olsa bunun yarısı bu süreler sonunda normal yollarla vücuttan atılıyor. 

 

Uranyum: Çok düşük radyoaktiviteli bir madde ! 

Belki şaşılacak ama uranyum çok zayıf radyoaktiviteli bir madde ya da her gramının Bq olarak 

bozunum sayısı olan ‘Özgül radyoaktivitesi’ çok düşük. Halbuki, bu kadar düşük radyoaktiviteli 

uranyumdan nükleer güç santrallerinde (NGS)nasıl oluyor da büyük enerji üretiliyor?  NGS’de 

durum farklı. NGS’da Uranyum 235 ancak nötronlarla bölündüğünde aşırı enerji ortaya 

çıkıyor.  
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%99 uranyum 238’den oluşan doğal uranyumun özgül radyoaktivitesi düşük ancak ondan 

bozunmayla türeyen radon gazı ve bundan da türeyen Polonyum 210 ve Kurşun 212 gibi ağır 

metallerin vücut  için çok daha fazla etkili olduğunu araştırmacılar ortaya koydular. 
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Öte yandan uranyumun vücuttaki kimyasal zehirliliği, radyolojik zehirliliğiden önce geliyor. 

Bu nedenle vücuda giren miktar önemli. Günlük sınır değer 42 mikrogram. Ancak,  vücuda 

besinlerle, sular ve havayla giren tüm uranyum vücutta kalmıyor çoğu normal yollarla 

atılıyor. Sonunda vücudumuzda 30 ile 60 mikrogram arasında uranyum kalıyor. Vücuttaki 

kimyasal zehirlilik ise ancak 420 mikrogramdan başlıyor. Bunun radyasyon etkisi ise yok 

denecek kadar az (WHO verileri). 

Uranyum yer yüzünde her toprakta çok az miktarda bulunuyor. Ortalama olarak 3 ppm. Bu, 

bir çorba kaşığı uranyumun 10 tonluk bir kamyon toprakta homojen olarak karıştırılıp 

dağılması demek. Ancak dünyanın bazı böge ya da yörelerinde uranyum çok daha fazla 

bulunuyor.  

Türkiye’de de örneğin Manisa Köprübaşı ve Aydın Söke Kisir köyü çevrelerinde uranyum çok 

daha fazla var. Buralarda uranyum aramaları yapılmış, sondaj çukurları açılmış. Bunlardan 

halk kanser oluyor, şeklinde medyada yayınlar yapılıyor (Bkz. Aydın söke uranyum Youtube).  
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Buralardaki uranyum kesin kanser yapar diyen sözde uzmanlar!! ve konunun uzmanı olmayan yanlış 

hesap yapan prof.ler de var. Eline Geiger sayacı alan bazıları, kimsenin yaşamadığı dağlarda ölçümler 

yapıp, sanki halk o yüksek uranyumlu taşların üzerinde sürekli oturuyormuş gibi yanlış sonuçlar 

çıkarıyor. Kuşkusuz bunların içinde bazı doğru ve değerli ölçümler ve sınır değerlerle karşılaştırmalar 

da bulunuyor. Ancak sadece sınır değerlerle karşılaştırmalar da yeterli değil. Doğal uranyumun 

buralarda yaşayanlar için kanser risk nedir ? Radyasyon fiziği yol ve yöntemlerine göre buna 

nasıl yanıt verilebilir nelerin yapılıp yapılmadığı ortaya konabilir?  

İyi yanmamış ızgaradaki et de kanser yapabilir ! 

Uranyumu bol topraklarda yaşayanların almakta oldukları radyasyon dozu kanser yapar mı? 

Yapar da, yapmaz da! Herşeyin çok fazlasının zararlı olduğunu kanıtlayabiliyoruz ve bunu 

hepimiz biliyoruz. Ancak herşeyin çok azının da zararlı olmayacağını kanıtlayamıyoruz. Bu, 

herşeyden önce alınan radyasyon dozuna ve bunun zamana dağılımına bağlı..Günlük 

yaşamımızdan bir örnek verirsek: Örneğin 2 litre viski 10 dakikada susuz içilirse insan ölebilir 

ama 10 günde azar azar içilirse bir şey olmayabilir. Olmayabilir diyoruz, çünkü zaralı olup 

olmayacağını kesinlikle söyleyemeyiz. Öte yandan örneğin iyi yanmamış kömürde pişirilen bir 

parça pirzolada yüzlerce kanser yapan madde olduğunu uzmanlar söylüyorlar. Ama herkes 

bu çeşit pirzola yiyor kanser olmuyor ya da ileride olursa pirzoladan olduğunu kimse 

kanıtlayamıyor. Radyasyon dozu da böyle.. Hatta düşük radyasyon dozunun vücuda yararlı 

olduğunu da söyleyen uzmanlar var. Radon kaplıcalarından sonra romatizmalı dizlerinin artık 

daha iyi olduğunu, ağrılarının dindiğini söyleyenler de var. 

Radyasyon dozunun 200 mSv’ten azının vücutta herhangi bir hasar yaptığı ise gözlenemiyor. 

Hatta Japonya’da 2. Dünya savaşında atılan atom bombalarından kurtulanlar üzerinde 

bugüne kadar sürekli yapılan tıbbi gözlemlerde 1 Sv ‘ten (1000 mSv) fazla doz alanlarda 

radyasyonun belirgin bir etkisi kesinlikle belirlenemiyor. Bu dozu alan onbinlerce kişinin 



6 
 

ancak % 5’inin kanserden öldüğü ya da ölebileceği hesaplanıyor ama tek tek kişiler için bir 

sonuç çıkarılamıyor (Örneğin 10 bin kişinin her biri 1 Sv’lik doz almış olsa bunlardan ancak 

500 kadarı kanser olabiliyor diğer 9500 kişide kanser gözlenemiyor). Uranyumu bol 

topraklarda ise bundan çok daha az radyasyon dozunun oluşabileceği kaba bir hesapla 

gösterilebilir. Bu demek değildir ki ölçüm, hesap ve değerlendirme yapmayalım? Tam tersi 

derinlemesine yapalım ve ondan sonra çıkan sonuca göre karar verelim. Sadece bir kaç 

ölçüm ve sınır değerlerle karşılaştırma yeterli değil.  

Bol uranyumlu topraklara dönersek: Önce halkın uranyum ve onun bozunumundan üretilen 

radon, polonyum gibi radyoaktif maddelerden almakta olduğu toplam radyasyon dozunun 

(DT) doğru olarak hesaplanması gerekiyor. 

Bu çeşit radyoaktif maddeler topraktan ve evlerin duvarlarından vücudu hem dıştan 

ışınlarken, solunum ve sindirim yoluyla vücuda besinler, su ve havayla girerek içten de 

ışınlıyorlar. Vücudun aldığı dozu doğrudan vücutta ölçemiyoruz. Çünkü maddeler diğer 

maddeler gibi vücudun çeşitli organlarına yerleşip bir süre kalıp sonra bunların büyük bir 

bölümü normal yollarla vücuttan atılıyor. Bunlardan vücuda hangilerinin ne yollarla ve 

günde, yılda ortalama olarak ne miktarda girdiklerini ve bunlardaki radyoaktif maddelerin 

miktarlarını, vücutta ilgili organlarda kalış sürelerine göre  bilmemiz ve doz hesapları 

yapmamız gerekiyor. Bunun için de yöre halkında, ayrıntılı araştırmalar yapılması, 

insanların yeme alışkanlıklarının ve yörede yetişen besin maddelerinden hangilerinin daha 

çok ve ne miktarlarda yendiğinin ve bunlardaki doğal radyoaktif maddelerden hangilerinin 

ne miktarlarda bulunduğunun belirlenmesi gerekiyor. Bunlar ise bugüne kadar Türkiye’de 

yapılmış değil.  

Bunu formüle edersek: 

DDR : Dış radyasyon dozu (Topraktan, evlerin duvarlarından) 

 DİR : Iç radyasyon dozu (Vücuda havayla alınan Radon, Polonyum, Kurşun ve vücuda 

giren besinlerden) 

Toplam doğal radyasyon dozu: 

 (DT)= DDR + DİR  

Önce vücudun etkilendiği toplam radyasyon dozu bu şekilde hesaplanacak sonra bu doz, 
sürekli almakta olduğumuz ortalama doğal radyasyon dozu ve bunun değişim aralığıyla 
karşılaştırılacak eğer yüksek ise bu dozun oluşturabileceği kanser riski hesaplanıp önleme 
gerek olup olmadığı kararlaştırılacak. Görüldüğü gibi çok kapsamlı araştırmalar  gerekiyor. 
Öte yandan içme sularında ve evlerde yüksek radyoaktivite ölçülmüş ise önlemler alınarak bu 
çeşit suların içilmesinin önlenmesi ve yüksek radonlu evlerin sık sık havalandırılması 
gerekebilir. 
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SON AÇIKLAMA 

Başlığa dönersek: Uranyumu bol topraklar kanser mi yapıyor? 
sorusunun yanıtının, yukarıdaki açıklamalarımızdan, kesin olarak 
verilemeyeceği görülür.  Bilimde derinlemesine araştırma ve 
incelemelerle karşılaştırmalar yapılmadan bir sonuca 
varılamayacağı bilinir ve sonuçların da başka araştırmalarla 
sınanması gerekir. Bu nedenle bir kaç ölçüme dayanılarak medyada 
kesin açıklamalar yapılması ya da - köyde kanserliler arttı ve buna 
çevredeki uranyum maden çukurları sebep oldu gibi ! açıklamalar 
yapılması bilimsel olarak doğru değil. Yaşamın her dalında risk 
vardır ve burada da kesin sonuç vermek yerine risk ne kadardır? 
sorusunu sormak ve buna yanıt aramak gerekir. İnsan sağlığına 
etkisi olabilecek herhangi bir maddenin ya da radyasyon dozunun 
değil az miktarının, çok miktarının bile her insanda aynı etkiyi 
göstermediği biliniyor. Bu, Japonya’da 2.Dünya Savaşı sonunda 
1945’de atılan atom bombalarından yaşamda kalan 100 bin kadar 
kişinin aldığı 1000 mSv’in epey üzerindeki radyasyon dozlarının 
ortalama olarak sadece % 5 kadarında kansere neden olabileceğini 
son 70 yıldır yapılmakta olan epidemiyolojik araştırmalar 
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göstermiştir (ya da yaklaşık olarak aynı dozları alan 95 bin kişide 
kanser görülmemiştir). 

Uranyumu bol topraklar çevresinde yaşayanların aldıkları 
radyasyon dozlarının ise, çok çok daha düşük olacağı kestirilebilir ve 
bunun kanser riski ise son derece düşük kalacaktır. Yapılan bir uzun 
uçak yolculuğunda kozmik ışınlardan alınan radyasyon dozunun çok 
daha fazla olacağı hesaplanabilir. 

Bu demek değildir ki uranyumu bol topraklar çevresinde kanser riski 
yoktur. Risk vardır ama son derece düşük olacağı beklenir. Bu riski 
daha da azaltmak istiyorsak yapılacak iş, yukarıda ayrıntılarıyla 
açıklanan bilimsel araştırma, ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak ve 
bunların sonucu olarak gerekiyorsa, ilgili önlemleri almak olmalıdır. 
Örneğin yüksek radyoaktiviteli içme sularının, besinlerin halka 
ulaşmasını önlemek ve yüksek radon derişimli evlerin sık sık 
havalandırılmasını sağlamak bilimin gösterdiği yoldur. Öte yandan 
yukarıda belirtildiği gibi, vücuda giren uranyumun kimyasal 
zehirliliği radyasyonun etkisinden çok daha önceliklidir ve bu 
nedenle besinler, sular ve hava yoluyla vücuda günde ne kadar 
uranyum girdiği? ölçümlerle belirlendikten ancak sonra toplam risk 
(kimyasal ve radyolojik risk) hesaplanabilir 

 
Konuyla doğrudan ilgili yayınlar için bkz: 

A. https://www.herkesebilimteknoloji.com/haberler/saglik/sokede-uranyumun-kanser-iddiasi-
taek-aciklamasi-neler-yapilmali 

B. .https://www.herkesebilimteknoloji.com/haberler/saglik/aydin-soke-yoresindeki-bir-
uranyum-madeni-kanser-mi-yapiyor 

C. Greenpeace Aydın Kisir Raporu 2017 
Diğer referanslar aşağıdadır. 
 

https://www.herkesebilimteknoloji.com/haberler/saglik/sokede-uranyumun-kanser-iddiasi-taek-aciklamasi-neler-yapilmali
https://www.herkesebilimteknoloji.com/haberler/saglik/sokede-uranyumun-kanser-iddiasi-taek-aciklamasi-neler-yapilmali
https://www.herkesebilimteknoloji.com/haberler/saglik/aydin-soke-yoresindeki-bir-uranyum-madeni-kanser-mi-yapiyor
https://www.herkesebilimteknoloji.com/haberler/saglik/aydin-soke-yoresindeki-bir-uranyum-madeni-kanser-mi-yapiyor
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SEMİNERDE SUNULAN BAZI FOLYELER BİLGİ İÇİN AŞAĞIDADIR: 

Konuya yabancı olanlar için: 
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Uranyumun çok düşük özgül radyoaktivitesiyle, Polonyum 210’un çok yüksek özgül 

radyoaktivitesinin karşılaştırılması (2006 yılında Rus casusu Litvinenko, kahvesine 

damlatılan Po 210 ile öldürülmüştü): 
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