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2. Baskı için Sunuş

1903 yılında "Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane" adıyla kurulan  ve "sağlık"  temalı  
ilk ve tek devlet üniversitesi olma ayrıcalığı ile yurt dışında eğitim faaliyeti vermeye 
yetkili tek devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi; iki adet tıp fakültesi 
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Gülhane Tıp Fakültesi) ve 16  
vilayetimizdeki "Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezleri (SUAM)"  ile hem yurt 
içinde ve hem de  Somali Külliyesi, Filipinler Külliyesi ve Sudan Külliyesi  başta 
olmak üzere  yurt dışında da ülkemizi gururla temsil etmektedir. 

Sağlık alanında eğitim standartlarını yükselterek ulusal ve uluslararası 
seviyede nitelikli bireyler yetiştirmek, bilim üretmek, teknolojik ürünler anlamında 
ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmak ve bu kazanımları ihtiyaç duyan ülkelerin 
hizmetine sunmak, geçmişten geleceğe köprü olmak ve bütün bunlarla yaşam 
kalitesini artırarak insan ve toplum sağlığına katkıda bulunmak vizyonunu temel alan 
üniversitemizin; gerek yurt içi gerekse yurt dışında  eğitim, araştırma, geliştirme ve 
örnek olma misyonuyla örtüşen bir anlayışla, onkoloji temel alanı ve radyasyon 
onkolojisi disiplininde de örnek olması kaçınılmaz bir gereklilikti. 

Bu bağlamda, üniversitemize bağlı Gülhane Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Murat 
Beyzadeoğlu ile SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Dr. Cüneyt Ebruli 
tarafından hazırlanan; ilk baskısı 2008 yılında yayınlanıp, 2010 yılında ingilizceye 
çevrilerek Springer Verlag yayınevi tarafından dünya tıbbının hizmetine sunulan 
eserin; 10 yıl sonra güncellenmiş ikinci baskısının, klinik onkoloji ve radyasyon 
onkolojisi alanında ülkemize ve dünya tıbbına önemli bir değer katacağına, onkoloji 
ile ilgilenen tüm branşlardaki uzmanlık öğrencileri ve uzmanlara, tıp fakültesi 
öğrencilerine ve yeterlik sınavlarına hazırlanan tüm tıp mensuplarına yararlı 
olacağına  inanıyorum. 

Bu kitabın kanserle mücadele eden tüm onkoloji camiası ve Türk tıbbı için 
hayırlı olmasını diler; yazarlara üniversitemiz adına teşekkür ederim.





2. Baskı için Önsöz

2008 yılında Türkiye'de "ilk Türkçe Radyasyon Onkolojisi ders kitabı" olarak 
Türk tıbbına kazandırdığımız ve 2010 yılında Springer-Verlag Berlin-Heidelberg 
Yayınevi tarafından;Türkçe orijinalinden İngilizceye çevrilerek, Almanya-Heidelberg'de 
"Basic Radiation Oncology" olarak hem yazılı, hem de elektronik ortamda (Kindle, Ios 
ve Android formatlarında) yayımlanarak, dünyada alanında "bestseller" olan "Temel 
Radyasyon Onkolojisi" kitabının, "revize edilmiş ikinci edisyonu"nu, tıbbımızın 
hizmetine sunmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz.

Birinci baskısı ile gerek disiplinimiz, gerekse klinik onkoloji ile ilgilenen tüm 
meslektaşlarımız ve kanser tıbbı ile ilgilenen ulusal ve uluslararası profesyonellerden 
aldığımız olumlu ve cesaretlendirici geri beslemelerle hazırladığımız bu ikinci baskıda; 
kitabın temel formatı ve amacı değişmeden bütünüyle gözden geçirilmiş ve özellikle 
WHO kanser sınıflandırmalarındaki revizyonlar ile  2017 AJCC 8. Edisyonu  başta 
olmak üzere, gelişen teknoloji ve bilgi birikimi de göz önüne alınarak güncellenmiştir.

Kitap; "Radyasyon Fiziği, Radyobiyoloji" ve "Radyasyonla tedavi edilen tüm 
majör kanser tiplerinin" klinik manajmanını; tıp fakültesi öğrencileri,radyasyon 
onkolojisi, cerrahi onkoloji ve tıbbi onkoloji uzmanlık öğrencileri ve uzmanlarına bir 
kaynak kitap olarak sunmak üzere dizayn edilmiştir.

Revize edilmiş Türkçe baskı temelinde, yine Springer-Verlag Yayınevi 
tarafından yayımlanacak olan, uluslararası revize 2.baskı "Basic Radiation 
Oncology"nin de hazırlanıp basılması için bizleri cesaretlendiren; Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet ERDÖL'e ,SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi 
Radyasyon Onkolojisi AD Başkanlığında görevli öğretim üyesi arkadaşlarımıza, SBÜ 
İzmir Tepecik EAH ile SBÜ İzmir Dr. Suat Seren EAH'deki uzman arkadaşlarımıza ve 
SBÜ Gülhane Basımevi personeline şükranlarımızı sunar; kitabın onkoloji ile ilgilenen 
tüm meslektaşlarımıza faydalı olmasını dileriz.

Ankara, 2018   Prof.Dr. M. Murat BEYZADEOĞLU

İzmir, 2018 Dr. C. Cüneyt EBRULİ





1.Baskı için Sunuş

Bilindiği gibi kanser, toplumda ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer 
almaktadır.  Ortalama ömrün uzaması ve çevre kirlenmesiyle birlikte, bu hastalıkların 
görülme sıklığında artış kaçınılmazdır. Kanser tedavisinde cerrahi ve tıbbi tedaviye ilave 
olarak uygulanan radyoterapinin tarihçesi, 100 yılı aşmaktadır. Ancak fizik ve tıp 
bilimindeki gelişmelere paralel olarak Radyasyon Onkolojisi alanındaki gelişmeler çok 
büyük boyutlara ulaşmıştır. GATA Radyasyon Onkolojisi Kliniği, 1971 tarihinden itibaren 
hizmet vermeye başlamıştır. Doç. Hv. Tbp. Kd. Alb. M. Murat BEYZADEOĞLU, 
Anabilim Dalı Başkanı olduğu tarihten itibaren, dünyadaki ilerlemelere paralel olarak 
kliniğin gelişimi için gayret göstermiştir. Bu üstün çabalar sonucu  büyük bir bilgi birikimi 
sağlanmıştır. 

Teorik olarak elde edilen bilgilere  pratikle kazanılan bilgilerin eklenmesi suretiyle 
oluşturulan bilgi birikiminin aktarıldığı bu kitabın; Radyasyon Onkolojisi alanında 
Türkiye’de basılmış ilk kitap olduğunu öğrenmekten haklı bir gurur duymuş 
bulunmaktayım. Kitabın teori ile pratiği harmanlaması, basit ve anlaşılabilir dili ile 
sadece tıp öğrencileri ile  Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında eğitim gören uzmanlık 
öğrencilerine ve uzmanlarına değil; aynı zamanda tıbbi ve cerrahi onkoloji alanında 
eğitim gören ya da uzmanlığını almış tüm hekimlere, ayrıca öğretim üyelerine de faydalı 
olacağı inancındayım.

Kitabın önsözünde ifade edilen teşekkür cümleleri ayrıca yazarların 
kadirşinaslıklarının bir örneğidir.      

Kitabın, onkoloji ile ilgilenen tüm hekimlere faydalı olması, tüm kanser 
hastalarının şifa bulması dileğiyle; yazarlara içten tebrik ve teşekkürlerimi ifade etmek 
isterim. 

M. Zeki BAYRAKTAR
Prof. Tbp. Tümgeneral
GATA Askeri Tıp Fakültesi Dekanı
ve Eğitim Hastanesi Baştabibi





1.Baskı için Önsöz

Tüm tıp disiplinleri arasında, en hızlı değişim gösteren kanser tıbbıdır. Klinik 
Onkoloji’nin üç komponenti olan Cerrahi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi ve Tıbbi Onkoloji 
disiplinleri arasında, hızla değişen teknoloji ile yarışma durumunda olan Radyasyon 
Onkolojisi; 100 yılı aşan klinik pratik mazisiyle kanser hastalarına deva olmada hatırı 
sayılır bir önem ve altyapıya sahiptir. Hemen hemen tüm kanserlerin tedavisine aktif bir 
şekilde katılan bir anabilim dalı olan Radyasyon Onkolojisi’ne “Türkçe” yazılmış bir kitap 
kazandırmaktan tarifsiz bir mutluluk duyuyoruz. 

Bu kitabın “Kanser Tıbbı Eğitimi”nde tıp fakültesi öğrencileri, Radyasyon Onkolojisi, 
Cerrahi Onkoloji ve Tıbbi Onkoloji uzmanlık öğrencileri ve uzmanlarına bir kaynak kitap 
olması yanında, Radyasyon Onkolojisi uzmanlık öğrencileri ve uzmanları için, yeterlilik 
sınavlarına hazırlayıcı bir nitelikte olmasına özen gösterilmiştir.  

Kitabı, fiziksel ve zihinsel olarak acı çekerek hastalığı ile savaşan ve bizlere 
kitaplardan öğrenilemeyecek çok daha önemli dersler öğreten hastalarımıza adarken; 
yılların mesleki ürünü olan bu çalışmanın basılması için cesaretlendiren GATA komutanı 
Korgeneral  Ö.Necati ÖZBAHADIR’a, bilimsel kalitesinin olgunlaşmasında yol gösteren 
GATA Askeri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Tbp. Tümgeneral M. Zeki BAYRAKTAR’a, Dokuz 
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Başkanı Prof. Dr. Münir 
KINAY’a, Gazi Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD Başkanı Prof. Dr.Yücel PAK’a, 
GATA Radyasyon Onkolojisi AD Bşk.’lığında görevli öğretim üyesi arkadaşlarımıza, 
GATA Basımevi Müdürü Hv. Svn. Albay Sinan BAŞARAN ve personeline, yayınlarındaki 
figürlerin yasal kullanım izinlerini veren Springer Science and Business Media grubuna ve 
American Joint Committee on Cancer (AJCC)’e şükranlarımızı sunarız. 

Ankara, 2008            Doç. Dr. M. Murat BEYZADEOĞLU 
Dr. C. Cüneyt EBRULİ 
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“Röntgen 1895’te düşük basınçlı gazların içinden geçen elektrik akımı üzerine 
çalışırken;  karanlık bir odada ışıktan korunma amaçlı siyah bir kartonla kapatılmış ve 
içi boşaltılmış bir tüpün önüne karısı, elini bir süre hareketsiz tuttuğu zaman, elindeki 
kemiklerin ve parmağındaki yüzüğün gölgesinin palete düştüğünü fark etti…”   

“Henri Becquerel, Mart 1896’da laboratuarındaki çekmecesini açtığında büyük 
bir sürprizle karşılaştı. Kapkaranlık bir ortamda olmasına rağmen bazı fotoğraf 
camları bulanıklaşmıştı…” 

 

X ışınlarını keşfeden Röntgen ve doğal radyoaktiviteyi keşfeden Becquerel’den 
bu yana geçen 100 yılı aşkın zamanda; Radyasyon Onkolojisi disiplini büyük 
aşamalar göstererek, olağanüstü karmaşık sistem ve teknolojileri kullanarak kanser 
tedavisinde büyük aşamalar kaydetmiştir. X ışınlarının keşfinden 2 ay sonra 29 Ocak 
1896’da Chicago’da bir lamba fabrikasında meme kanserli 65 yaşındaki Rosa Lee 
adlı hastaya X ışınları ile radyoterapi uygulayan Emil Grubbe adlı tıp öğrencisinden 
bu yana Radyasyon Onkolojisi disiplininin kronolojik gelişimini, aşağıdaki gibi 
sıralayabiliriz; 

1895: Wilhelm Conrad Röntgen’in, X ışınlarını keşfi (Würzburg- Almanya) 

1895: Meme kanserinde X ışınlarının kullanımı (Emil Grubbe, Chicago - ABD) 
1896: Nazofarinks kanserinde X ışınlarının kullanımı  ve radyasyon tedavisi ile ağrıda 
palyasyon sağlandığına dair ilk yayın (Voigt J, Ärztlicher Verein Hamburg. Hamburg, 
Germany; Febr 3, 1896.) 

1896: Henri Becquerel tarafından doğal radyoaktivitesinin keşfi  (Paris- Fransa) 

Giriş ve Tarihçe 

Fig.2 İlk Radyogram  (Anna 
Bertha Röntgen'in el grafisi)Fig. 1 Becquerel'in bulanıklaşan fotografik camları 
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1896: Victor Despeignes tarafından mide kanserinde    X ışınlarının kullanımı (Lyon - 
Fransa) 

1896: Léopold Freund tarafından cilt kanserinde X ışınlarının kullanımı (Viyana - 
Avusturya) 

1897: Elektronların keşfi ( Thompson) 

1898: Pierre ve Marie Curie tarafından Radyum’un keşfi ( Paris – Fransa) 

1899: Alfa partikülünün tanımlanması ( E. Rutherford) 

1901: Radyumun cilt brakiterapisinde ilk kullanımı (Dr Danlos -Hôspital Saint-Louis – 
Paris - Fransa) 

1903: Lenfomada radyoterapinin etkinliğini gösteren ilk yayınlar (Dr. Senn ve Dr. 
Pusey) 

1905: Seminomların radyoterapiye duyarlılığının keşfi (Antoine Béclère –Paris – 
Fransa) 

1905: Fotoelektrik etkinin Einstein tarafından gösterilmesi 

1906: Karakteristik X ışınlarının saptanması ( G. Barkla) 

1922: Compton etkisinin gösterilmesi (Arthur H. Compton) 

1931: İlk Siklotron (Ernest O. Lawrence) 

1932: Nötronların keşfi (Sir James Chadwick –Cambridge- Birleşik Krallık) 

1934: Yapay radyoelementlerin keşfi (Irène ve  Frédéric Joliot-Curie –Paris - Fransa) 

1934: Baş boyun kanserlerinde  % 23’lük kür sağlanması ( Henri Coutard ) 

1934: Marie Curie’nin pernisiyöz anemi (myelodisplazi) nedeniyle ölümü 

1940: İlk Betatron (Donald W. Kerst) 

1951: İlk Kobalt aygıtı  (Harold E. Johns – Kanada) 

1952: İlk LİNAK aygıtı (Henry S. Kaplan - Stanford - Kaliforniya) 

1968: Gamma Knife’ın keşfi (Lars Leksell) 

1971: İlk Bilgisayarlı Tomografi aygıtı ( G.N. Hounsfield -İngiltere) 

1973: İlk MRG aygıtı (Paul C. Lauterbur, Peter Mansfield) 

1990: Bilgisayar ve BT’nin IMRT amaçlı ilk kullanımı (ABD) 

2000'ler : IGRT, Tomoterapi, Cyberknife; İntraoperatif RT uygulamaları 

2017: MR Lineer Akseleratör (UMC Utrecht- Hollanda)
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Fig.3  İlk  Radyasyon Onkologu, Emil Grubbe.
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Sözcük Yunanca ατοµος veya atomostan gelir, 'bölünemez' demektir. Eski Yunanistan'da 
bazı düşünürlere göre atom maddenin bölünemez en küçük parçasıydı. Modern 
kullanımdaki atomlar ise atomaltı parçacıklardan oluşur [1]

Fig. 1.1. Atomun yapısı   

Bir çekirdekte yer alan nötron ve protonların toplam sayısı (n+p) veya farklı bir  ifade ile 
nükleonların toplam sayısı  toplam sayısı o çekirdeğe ilişkin "kütle numarasını" belirtir ve "A" 
harfi ile sembolize edilir. Protonların toplam sayısı o çekirdeğe ilişkin "atom numarasını" 
belirtir ve "Z" harfi ile sembolize edilir 

Fig. 1.2. Karbon atomunda  
kütle ve atom numaraları 

1. 1.Atom

Nüklid  Bir atom Z
AX   şeklinde yazılırsa nüklid

adını alır (ör : He4
2 ) 

Radyonüklid 
AXZ   şeklinde yazılan atom 

radyoaktif özelliklere sahipse,  radyonüklid adını alır. 

Elektronlar, eksi yüklüdürler ve proton, 
nötron, elektron üçlüsünün arasında en 
hafifidirler [1].
Protonlar artı yüklüdür, kütleleri elektrondan 
yaklaşık 1839 kat yüksektir[1].

Nötronlar yüksüzdür, onların da kütlesi 
elektronunkinin yaklaşık 1839 katıdır [1].

Proton ve nötronlar beraberce atom 
çekirdeğini oluştururlar; bu parçacıklara 
nükleon da denir.  

Bir atomun çapı, yaklaşık 10−8 cm 
düzeyindedir. Atom çekirdeğinin çapı ise    
10−13 cm’dir [1].

.
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Bir kaynaktan çevreye enerji taşınımıdır. Bu taşınım partiküler veya elektromagnetik dalga 
şeklinde olabilir. Atomlardan çeşitli şekillerde ortaya çıkan enerji türleri ve bunların yayılma 
şekilleri elektromagnetik radyasyon olarak adlandırılır[2]. İçinde X ve γ ışınlarının ve 
görülebilir ışığın da bulunduğu radyasyonlar, dalga boyları ve frekanslarına göre bir 
elektromanyetik radyasyon spektrumu oluştururlar. Bu spektrumun bir ucunda dalga boyları 
en büyük, enerjileri ve frekansları ise en küçük olan radyo dalgaları bulunur. Diğer ucunda 
ise; dalga boyları çok küçük, fakat enerji ve frekansları büyük olan X ve γ (gamma) ışınları 
bulunur. 

Foton
Bir elementin en küçük yapıtaşı atom olarak kabul edilirse, elektromagnetik radyasyonların 
da en küçük birimi fotondur [3].  

• Fotonların kütleleri yoktur ve boşlukta ışık hızında enerji paketleri şeklinde yayılırlar.  

Elektromagnetik radyasyonların ortak özellikleri 

• Boşlukta düz bir çizgi boyunca yayılırlar.
• Hızları ışık hızına (yaklaşık 300.000 km/sn) eşittir [4].
• Geçtikleri ortama; frekanslarıyla doğru orantılı, dalga boylarıyla ters orantılı olmak 

üzere enerji aktarırlar [5].
• Enerjileri maddeyi geçerken, absorbsiyon ve saçılma nedeniyle azalır, boşlukta ise 

uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak azalır. 

Elektromanyetik radyasyonlar iyonizan ve non-iyonizan olarak ikiye ayrılır.  Non-iyonizan  
radyasyonlar dalga boyu 10-7 metre’ye eşit veya daha yukarı olanlardır. 

• Non-iyonizan radyasyonların foton enerjileri 12 eV'tan (elektron volt) daha düşüktür
ve iyonizan radyasyonun sınırı olarak kabul edilir [4].

1.2. Radyasyon 

Non-iyonizan elektromagnetik radyasyonlar: 
• Radyo dalgaları
• Mikrodalgalar
• Kızılötesi ışınlar
• Görünür ışık
• Morötesi ışınlar
• Ultraviyole
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Yüksek enerjili radyasyon iyonize radyasyon olarak da tanımlanır ve atomdan elektron 
koparabilen dolayısıyla atomu iyonize edebilen radyasyon türüdür. İyonizan radyasyon 
elektromagnetik ve partiküler radyasyondan oluşur. Klinik radyasyon onkolojisi;  fotonlar gibi 
elektromagnetik; elektronlar gibi partiküler (ve daha az olarak da nötron ve protonları) 
radyasyonları malignitelerin tedavisinde kullanır [6].

Fig.1.3. İyonizan Radyasyon alt tipleri 

  

Elektromagnetik spektrum düşük enerjili (uzun dalga boyu – düşük frekans) radyo 
dalgalarından, yüksek enerjili (kısa dalga boyu – yüksek frekans) iyonizan radyasyon 
arasındadır [7]. 

Fig. 1.4. Elektromagnetik Spektrum 

İyonizan 
Radyasyon 

Elektromagnetik Partiküler 

X Işınları  γ Işınları α Partikülleri Elektron (β ) 
partikülleri 

Nötron
Proton 

π Mezon 
Ağır İyonlar 

1.3. İyonizan Radyasyon 

1.3.1 İyonizan  Elektromagnetik Radyasyon 
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• Yüksek enerjili radyasyon madde ile etkileştiğinde elektronlar, atomik ve moleküler 
yörüngelerinden kopar (iyonizasyon)[8].

• Bu elektronlar, maddenin içinden geçerken sekonder elektronları üretirler.
• Ortalama 33.85 eV’luk enerji ortama salınır ki bu enerji atomik ve moleküler düzeyde önemli bir 

enerji miktarıdır [8].
• Klinik olarak yüksek enerjili fotonlar kullanıldığında, her tahrip edici olay başına ortalama 60 eV 

yüklü sekonder elektronlar, hücresel moleküllere transfer olur [8]. 

Alman fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen tarafından 1895’de keşfedildi [9]. 
• William David Coolidge (1913) tarafından  geliştirilen sıcak katodlu Röntgen tüpleri ile, basıncı

10-3 mmHg’ya kadar düşürülmüş cam bir tüpün içine yerleştirilmiş anod ve katod  levhalar arasına, 
çok yüksek enerjili  elektriksel gerilim (106  - 108  volt) uygulanır.

• Katodu terkeden hızlı elektronlar, anod üzerine yerleştirilmiş erime sıcaklığı yüksek bir metal 
hedefe çarpar ve frenleme (bremmsstrahlung) sonucunda X ışınları oluşur.

• Temel mekanizma, hızlandırılmış elektronların hedef metalin atom çekirdeklerince 
yavaşlatılmasıdır.

• Oluşan X ışınlarının enerji ve dalga boyu, metal hedefin atom numarası ile elektronların enerji ve 
hızlarına bağlıdır.  Bu proses X- ray üniteleri, lineer akseleratörler ve betatronlardan, medikal 
radyasyonun  büyük bir kısmının elde edilme yöntemidir.  

Fig.1.5A-B. X – Ray Tüpü 

• X ışınları ekstranükleer prosesler sonucu elde edilir.  X ışını tüpleriyle 2 çeşit X ışını elde edilir.
o Elektronun , çekirdekle etkileşip yavaşlayıp yön değiştirmesiyle açığa çıkan enerjiye 

Bremmsstrahlung X ışını  denir [10,11].
o İç yörüngedeki bir elektronu sökmesi ve boşta kalan yörüngenin dış yörüngeden gelen 

elektronla doldurulmasıyla açığa çıkan X ışınlarına,Karakteristik X ışını denir [12].
Ø Karakteristik X ışınının enerjisi, elektronun çarptığı metale özgü olduğu için 

karakteristik adını almıştır.  

1.3.1.a. X Işınları 

Fig. 1.6.B.  Bremmsstrahlung  ve Karakteristik X ışını oluşumu     

A B

A B
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• Bremmsstrahlung sonucu oluşan X ışınları geniş bir spektruma(heterojen) sahiptir.
• Karakteristik X ışınları ise monoenerjitiktir. 

• Fiziksel açıdan X ışınları ile idantik yapıda olan gamma ışınları; radyoaktif bozunma 
sırasında atom çekirdeğinden salınırlar (intranükleer).

• Kararsız durumdaki bir atom çekirdeği; fazla enerjisini bir elektron (e-)(beta partikülü)
veya bir Helyum çekirdeği (alfa partikülü) çıkararak, kararlı duruma geçmeye çalışır,
ancak enerjisi hala fazla olduğu için gamma ışıması yaparak kararlı duruma geçmeye
çalışır.

Fig.1.7. Gamma ışını oluşumu      Fig. 1.8.  60Co   bozunumu   

Gamma ışınları iyi tanımlanmış enerjilere sahiptir. 

1.3.1.b. Gamma (γ) Işınları 

Radyoaktif çekirdekler kendiliğinden bozunuma uğrarlar. Bu süreç üç şekilde 
gerçekleşebilir; 

• Alfa ve beta bozunumlarında kararsız bir çekirdek, alfa ya da beta parçacıkları 
yayarak daha kararlı bir çekirdek haline gelmeye çalışır. 

• Gama ışıması ise çekirdeğin cinsi değişmeden uyarılmış bir durumdan taban duruma 
bozunmasıdır.

• Örneğin  60Co (Kobalt) bozunumunda 0.31 MeV’lik  beta ışımasını takiben, 1.25 MV’lik 
ortalama enerjili  monoenerjitik iki gamma ışını (1.17 MV ve 1.33 MV) salınır  ve yıkılma 
ürünü olan kararlı 60Ni (Nikel)’ e dönüşürek enerjisini kaybeder.

• Kobalt elementi normalde kararlı bir enerji düzeyindedir ve 59Co ile gösterilir ve nötron 
bombardımanı sonucu 60Co oluşur.  60Co’ın yarıömrü 5.27 yıldır ve bir gram 60Co, 50 
Curie (1.85 terabecquerel) değerinde radyoaktivite içerir [13,14].

• Bir radyoizotopun yarıömrü, radyoizotopun başlangıç aktivitesinin yarısına kadar 
bozunması için geçen zamandır [15].

• Bir radyoizotopun aktivitesi, saniye başına geçirdiği bozunma sayısıdır ve Becquerel 
veya Curie olarak tanımlanır.

o Becquerel (Bq): Günümüzde geçerli olan aktivite birimi olup, saniye başına 1 
disintigrasyonu (bozunum) tanımlar.

o Curie (Ci): saniyedeki 3.7 x 1010  disintigrasyondur.  
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Alfa Bozunumu:Çekirdeğin kararsızlığı hem proton hem de nötron fazlalığından ileri 
geliyorsa, çekirdek iki proton ve iki nötrondan oluşan bir alfa parçacığı yayımlayarak 
bozunur[16]. 

Fig. 1.9.Alfa bozunumu 

Beta Bozunumu: Beta bozunumunun üç farklı türü vardır [17].
• ß-  Bozunumu: Eğer bir radyonüklidin kararsızlığı çekirdekteki nötron fazlalığından

ileri geliyorsa, çekirdeğindeki enerji fazlalığını gidermek için nötronlardan birini
proton ve elektron haline dönüştürür.

o Proton çekirdekte kalırken, elektron hızla atomdan dışarı atılır. Bu yüksek
hızlı elektrona beta parçacığı (veya negatron) adı verilir.

o Bu şekilde beta emisyonu yapan radyonüklidin atom numarası bir artarak
kendinden bir sonraki elementin izobar atomuna dönüşür.

o Bu bozunumada kütle sayısı değişmediği için izobarik bozunma adı verilir.

Fig.1.10. Beta- bozunumu 

• Bozunum nedeniyle ortaya çıkan enerjinin büyük kısmını, momentumun korunumu
gereğince, küçük kütleye sahip olan alfa parçacığı alır.

• Helyum çekirdeği yüksek enerjiye sahip olsa da ağır kütlesi nedeniyle menzili çok
kısadır.

• Alfa bozunumu genellikle kütle numarası 190’dan büyük çekirdeklerde daha sık görülür.
• Enerji spektrumu kesiklidir ve 4 ile 10 MeV arasında değişim gösterir.
• Yüklü bir parçacık olduğundan içerisinden geçtiği maddenin elektronları ile yoğun bir

şekilde etkileşir.
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