
 
RADYOAKTİFLİK 

 
Atomların ve molekiller arası çekim kuvvetlerinin değişmesi ile fiziksel 

değişimlerinin, atomların değerlik elektron sayılarının değişmesiyle kimyasal değişimlerin 
olduğu bilinmektedir. 
 
 Kimyasal tepkimelerde, atomlar elektron alış verişi veya elektronların ortaklaşa 
kullanılması gerçekleşir. Fiziksel ve kimyasal olaylarda atomların çekirdek yapısı değişmez. 
Bu konuda atom çekirdeklerindeki değişmeler incelenecektir 
 
 Bilim adamı Hanri Becquerel ışımayı 1896 yılında fotoğraf kağıdı ve uranyum 
bileşiğini bir çekmeceye bırakması sonucu fark etmiştir. Radyoaktif ışımalar konusundaki 
esas çalışmaları Marie ve Piere Curie tarafından yapılmıştır. 
 
 Bu çalışmalar sonucunda radyoaktif olarak adlandırılan atomların yüksek enerjili 
tanecikler ve ışınlar yaydıkları belirlenmiştir. 
 
 Radyoaktif atomların ışıma yapması elektron ile ilgili değil, çekirdeğin yapısı ile 
ilgilidir. 
 Kimyasal tepkimeler ile nükleer tepkimeler arasında önemli farklar vardır. 

• Kimyasal tepkimlerde atomun değerlik elektron sayısı değişirken, nükleer 
tepkimelerde çekirdek değişikliğe uğrar. 

• Bir elenemntin izotoplarının kimyasal özellikleri aynıdır. Ancak elementin 
izotopları farklı nükleer tepkime verir. 

• Kimyasal tepkimelerde kütle korunur. Nükleer tepkimelerde ise kütle korunmaz. 
• Nükleer tepkimelerdeki enerji değişimi, kimyasal tepkimelerdeki enerji 

değişiminden çok fazladır. 
Radyoaktif değişmeler atomun çekirdeği ile ilgilidir. Bundan dolayı atomun çekirdek 
yapısı ve atomun temel tanecikleri iyi bilinmelidir. 

  

A. ATOMUN ÇEKİRDEĞİNİN YAPISI 

Atom çekirdeği proton ve nötronlardan oluşmuştur. Bu taneciklere topluca nükleon denir, 
Protonlar pozitif yüklü, nötronlar yüksüzdür. Protonun kütlesi, nötronun kütlesinden küçüktür. 
Aralarındaki fark küçük olduğu için genellikle eşit alınır. Elektronlar negatif yüklü 
taneciklerdir. Çekirdeğin dışında yer alan elektronların kütlesi protonun kütlesinin yaklaşık 
1/1840’ı kadardır. 

 

 Proton Nötron Elektron 
Sembolü P n e
Bağıl yükü + 1 0 -1
Gerçek 1,6726.10-24 1,6749.10-24 9,1096.10-28

Gerçek yükü +1,6.10-19 0 -1,6.10-19

Bağıl kütlesi 1,0073 1,0087 1/1840 

1. Çekirdek Kuvvetleri 



Atom çekirdeğinin hacmi atomun hacmine göre çok küçüktür. Çekirdeğin çapı, atom 
çapından yaklaşık 105 defa daha küçüktür. Atom çapı 10~8 cm iken çekirdek çapı 10-13 cm dir. 

Çekirdek çapının çok küçük olması çekirdeği oluşturan proton ve nötronların birbirine çok 
yakın olmasını sağlar. Pozitif yüklü protonlar birbirini iterler. Bu itme sonucu çekirdeğin 
parçalanması gerekir. Çekirdeğin parçalanmamasının ve protonların bir arada durmasını 
sağlayan kuvvetler bulunmaktadır. 

Nükleonları bir arada tutan ve çekirdeğin parçalanmasını engelleyen bu kuvvetlere 
çekirdek kuvvetleri denir. 

  2. Bağlanma Enerjisi 

Bir atomun çekirdek kütlesi veya yaklaşık olarak atom kütlesi sahip olduğu proton ve 
nötronların kütlelerinin toplamına eşit olması gerekirken, gerçekte atom kütlesi, proton ve 
nötronların toplam kütlesinden daha küçüktür. 

Çekirdek oluşurken proton ve nötronların bir araya gelmesi sırasında kütle kaybı oluşur. 
Bu kütle kaybı enerjiye dönüşür. Bu enerjye Bağlanma Enerjisi denir. Bağlanma enerjisi, 

E = m.c2

formülü ile hesaplanır. 

E = Enerji.Birimi joule veya kaloridir. m = Kütle.Birimi kg'dır. c = Işık hızı.Birimi 
m/s'dir. 

E = m.c2 = kg.(m/s)2 = joule 

ÖRNEK 1 

Bir  mol  He oluşurken  açığa çıkan enerji  kaç kkal'dır? (mp = 1,0073, mn = 0,087, He = 
4,0013) 
A)  275.1012 B)275.109 C) 6,51011

D) 66.108 E)2,75.108

ÇÖZÜM 
He atomu 2 proton ve 2 nötrondan oluşuyor. 
1 mol proton = 1,0073 g 
1 mol nötron = 1,0087 g 
1 mol He oluşurken; 
2 mol proton = 2.1,0073 g 

= 2,0146 g 2 mol nötron 
= 2.1,0087 = 2,0174 g 
mT = 2,0146 + 2,0174 
= 4,032 g 
m = 4,032 -4.0013 
= 0,0307 g 
= 0,0307.10-3 kg 
E = m.c2 

= 0,0307.10-3.(3.108)2 

= 0,0307.10-3.9.1016 



= 0,2763.1013 

= 2,763.1012 joule 
 
1 kalori 4,18 joule ise, 

     X kalori 2,763.1012 jouledir. 
 

   2,763.1012

      4,18 X:

 
=0,66.1012

=6,6.1011kal 
=6,6.108 kkal 

Cevap: D 
 
 

3. Çekirdeğin Kararlılığı ve Kararlılık Kuşağı 

Bir dış etki olmaksızın kendiliğinden ışıma yapan atomlara radyoaktif atom, bu tür 
ışıma yapmalarına ise radyoaktiflik denir. Radyoaktifliğin nedeni çekirdek kararsızlığıdır. 
Atom çekirdeklerinin kararlı veya kararsız olmaları nötron ve protonların sayısına bağlıdır. 
Atom numarası 20'ye kadar olan elementlerin nötron ve proton sayıları eşit veya yakındır. 
Bu atomların çekirdekleri kararlıdır. N / p  oranı 1 ile 1,5 arasında olan atom çekirdekleri 
genelikle kararlıdır. Bu bölgede olup kararsız olan atom çekirdekleri olabilir. N / p >1,5 olan 
atom çekirdekleri ise kararsızdır. 

I. bölge: Bu bölgede bulunan atom çekirdeklerinde nötron sayısı fazla olduğu için 
kararsızlık göstermektedir. Bu bölgede olup kararsız olan atom çekirdekleri nötron sayısını 
azaltarak ve proton sayısını artırarak kararlılık kuşağına yaklaşabilir. Bu bölgedeki atom 
çekirdekleri genellikle β- ışıması yapar. 

  
 

Il. bölge: Bölgede bulunan atom çekirdeklerinde proton sayısı fazladır. n/p oranı 
kararlılık kuşağındakinden küçüktür. Bu bölgede olup kararsız olan atom çekirdeklen proton 
sayısını azaltarak ve nötron sayısını artırarak kararlılık kuşağına yaklaşabilir. Bu atom 
çekirdeklen genellikle pozitron ışıması veya elektron yakalama işlemi yapar.  

 

111. bölge: Atom numarası 83’ten büyük olan atom çekirdekleri kararsız ve 
radyoaktiftir. Bu elementlerin çekirdekleri en az bir x ışıması yaparak bozunurlar. Atom 
numaraları 60’tan küçük olan elementlerin çok azı alfa ışıması yapar.  

Atom numaraları 83’ten büyük olan elementler genel olarak proton ve nötron kaybederler. Bu 
çekirdekler adım adım bozunarak, bir radyoaktif seri oluştururlar.  



Doğal radyoaktif elemente üç grup bozunma serisi içinde yer almaktadır.  

  

  

  

Yakın tarihlere kadar, radyoaktif maddeler, ağır elementlerin bozunmasıyla elde 
edilirdi. Bundan dolayı önemlidir. Radyoaktif bozunma serisi, nükleer yakıtların özelliklerini 
anlamada da önemlidir. 

Atom numaraları 83’ten küçük olup çift sayıda proton ve nötron içeren çekirdekler diğerlerine 
göre daha kararlıdır. 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 proton ve nötron taşıyan çekirdekler en kararlı 
çekirdeklerdir. Bu sayılara sihirli sayılar denir. 

B. Radyoaktif Bozunma Türleri 

1. Alfa Bozunması ve Alfa Işınları 

a) Alfa Işınları 

      veya 2He ile gösterilir. +2 yüklü, kütle numarası 4 olan parçacıklardır. Pozitif 
yüklü olduklarından elektrik ve manyetik alanlarda sapmaya uğrarlar. 

Alfa parçacıklarının hızı, ışık hızının % 10’u civarındadır. Bunan dolayı nüfuz etme özelliği 
azdır. Ancak zarar verir. Bir madde içerisinde hareket ederken maddeyi iyonlaştırırlar ve çok 
miktarda iyon oluştururlar. 

b) Alfa Bozunması  

Daha önce söylendiği gibi atom numaraları 8’fan büyük olan elementler a ışıması 
yaparak bozunurlar. Bu çekirdekler proton ve nötron sayılarını azaltarak kararlı olmaya 
çalışırlar.  
 

Alfa ışıması, yapan bir atomun çekirdeğinden He+2 ayrılır. Atom çekirdeği 2 proton ve 
2 nötron fırlatmış olur. Atom numarası 2, kütle numarası 4 azalır.  



 

Oluşan             çekirdekleri 2e alarak helyum gazını oluşturur. 

ÖRNEK 2 

Atom numarası 88, kütle numarası 226 olan X elementi 3a ışımalarını yaparak Y 
elementini oluşturuyor. Y’nln nötron sayısı kaçtır? 

A) 82  B) 88  C) 132  D) 138  E) 214 

 

 

2. Beta Bozunması ve Beta Işınları 

a) Beta Işınları 

veya  ile gösterilir. -1 yüklü, kütlesi elektronun kütlesine eşittir. Kütle 
numarası O’dır. Elektrik ve manyetik alanlarında sapmaya uğrarlar. Negatif yüklü olduğu için 
(+) kutba sapar.  taneciklerinin hızı, ışık hızının % 15’i civarındadır.  parçacıklarına göre 
daha fazla nüfuz etme özelliğine sahiptir. 

b) Beta Bozunması 

Genellikle  olup kenarsızlık bölgesinde yer alan atom çekirdekleri  ışıması 
yaparlar. 

Bir elementin atom çekirdeği 1  ışıması yapınca atom numarası 1 artar, kütle 
numarası değişmez. İzobar atomlar oluşur. 

Beta bozunması, bir nötronun bir protona dönüşmesidir. 



 

ÖRNEK 3 

 atomu 6 alfa, 4 beta ışımalarını yapıyor. Oluşan Y ’nin atom ve kütle numarası 
kaçtır? 

A) 90—208    B) 34—206   C) 82—208   D) 82—206   E) 80—210 

 

3. Pozitron Bozunması ve Pozitron Işımaları 

a) Pozitron Işınları 

 veya  ile gösterilir. +1 yüklü, kütlesi elektronun kütlesine eşit ve kütle numarası 
0 olan bir taneciktir. Elektrik ve manyetik alanlarında sapma gösterir. Pozitif yüklü olduğu 
için (—) kutba sapar. Hızı ışık hızının % 90’ı civarındadır. Nüfuz etme özelliği daha fazladır. 

b) Pozitron Bozunması 

 olduğu için kararsız olan atom çekirdekleri kararlı hale geçmek için pozitron 
ışıması yapar. Nötron sayısı artar, proton sayısı azalır. Pozitron ışımasında 1 proton 1 nötrona 
dönüşür. 

 

Bir element atomu bir pozitron ışıması yaparsa atom numarası bir azalır, kütle 
numarası değişmez. İzobar atom oluşur. 

 



4. Gama Bozunması ve Gama Işınları 

a) Gama Işınları 

 ile gösterilir. Kütlesi ve yükü sıfırdır. Hızı ışık hızına eşittir. Nüfuz etme özelliği 
çok yüksektir. Elektrik ve manyetik alanlarında sapmaz. Yüksek enerjili elektromanyetik 
dalgalardır. 

b) Gama Bozunması 

Diğer ışımalar sonucunda atom çekirdeğinde enerji birikir. Biriken fazla enerji atom 
çekirdeğini kararsız yapar. Bu tür atomları göstermek için sağ üst köşesine * işareti konulur. 

 

Bu yüksek enerjili atom çekirdekleri gama işini yayarak daha düşük enerjili çekirdeğe 
dönüşür. 

Gama ışıması yapan atom çekirdeklerinin atom ve kütle numarası değişmez. 

 

ÖRNEK 4 

 izotopu bir beta ışıması yaparak Y izotopuna dönüşüyor. Y izotopu İçin 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Kütle numarası 34’tür. 

B) Periyodik cetvelin 5A grubundadır. 

C) Atom numarası 1 5’tir. 

D) Nükleon sayısı 36’dir. 

E) Nötron sayısı 18’dir. 



 

5 .Elektıon Yakalama 

Atom çekirdeği en yakin orbital olan ls orbitalinden bir elektron yakaladığında, 

 

tepkimesi sonucunda bir proton azalır, bir nötron artar. Bunun sonucunda atom 
numarası bir azalır, kütle numarası değişmez. Kütle numarasının değişmemesinin nedeni; 
proton sayısı bir azalırken, nötron sayısı bir artması ve toplamının değişmemesidir. 

Bir elektronun yakalanması sonucunda boşalan elektronun yerini doldurmak için 
elektronlar yeniden düzenlenir. Elektronların yüksek enerji seviyesinden düşük enerji 
seviyesine geçmeleri sonucu enerji açığa çıkar. Enerji farkı dışarıya elektromanyetik ışıma 
olarak yayılır. 

Elektron K enerji katmanından yakalandığı için elektron yakalanmasına K-yakalaması 
da denir. 

  

Bir atomun elektron yakalaması doğal bir olaydır. 

6. Nötron Bozunması (Işıması) 

Atom çekirdeğinin bir nötronu dışarı fırlatmasıdır. Bu tepkime az yaygındır. Hızlı 
gerçekleştireceği için takip edilmesi kolay olmayan bir olaydır. 

Bu bozunmada atom numarası değişmez, kütle numarası 1 azalır. Sonuç olarak ışıma 
yapan atomun izotopu oluşur. 



 

7. Proton Bozunması (Işıması) 

Atom çekirdeğinin bir protonun dışarı fırlatmasıdır. Bu tepkime az yaygındır. Bu 
bozunmada atom numarası ve kütle numarası birer azalır. Elementin türü değişir. 

 

ÖRNEK 5 

X izotopu 3 alfa, 2 beta ışımaları sonucunda  izotopuna dönüşüyor. X’ln atom ve 
kütle numarası kaçtır? 

C) 87— 217   A) 84—210   D)93—217   B) 86—209   E) 95 — 223 

 

ÖRNEK 6 

  izotopunun  izotopuna dönüştüğü bir radyoaktif bozunmada, kaç alfa ve 
kaç beta ışımaları olmuştur? 

             



 

C. DOĞAL RADYOAKTİFLİK 

Kendiliğinden yapısını değiştiren ve ışıma veren izotoplara radyoaktif denir. Doğada 
bu tür çekirdeği kararsız birçok izotop vardır. Periyodik cetvelin 83Bi izotopundan sonra gelen 
tüm elementler radyoaktiftir. Daha küçük atomlara sahip olan elementlerinde bazı kararsız 
izotopları vardır. Doğal radyoaktif bir izotop, yaygın olarak üç tür ışıma verir; alfa, beta ve 
gama. 

Radyoaktif lik, çekirdek bozunmasının bir göstergesi olup çekirdeğin kısmi 
parçalanmasıdır. ,  ve  enerji ve parçacıkları çekirdekten çıkarlar. Geride bozunan 
çekirdekten farklı sayıda proton ve nötron içeren çekirdek kalır. Bu başka bir element 
atomunun çekirdeğidir. Bu olayda bir elementi diğer bir elemente dönüşümü, başka bir ifade 
ile radyoaktif dönüşüm meydana gelmiş olur. 

Nükleer (radyoaktif) dönüşümler 20. yüzyılın başlangıcına kadar bilinmiyordu. 

Radyoaktif dönüşümlerin keşfi 1895 yılında Wilhelm Roentgen tarafından X 
ışımalarının keşfi ile başlar. Bundan esinlenen Hanri Becquerel bazı maddelenn ışıma 
yaptığını keşfetmiştir. 

Marie Curie ve Plerre Curie yaptıkları deneyler sonucunda polonyum ve radyum 
elementleri keşfedildi. Bu ve buna benzer çalışmalarla elementlerin yaydıkları alfa, beta ve 
gama ışımaları keşfedildi ve sınıflandırıldı. 

Becquerel, Pierre, Marie, Rutherford ve Villard gibi bilim adamlarının eş zamanlı 
çalışmaları sonucunda 1900’lu yıllara gelindiğinde uranyum, toryum, polonyum ve radyum 
elementlerinin ışıma yaptıkları belirlemiş oldu. Bu elementlerin ışıma yapma özelliklerini 
tanımak amacıyla Marie Curie tarafından radyoaktif element tanımlanması kullanıldı. 



Bu çalışmaların sonucunda kütlenin enerjiye dönüşümü (E = m.c2), yapay çekirdek 
dönüşümü ve diğer ışıma türleri keşfedildi. Bu çalışmaları nükleer fisyon ve atom bombası 
izledi. 

* Bir elementin bazı izotopları radyoaktif, bazı izotopları ise radyoaktif olmayabilir. 
Bir elementin radyoaktif özellik gösteren izotoplara radyoizotop denir. 

* Radyoizotopların etrafına yaydığı enerji ve parçacıklara radyasyon denir. 

* Radyasyon canlıları etkiler. Karşı karşıya kalınan miktar çok fazla ise yakıcı etki 
yapar. Canlı organizmadaki molekülleri özellikle de DNA’ları parçalara ayırırlar.  
parçacıklarının maddeyi nüfuz etme özellikleri düşüktür. Ancak nüfuz edince çok zarar verir. 
Maddeye çarpma anındaki enerjileri, moleküllerden atomları uzaklaştırır ve kristaldeki 
iyonların yerlerini değiştirir.  tanecikleri doku içine girerse, şiddetle zarar verir ve ciddi 
hastalıklara yol açar. ONA veya onun protein sentez mesajını yorumlayan enzim zarar 
gördüğünde kanser meydana gelebilir. 

 Işınlarından daha hızlı olan  ışınları elektrostatik etkileşmeye girinceye kadar 
yüzeyden 1 cm içeriye kadar nüfuz edebilir. Yüksüz ve yüksek enerjili  ışınları vücuttan, 
camdan, kapıdan duvardan geçebilir ve yolu üzerinde çarptığı molekülleri iyonlaştırarak canlı 
dokuya zarar verebilir.  ışınları etkisiyle iyonlaşan protein ve ONA molekülleri, işlevlerini 
yapamazlar ve sonuçta radyasyon hastalığı ve kanser ortaya çıkabilir. 

* Radyoaktif maddenin yaydığı radyasyon fotoğraf filmlerini etkiler. Fotoğraf 
filmlerini yakarak siyahlaştırır. Fotoğraf filmleri üzerinde siyahlaştırmanın miktarına 
bakılarak, şiddet ölçümleri veya karşılaştırmalar yapılabilir. 

* Radyoaktif maddelerin yaydıkları radyasyon Geiger sayacı kullanılarak ölçülür. 
Geiger sayacı ışımayı, düşük basınçlı bir gazın iyonlaşmasını izleyerek kaydeder. Işıma, 
atomları iyonlaştırır ve elektrotlar arasında kısa süreli bir akım oluşturur. Oluşan elektrik 
sinyali hem parıldamaya hem de tık sesine dönüştürülür. Her tık ses veya parıldama bir 
nükleer parçalanmayı gösterir. 

* Bir radyoaktif izotopun saniyedeki nükleer bozunma sayısına aktiflik denir. 
Saniyedeki bir nükleer bozunmaya 1 becquerel birimi denir. 

ÖRNEK 7 

X, Y, Z ve T elementlerinin oluşturduğu bileşiklerden; 

XZ, XT ve YZ radyoaktif, YT ise radyoaktif değildir. 

Buna göre, X, Y, Z ve T elementlerlnden hangileri 

radyoaktiftir? 

A)YalnızX     B)YalnızY      C)XveZ    O)YveT      E)X,YveT   

 



ÇÖZÜM 

YT radyoaktif değildir. Bundan dolayı Y ve T elementleri radyoaktif değildir. XT 
bileşiğindeki T radyoaktif değil ise, X radyoaktiftir. 

YZ’de Y radyoaktif değil ise, Z radyoaktiftir. XZ’de ise hem X hem de Z radyoaktiftir. 

Cevap: C 

ÖRNEK 8 

U, U203 ve U2(S04)3 maddelerinin her birinden 10 ar gram ve aynı şekilde parça alınıp 
fotoğraf filmleri üzerine konuyor. Film üzerine bırakılan izler için kesinlikle ne söylenebilir? 

A) U2(SO4)3’nın izi en koyudur. 

B) Üçüde aynı olur. 

C) U203’un izi en koyudur. 

0) Saf U’nun izi en koyudur. 

E) U2(S04)3 ve U203’nın izleri aynı, saf U’nunki farklıdır. 

ÇÖZÜM 

Eşit kütlede alındığı için U yüzdesi bakımından; 

U > U203> U2(S04)3 olur. Saf U miktarı arttıkça fotoğraf filmine daha çok etki ederek 
filmin rengini koyulaştırır. 

Cevap: D 


