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YEN‹ K‹TAPLAR
Radyasyon Biyolojisi
Say›n Editör,
20.Yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren iyonize radyasyonun
t›p’ta kullanmaya bafllamas› ile birlikte radyasyonun zararl›
etkilerinin de tart›fl›l›r hale geldi¤ini konuyla ilgilenenler yak›ndan bilmektedir. Ancak, özellikle 20.Yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan sonra t›p dünyas›nda ortaya ç›kan geliflmeler, temel
bir radyasyon bilgisinin herkese verilmesini zorunlu hale getirmifltir. Günümüzde Radyodiagnostik, Nükleer T›p ve Radyasyon Onkolojisi gibi radyasyonu do¤rudan kullanan ve
uygulayan t›p dallar›n›n yan›s›ra ; Kardiyoloji, Üroloji, Gastroenteroloji, Kad›n-Hastal›klar› ve Do¤um, Gö¤üs Hastal›klar› gibi bir çok t›p dal›nda da tan› ve/veya tedavi aflamalar›nda radyasyon kullan›m› rutin bir flekle dönüflmüfltür.

T›p uygulamalar›nda bu kadar yayg›n flekilde radyasyon
kullan›lmas›na karfl›n, radyasyon biyolojisi konusunda yeteri ölçüde bir e¤itim program› ve uygulay›c› kiflilerde de temel bilgiye dayanan yeterli bir radyasyon bilinci bulundu¤u
konusu tart›flmal›d›r. Özellikle, tekniker ve teknisyen düzeyinde radyasyon biyolojisi’ne iliflkin bilgi noksanl›¤› bilinen
bir gerçektir.
Türkçe yay›n konusunda zaten oldukça fakir olan Ülkemiz Tababetinde, radyasyona iliflkin Türkçe bas›l› materyal
bulunmas› daha da fazla bir s›k›nt› içerisindedir. Pamukkale
Üniversitesi T›p Fakültesi Ö¤retim Üyeleri Say›n
Doç.Dr.F.Suna KIRAÇ ve Yrd.Doç.Dr. Do¤angün YÜKSEL
taraf›ndan haz›rlanan “RADYASYON B‹YOLOJ‹S‹” kitab›n›n,
Ülkemizdeki Türkçe kaynak yetersizli¤inin giderilmesine
katk›s› olaca¤› flüphesizdir.

Say›n K›raç ve Yüksel taraf›ndan haz›rlanm›fl olan “RADYASYON B‹YOLOJ‹S‹” kitab›n›n oldukça kapsaml› bir içeri¤i
bulunmaktad›r. On befl (15) Bölüm ve toplam 156 sayfa
olarak haz›rlanm›fl olan kitapta bölümlerin anlam olarak s›ralanmas›, bir önceki bölümde elde edilen bilginin okuyucu
için bir sonraki bölümde kullan›labilmesi gibi yararlar sa¤lamaktad›r. Her bölümün sonunda yararlan›lan kaynaklar›n
yer almas› da okuyucu için yararl› olmaktad›r.
Nükleer Fizi¤in temel bilgileri ile bafllayan Birinci Bölümün sonunda radyasyonun madde ile etkileflimi verilmektedir. ‹kinci Bölümde bafll›k Radyoaktif Bozunum olarak belirlenmekle birlikte Radynüklidlerin Üretimi de bölüm içerisine
eklenmifltir. Üçüncü Bölümde Hücre Yap›s› ve Biyolojisine
iliflkin bilgiler de konunun geneli için oldukça yararl› temel
bilgiler içermektedir. Dördüncü Bölümden bafllayarak On
üçüncü Bölüme kadar ise radyasyonun canl› organizmadaki etkileri oldukça detayl› bir flekilde verilmifl ve yaklafl›k 100
(Yüz) sayfal›k bir ço¤unlukta bu bilgiler aç›klanm›flt›r. Son
bölümlerde ise radyasyondan korunman›n temel ilkeleri,
kurallar› ve koflullar› aç›klanm›flt›r.
Bilgiler, çok say›da flekil, grafik ve tablo ile desteklenmifltir. Yaz›m dili olabildi¤ince Türkçe ve ak›c›d›r. Tekniker ve
teknisyen meslek grubu taraf›ndan da kolayca anlafl›labilir
yal›nl›ktad›r.
Genel olarak kitab›n içeri¤i radyoaktivite odakl› izlenimi
vermekle birlikte, kitab›n yaklafl›k 2/3’ünü kapsayan sayfalarda yer alan bilgilerin radyasyonla çal›flan her meslek grubunun yan›s›ra, radyasyon konusunda bilgi edinmek isteyen
herkes için önemli bir kaynak olaca¤› kan›s›n› tafl›yorum.
Önümüzdeki y›llarda konuya iliflkin çok daha fazla say›da Türkçe çal›flman›n yay›nlanaca¤› ümidini tafl›yarak, Say›n
K›raç ve Yüksel’i Ülkemiz bilimine katk›lar›ndan dolay› kutluyorum. Güven Kitabevi taraf›ndan da¤›t›lan ve ISBN 97597560-0-5 numaras› tafl›yan bu kitab›n radyasyon ile çal›flanlar için gerek mezuniyet öncesi ve gerekse mezuniyet
sonras› e¤itim döneminde önemli bir kaynak niteli¤i tafl›yaca¤›na inan›yorum.
Sayg›lar›mla.
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bölünmesi ve kontrol noktalar›, radyasyonun zigot
oluflumundan bafllayarak fötüs- çocuk ve eriflkin organizma
üzerine etkisi esas olarak incelenmektedir. Ayr›ca,
radyasyondan korunma kurallar› ve radyoaktif at›klar›n saklanmas› ve yok edilmesi ile ilgili bilgiler literatür tarama
fleklinde aktar›lm›flt›r.

