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ÖNSÖZ 

Bu "Faaliyet raporu" Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin 
nükleer alandaki araştırma ve eğitim faaliyetlerini göstermektedir. 

Bilindiği gibi ülkelerin gelişmelerinde nükleer bilimler ve nükleer 
teknoloji gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır. 

Merkezimizde yapılan nükleer araştırmaların amacı fizik, kimya, tarım, 
sağlık fiziği ve elektronik gibi çeşitli alanlarda atom enerjisini barışçı 
amaçlarla kullanmak ve böylece ülkemiz ekonomisine etkin bir katkıda bulun
maktır. 

Ülkemizde kabul edilmiş bulunan yeni nükleer enerji politikası doğrul
tusunda olmak üzere Merkezimizde yapılan nükleer çalışmaların kapsamlarının 
genişletilmesi ve ilgili kuruluşlarla etkin bir işbirliğine gidilmesi yo
lunda büyük çaba gösterilmektedir. Ancak bu alanda geniş kapsamlı temel ve 
uygulamalı çalışmaların yapılabilmesi için çok sayıda ve üstün kaliteli 
elemana ihtiyaç vardır. Bu nedenle Merkezimizde eğitim işlerine de gereken 
ağırlık verilmekte ve Merkezimiz araştırma ve eğitim programları arasında 
iyi bir dengenin kurulmasına çalışılmaktadır. 

Bu vesile ile Merkezdeki tüm araştırıcı teknik ve idari personele 
başarılı çalışmalarından ve değerli katkılarından ötürü şükranlarımı sunmak 
isterim. 

Prof.Dr. Nurinnişa ÖZBEK 
Ankara Nükleer Araştırma 
ve Eğitim Merkezi Müdür V. 



FOREWORD 

This "Progress report" presents Nuclear Research and Training activities 

of the Center during the year of 1981. 

As it is known nuclear sciences and nuclear technology are becoming 

increasingly important for tbe national development of all countries in 

tbe world. 

Tbe ultimate objective of all nuclear studies carried out in this 

Center is to use nuclear energy for peaceful purposes in various fields 

such as physics, chemistry, agriculture, health physics and electronics, 

consequently to support effective contributions in economy of the country. 

According to the new nuclear energy policy accepted in Turkey our 

Center is attempting to extend its nuclear activities and cooperation 

with the respective foundations. 

In order to make effective and experimental studies in nuclear field 

it is necessary to have more personnel with higher ability. Therefore we 

are trying to set up a good balance between research and training program 

at the Center. 

With this occasion I would like to express my appreciations to all 

personnel including researchers, technical and adminstrative staff for 

their successful studies and valuable contributions. 

Prof.Dr. Nurlnnisa ÖZBEK 

Acting Director 

Ankara Nuclear Research 

and Training Center 
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1, MERKEZDE YOROTOLEN ÇALIŞMALAR 
STUDIES CARRIED OUT AT THE CENTER 

1,1. Yoğun bir Plazma Odağının Sınanması îçin Farklı bir Yöntem 
S. Sınman , A. Sinman 

"Mather" tipinde versatil bir yoğun Plasma-Odağı sistemi /l/ gerçekleşti
rilmiştir. Değişik elektrod gecmatrileri kullanarak ve giriş enerjisi geniş bir 
çalışma aralığında (batarya voltajı sabit tutularak batarya kapasitansı değiş
tirilmektedir.) denetlenerek, plazma ortamlarının (1-10 Torr'luk basınç aralı
ğında, H.D ve He gazları kullanılarak) özellikleri basit ve yeni bir yöntemle 
saptanmıştır. 

Bir plazma sistemi içinde plazma odağının evrimi sırasıyla, boçalma 
(breakdown), hızlanma ve sıkışma fazlarına beğlı olduğu bilinmektedir. Bütün 
bu üç fazı birlikte içeren plazma odağı boşalmaları için geliştirilmiş bir 
elektrik devre modeli Şekil 1 de verilmektedir. Şekilde C^ kondansatör batarya
sının kapasitansı, Vb(0) tamamen yüklü batarya gerilimi, Ufe(O) başlangıçtaki 
birikmiş enerji, Lb kondansatör bataryasının indüktansı, Le dış indüktass* h0f 
odak elektrod sisteminin inc'"ktansıf Z f elektrod sisteminin karakteristik eape-
dansı ve L.(t) ile R, (t) ise boşalmanın indüktansı ile rezistansıdır. Bir osi-
loskop ve poloroid fotoğraf makinesi yardımıyla kaydedilmiş boşalma akım ve ge
rilim eğrileri Sekil 2 de verilnektedir (Şekildeki entegral işareti odak fazın* 
daki endüktif etkileri saptamak amacıyla alınmıştır.) Bu eğrilerden elde edilen 
verileri kullanarak aşağıdaki denklemler yardımıyla temel odak parametreleri he
saplanmıştır. 

- Sok tabakasının kalınlığı: T (t) - Sabit f 1A (t/^"1 cm (1) 

/d(t) TJ - Plazma rez is t iv i tes i : p ( t ) - V . ( t ) T ^t ) £ l d ( t ) l a c J ~ l ohm-cm (2) 

- Elektron sıcaklığı: y t ) - [ 3 , 3 x 10 / p ( t ) ] V keV (3) 

talama elek 
yoğunluğu 

- Ortalama elektron — /_* e , u - * uit+\ A "2 +* i"* ,«.** D \ 
: n e ( t ) - Sabit V£(t) dac t l a c cm {'*) 

* Bu çalışma ANAEM'in 1 no'lu "Rölativistik Elektron Demeti ile Hatif îyon 
Demeti üretimi ve Bunun Elektron Demet Sistemlerinde Kullanılması" İsimli 
projesinden elde edilen sonuçları içermektedir. 

** ODTÜ'den misafir Prof. 
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Burada I.(t) ve V.(t) zamana bağlı akım ve voltaj değerleri, 1 elektrod 
uzunluğu, d „ ise anod-katod aralığıdır. 

Mini-Odak sistemimizin depolama enerjisi sınırlı olduğundan öteki bazı 
benzer çalışmaların /2.3/ deneysel verileri de bu sayısal hiyerarşide kulla-
nılaış ve sonuçta, önerilen modelden elde edilen sonuçlarla anılan orijinal 
çalışmaların çok iyi bir uyum içinde oldukları gözlenmiştir. 

Farklı giriş enerji seviyeleri birer parametre olmak üzere elektron 
yoğunluğu ve plazma sıcaklığı arasındaki bir korelasyon Sekil 3 de verilmek
tedir. Yoğunluğun, 0.6 Kj lük enerji seviyesinden sonra sıcaklık ile arttı
ğı anlaşılmıştır. Belirli bir odak geometrisi için (d »1.1*+ cm, 1 -"12.5cm), 

clC clC 
0.2-3 Torr'luk basınç aralığında Hidrojen gazı kullanarak 0.6 Kj lük enerji 
seviyesinde plazma sıcaklığı 1070 eV luk bir minimuma sahiptir. 

1.1. An Alternative Metnod for Testing of a Dense Plasma Focus 
S. Sinmar > A. Sinnan 

A '•Mather" type of versatil Dense Plasma Focus (DPF) system /l/ has 
been realized. Controlling in a wide operation range of the input energy 
with a constant bank voltage but with a variable bank capacitor and using 
various electrode gecnetries, the properties of the different plasma media 
(H, D and He at the pressure range of 1.0-10.0 Torr) have been determined 
by a simple and alternative method. 

It is known the fact that the plasma focus development in a plasma 
system depends upon the dreakdown, acceleration and collapse phases respec
tively. For the plasma focus discharges which contain all of these three 
phases, a modified electrical circuit model is given in Figure 1. In the 
Figure; C. is the bank capacitance, V. (0) the bank voltage (fully charged), 
U. (0) the initial storage energy, L, the inductance of the capacitor bank, 
I» the external inductances, L f the inductance of the focus electrode sys
tem. 2 - the characteristic impedance of the electrode system and L. (t) 
and Rj(t) are the inductance and the resistance of the discharge. The dischar-
ge current and voltage wavefoiros recorded by an oscilloscope and a polaroid 
* This study is consisting of the results obtained from the first project 

of AMABM titled as "Relativistic Electron Beam and Light Ion Beam 
Production and Their Utilization in Electron Beam Systems" 

** Visiting Prof, from MBTU 
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camera are given in Figure 2. mter grated voltage signal in the figure has 

been taken for the aim of determination of inductive effects in the focus 

phase. 

Using the data obtained from these waveforms the fundamental focus 

parameters have been calculated by the help of following equations. 

- The shock thickness: T <t) — Const. fl,,(t) 1 " cm (1) 
s h a •* 

- The plasma resistivity: p(t) - V'd(t) T| (t) [ Id(t) 1 ]-1ohm-cm (2) 

- The electron temperature: T (t) »[3.3 x 10~6/p(t)]2/3 keV (3) 

- The average electron . - (t) _ Congt y2 (t) d -z^ -,^-s (1|) 

density e a ac ac 

Where Id(t) and V.(t) are current and voltage values at definite times, 

d__ and 1 are the anode-cathode gap and electrode length . 

Because of the storage energy of our mini-focus system is limited, 

experimental data of some other similar studies /2,3/ has also been utilized 

in this numerical hierarchy and it has been observed that the obtained results 

from the model and from the original study are in a very good agreement. 

The different input energy levels being as a parameter, a correlation 

between the electron density and plasma temperature is given in Figure 3. 

It has been understood that after the energy level of 0.6 Kj., the density 

increases with the temperature. For a fixed geometry, (d —l.lf cm, . 

I -»12.5 cm) using Hydrogen gas, in the pressure range of 0.2-3 Torr the 

plasma temperature has a minimum of 1070 eV at the energy level of 0.6 Kj. 

REFE ANSLAR 
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Şekil 1. DPF için eşdeğer elektriksel devre 
Figure 1. Equivalent electrical circuit for OPF 

Sekil 2. Bosalaa'nin akın, gerilla ve gerilla entegrali eğrileri 
Figure 2. The discharge current and voltage waveforas and the 

signal of integral of the voltage 
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Şekil 3. DPF sistemi için tipik bir korelasyon fonksiyonu 
Figure 3. A typical correlation function for DPF system 

1.2. XRF Tekniğinin Sıvı Analizlerine Uygulanması 
P. Arı kan 

XRF tekniğini kullanarak sıvı örneklerde toryum tayini için çalifnalar 
tamamlanmıştır. Bu çalışmada Türkiye'de bulunan toryum cevher örnekleri kul
lanılmıştır. Daha önce toryum katı cevher analizi için bir metod geliştiril
mişti /l/. 

Sıvıda toryum analizi 'îin doyma kalınlığı teorik olarak aşağıdaki 
formül kullanılarak hesaplanmıştır /2/. 

Ki. (WTr) x 
£<venif>r. 

{l-exp [ -m E (\*Uf)i r± ]} (1) 
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Sonsuz kalınlık için doyma değeri. 

j - K I ( W T r ) x (2) 

Şekil 1 de teorik I eğrisi görülmektedir ve doyma kalınlığı 5 mi olarak 
bulunmuştur. Bu da deneysel değerlerle uyuşmaktadır. Ge(Li) dedektörû Si(Li) 
yerine kullanılmıştır. 20.5 keV ve 23 keV kompton piklerinin kaçak ThL i}.e 
girişim yaparak tabii fonu yükseltmiştir. Analiz hassasiyetini arttırmak vş 
net toryum spektrumları elde etmek için X-ışını spektrumları, blank spektr 
rumlarla normalize edilmiştir. Blank spektrumlar ise 5 mi destile su ile 
e^de edilmiştir. Şekil 2 de blank ve sıvı toryum spektrumları görülmektedir. 
S).vı örneklerde 800-900 ppm toryum bulunmaktadır. Metod 500 ppm den küçük 
toryum konsantrasyonlarında pek hassas olmamaktadır. 

Deney sonuçları ayrıca ThL /LR oranlarıyla da kotrol edilerek metodun 
geçerliliği ortaya konulmuştur /3/. 

1.2. Application of XRF Technique to Solution Analysis 
P. A n kan 

The study of trorium analysis in solution by using XRF technique was 
completed. In this study, thorium ore samples from Turkey have been used. 
In recently, the method was described for bulk thorium ore analysis /l/. 

Saturation thickness value for thorium analysis in solution has been 
calculated theoretically Eq. 1 121. 

I -KI ( * T r ) X { 1-wp [ -m 7 ( y +uf).. r .]} (1) 
S ( W ri 

For infinite thickness, saturation value, 

IX8-KIO -JlLL£LiL- (2) ' 
f W i P I 
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Theoretical I„ curve is shown in Fig. 1 and corresponds to a volume of 5 

ml for thorium ore solution. This value agrees well with experiments. Ge(Li) 

detector was used instead of Si(Li) detector. Thî escape peaks of approxima

tely 20.5 keV and 23 keV Compton have interfered with ThL and increased 

background of thorium L-X rays region. X-Ray spectrums have been normalized 

with blank spectrums, in order to obtain net thorium spectrum and to increase 

the sensitivity of analysis. Blank spectrum was obtained when the cell was 

filled with a 5 ml volume of distilled water. The spectra of thorium ore 

solution and blank are shown in Fig. 2. Solution samples were prepared con

taining 800-900 ppm Th/ml. It has been observed that the method is not sen

sitive to determination of thorium concentration less than 500 ppm. 

Normalized results were also controlled by ThL /LQ intensity ratio and 
a p 

in principle, this method is powerful enough to be used for Th analysis in 

solution /3/. 

REFERANSLAR 

REFERENCES 

,1.' P. Arikan, I. Alkan 

Radioactive ore Analysis by Optimized Radioisotope XRF tech. 

J. of Radioanal. Chem. Vol. 67 (2), (1381) p. 403 

/2/ J.R. Rhodes et. al. AERE-R »W7H (1964) 

/3/ P. Arikan "Anew Method for Determination of Thorium in Solution by XRF 

technique." J. of Radioanal Chem. (1982). 
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Figure 1. Saturation thickness curve for liquid thorium sample 
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1.3. CW Çekirdek Oörtucay Rezonans Spektrometresinin Yapımı 

C. Tarımcı 

Çekirdek dörtucay rezonans (NQR) spektroskopisi kristal katılarda dörtu-
c y momenti olan çekirdeklerin (çekirdek sipini 1 ^ 1 olan elementler boyla 
bir moment oluştururlar) çevresindeki yerel elektrik alan gradient! ile etki
leşimini incelemekte kullanılan bir yöntemdir /l/. 3u etkilesin, e-.arji spekt-
rumunda, radyofrekans bölgesine düşmesi nedeni ile deneysel düzenekleı de bu 
bölgede çalışan özel osilatör almaçları içerir. 

Şekil 1 de yapılmakta olan spektrometrenin kapalı çizgesi verilmiştir. 
Spektrometre öğelerinin bir kısmı Merkezimizde yapılmakta diğer kısımlar da 
mevcut cihazların bu amaca uyarlanarak birleştirilmesinden oluşmaktadır. 
Spektrometrenin tamamlanan bölümleri: 

1) Osilatör-Almaç: Çok zayıf etkileşimleri uyartarak yakalamak için 
geliştirilen Robinson türü bir osilatördûr /l/. Bu tür osilatörler genlik 
sınırlayicılı ve negatif impedenslıdır ve genlikteki küçük değişimlere son 
derece duyarlıdırlar. Şekil 2 de laboratuvarımızda yapılan osilatörün eşdeğer 
devresi verilmiştir /2/. Prototip olarak yapılan osilatör halen deneme aşa
masındadır. 

2) Hodulasyon Birimi: Merkezimiz elektronik bölümünde yapılan bu cihaz 
500 Hz 3 Vp-p lik bir sinüs dalga formu kabul ederek bunu Şekil 3 deki dalga 
formuna dönüştürmektedir /3/. 

Bundan sonraki aşamada, faz duyarlıklı dedektcr yapılarak, frekans sa
yacı, kağıt kayıtçı osiloskop ve referans frekans kaynağı cihazları ile bir 
araya 'etirilecektir. 

1.3. Construction of a CW Nuclear Quadrupole Resonans Spectrometer 
Ç. Tarımcı 

Nuclear quadrupole spectroscopy is a method which is used for crystalli
ne solids to study the interaction between nuclei with quadrupole moments 
(those elements which have nuclear spin, 1 £ 1 form such a moment) and local 
electric field gradient 111. Because this interaction is within the radio-
frequency region of the energy spectrum, experimental systems include spe
cially designed oscillator-detectors which operates in this region. 
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A block diagram of the spectrometer which is being constructed is gives 
in Figure 1. The spectrometer is consist of soae devices that are built here 
and soae instrunents which we already have in our laboratory, are adopted for 
this purpose. The completed parts of the spectrom* ter are: 

1) Oscillator-detector: It is a Robinson type /l/ oscillator which is 
developed to detect th* weak interactions by excitation. It is based on nega
tive impedance and has a built in amplitude limiter. Therefore it is very 
sensitive to the saall aaplitude variation. In figure 2, an equiv- lane cir
cuit of the oscillator which was built in our laboratory, is given /2/. 

2) Modulation Unit: This instrument has been built in the electronics 
department. It receives 3V. p-p sine wave form aihd converts into the wave 
form which is shown in figure 3 /3/. 

After building a phase sensiti ~e detector (lock-in amplifier), a frequ
ency counter, a recorder and other test gears will be put together for the 
spectrometer. 

REFERANSLAR 
REFERENCES 

/l/ .arimci, Ç. 2-4 November 1981, presented at TÜBİTAK I. Colloquia on 
Nuclear Magnetic Resonance, METU, Ankara. 

/'/ Circuit was obtained from F.N.H Robinson by private communication. 

/3/ Nakamura, Nobuo (1976). Rev. Sci. Instrum. *»7, 884. 
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1.4. Por*--A''>f X-Tsir i Mineral Analizörünün Kurşun Anal iz ler i i ç i n 

Ka'ibrasyonu 

R. Uzkan 

Kadcr.cilik alanında n^tai cevherlerinin çabuk ve nicel ar.G.] ızlerir.i 
gerçekleştirmek üzere Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinle tasarım
lanıp yapılan portatif bir mineral analizörü /l/ kullanılarak oksitli ve . 
sülfürlü cevherlerdeki Pb miktar tayinleri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 
Bu çalışmada X-ışını kaynağı olarak Co-57 ve Ga-Ge dengelenmiş filtresi kul
lanılarak uygun enerji bölgesinde daha verimli analiz çalışmalarının yapıl
ması sağlanmıştır. 

Bir cevherde Pb yanında Fe, Zn ve Cu gibi elementlerin de bulunması 
dolayısı ile Pb spektrumu bu elementlerin spektrumları ile çakışmakta, sonuç 
olarak analiz güçlüğü doğmaktadır 111 Matrilfo etkisi diyebileceğimiz bu güç
lüğü gidermek için yapay olarak hazırlanan kurşunlu A1203 ve C&SO,, numunele
rine her seferinde bir element olmak üzere çeşitli oranlarda Fe, Cu ve Zn 
katılarak Pb şf.aiet dağılımı gözlenmiştir. (Sekil 1) görüldüğü gibi numune
deki Fe ve diğ.r /atkı elementlerinin miktarlarının değişmesi şiddet dağı
lımını etkilemektedir. Bu etkinin kurşunlu CaSO,̂  numunelerinde daha az oldu
ğu görül-üştür. T nuç olarak arazide, bilinmiyen numuneler üzerinde yapılabi
lecek analizlerde sonuca giderken bu etkilerin dikkate alınarak daha sıhhat
li mil.'":-1 tayi'.:l<- '.nin yapılabileceği gözlenmiştir. 

1.4. Calibration of Portable X-Ray Fluorescence Mireral Analyser 
for "nalysis of Pb in Mines 
R. üi!;an 

In mining for rapid and quantitative analysis of metallic ores a 
portable mineral analyser HI designed and constructed in Ankara Nuclear 
Research and Training Center has been used for determination of Pb concent
ration in oxide and sulphide ores in nvv o. During the work Co-57 was used 
as the excitation source. By using a Ga-Ge balanced filter pair, a suitable 
energy range and an improved performance fcr the apparatus was obtained for 
Pb co; tent determination in A1203 and CaSOu ores. 

Most of the ores contain Pb along Fe, Zn and Cu.T s causes a complex 
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spectrum and hence difficulties in analysis, /2/. To overcome these matrix 

effects, in certain amounts Fe, Cu or Zn elements were added to artificial 

samples of Pb contained oxide and sulphide ores. Intensity distribution of 

Pb x-rays of these samples were examined (fig 1). As it was seen intensity 

distributions were effected by changing amounts of Fe and other additive 

materials in the samples. It was seen that these effects were less in CaSO^ 

matrix. As a conclusion, in spite of some problems during the analysis of 

elements in the field, if these effects were taken into account, it is 

possible to obtain more accurate quantitative analysis. 

REFERANSLAR 

REFERENCES 

/l/ Technical Journal Vol H, No:3 Oct'77 (ANAEM) 

Hi Proc„ of Sym. Warsaw 1965 (191) 1966 (IAEA) 
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1.5. 5 Ci 238Pu-Be Kaynağı i l e Nötron Radyografi 

F. özek, I. Çelenk 

b Ci (1.3b x Jü7 us"1) şiddetindeki 238Pu-Be izotopik kaynağın kulla
nıldığı nötron radyografi sisteminin dizaynı Sekil l'de sunulmuştur. Koli-
matör çıkışındaki termal nötron akısı 70 n cm s l civarındadır. Çevirici 
olarak Nuclear Enterprise» <NE U?5) 6Lİr + ZnS (Ag) sintiiatörü seçilmiş
tir. Çevirici, nötronların geliş yönüne göre, A^fa Curix RP1 tipi filmin ar
kasında olmak üzere 1 mm kalınlığında ve üzerinde değişik çapta delikler bu
lunan kadmiyum teyt-cisminin radyogra f lan alınmıştır. Ortalama '/"• saatlik 
ışınlama sonunda,- i mm çapındaki deliklerin görüntüsünün film üzerine açıklık
la kayıt edilebildiği gözlenmiştir. 

1.5. Neutron Radiography Using a 5 Ci 238Pu-Be Source 

F. özek, I. Çelenk 

The possible use of a '> Ci (1.35 x 10? nrf') 238Pu-Bo bused neutron 
irradiation system in neutron radiography has been investigated. The const
ruction of the system was depi< l.ed in Fig. 1. The thermal neutron flux, at 

-2 —1 the collimator exit, was 70 n cm s . A Nuclear Enterprise:; (NE 42b) 
Lir + ZnS (Ag) scintillator was employed in the back screen combination. The 
images of a 1 mm thick cadmium test-object were obtained: holer; of diameter 
1 mm could be clearly recorded on the Agfa Curix KPI type of film, following a 
typical exposure time of about 7l\ hours. 

Radyograf 1. Kadmiyum test-cismi 
Radiograph 1. Cadmium test-object 
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Radyograf. 2. Polietilan ısınlaaa tüpü 
A. Yarısı su dolu 
B. Bos 

Radiograph 2. Polyethylene irradiation tube 
A. Half-filled with rater 
B. Empty 

I sırtlama 
Exposure 

24 saat 
24 hours 
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1.6. Toryum ve Uranyumun Gecikmeli Nötron Sayımı ile 14 NeV 
Nötron Aktivasyon Analizi 

F. Özek. A.Z. Ortaovalı 

Toryum ve uranyumun gecikmeli nötron sayımına dayanan tekrarlı İt MeV 
nötron aktivasyon yöntemi ile analizi teorik olarak incelendi. Maksimum de-
dektör sayımını veren optimum zamanlama parametreleri elde edildi. Bu para
metreler, maksimum dedektör sayımının % 95 ve % 90'ı için de araştırıldı. 

Ayrıca, 170(n,p)l7N reaksiyonundan gelebilecek girişim gözönüne alındı. 
Son alarak, toryum ve uranyumun adı gecen yöntem ile dedeksiyon limitleri 
üzerinde hesaplamalar yapıldı. Çalışmanın ayrıntıları, Journal of Radioanaly
tical Chemistry 67, 375-383 (1981)»de verilmiştir. 

1.6. 14 MeV Neutron Activation Analysis of Thorium and Uranium 
Using Delayed Neutron Counting 

F. özek, A.Z. Ortaovalı 

A theoretical, treatment of cyclic activation analysis of thorium and 
uranium using a 14 MeV neutron generator and delayed neutron counting was 
oarried out. Variations of the detector response with sample transfer and 
total experiment times were examined in order to obtain the optimum cycle 
periods for the maximum detector response. Cycle optimization for 95 % and 
90 % of the maximum detector response was also investigated. 

furthermore, elimination of the delayed neutrons produced by the reac
tion ,70(n,p)17N was considered in optimum cycle timing. Finally, calculati* 
ons were carried out to estimate detection limits for thorium and uranium. 
The details of the study vere given in Journal of Radioanalytical Chemistry 
67, 375-363 (1981). 



1.7. 5 Ci "'Pu-Be Nötron Kaynağı ile Jeolojik Numunelerde 
Alumina ve Si Tikanın Aktivasyon Analizi 

t. Çelenk» F. özek 

Alumina (A1203) ve silikanm (Si02) jeolojik nûmunulerde nötron akti
vasyon analizi için bir yöntem geliştirildi. Yöntem, bazı jeolojik standard* 
lar üzerinde denendi. Deneylerde, 27Al(n,p) 27Mg, TJ/J" 9«£*5 dak, Ev-o.8<* 
MeV ve 2*Sİ(n,p) 28A1, T l / 2— 2,3 dak, Ey=1.78 MeV reaksiyonları kullanıldı. 

Yaklaşık 4 gram ağırlığında bulunan numuneler, 5 Ci Pu-Be kaynağının 
tas üzerinde ve Cd zırh içinde ışınlandı. Gama-spektrumları, 7.5 cm x 7.5 cm 
Mal (TL) kristali ile alındı ve aşağıdaki zamanlama parametreleri kullanıldı: 

Işınlama : 5 dak dedektöre transfer : 1 dak 
Sayma : 5 dak kaynağa geri dönüş : 1 dak 

Bu işlev» birbiri ardına beş kez tekrarlandı ve saymalar kümüiatif 
olarak alındı* Tekrarlı aktivasyon ile istatiksel doğruluk ve duyarlılığın 
arttığı gözlendi. Çalışma sonuçları Tablo l'de sunulmuştur. 

1.7. Simultaneous Neutron Activation Determination of Alumina and 
SHica In Geological Samples Using a 5 Ci 238Pu-Be Source 
!. Çelenk, F. Dzek 

A neutron activation method of analysis for the detez* nation of alumi
na <AlgO)) and silica (SiO,) in geological samples has been developed and 
applied to some geological standards. Following nuclear reactions «ere used: 
*TAl(n,p> *7Hg. T,/2-9.45 min, By- 0.8* MeV and 2,Si(n,p) **A1, T w--2.3 
•ia, EY - 1.78 MeV. 

Samples of about 4 g (in Cd shield) were irradiated in the immediate 
vidaity of a S Ci Pu-Be source. Gama-spectra were acquired using a 7.5 ctnlj 
7,5 cm Kal(TL) crystal. In the method, following timing conditions vere app
lied: 

Irradiation : 5 min, transfer to detector : 1 min 
Counting : 5 min, return to source : 1 min 

Thit procedure Mas repeated five times in succession, counts being taken 
cumulatively. Recycling of the sample produced improved counting statistics 
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and better reproducibility The results of the work were presented in Table 1. 

Tablo-1. Bazı jeolojik standardlarda Al O ve SiO 'nin sertifika ve 
ölçülen % konsantrasyonları 

Table-1. Certified and measured % concentrations of A1203 and Si02 in 
some geological standards 

Standard 

NBS 
Plastic Clay 

NBS 
Flint Clay 

IAEA 
Soil-5 

A1203 

sertifika 
certified 

33.13 
-

38.65 

8.19* 

ölçülen 
measured 

32.9314.69 

39.39*3.87 

NH 

Si02 

sertifika 
certified 

48.98 

43.74 

33 

ölçülen 
measured 

47.52+2.56 

44.24±2.23 

33.7 ±0.9 

NM: gözlendi ancak ölçülemedi (observed but could not be measured) 

* Al olarak (as Al) 
** Si olarak (as Si) 

1.8. Prit ve Cevher örneklerinde Selenyum Analizi 
H. Sevimli 

O.D.T.Ü. Jeoloji Bölümünce, Türkiye'deki başlıca bakır yataklarından 
alınmış prit ve cevher örneklerinde bulunan ve yan ürün olarak elde edile
bilen selenyumun potansiyelinin -saptanması istenmiştir. 

örnekler termal nötron aktivasyon analizi yöntemi ile analizlenmiş 
•elenyumla birlikte saptanabilen diğer element sonuçlarıda Tablo 1. de ve
rilmiştir. 

Numune ve standartlar 110 C° de 2 saat kurutulmuştur. Yaklaşık 30 mg 
numune 300 mg selüloz ile 10 dak. karıştırıp seyreltilerek 13 ~m çapında 
tabletler basılmıştır. Bir tane de selüloz tablet hazırlanmıştır. 
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Numuneler, selüloz tablet ve Amerikan Ulusal Standartlar Bürosunca 
(N.B.S) hazırlanan S.R.M - 1571 meyve yaprağı standartı ve Uluslararası Atom 
Enerjisi Ajansmca (I.A.E.A) hazırlanan Soil-5 standartları I.T.U. - N.E.E. 
Triga Mark II Reaktöründe bir saat ışınlanmıştır. 

100 cm3 hacin.li Ge(Li) dedektörü ve 4096 kanallı analizörden oluşan 
garaa spektrometresi kullanılarak ışınlamadan 1 hafta ve 7 hafta sonra gama 
spaktrumları alınmıştır. Işınlamadan bir hafta sonraki sayımlardan standart
larda bulunan Br, A3, Sb, La, Na elementlerinin tanımı ve miktar tayinleri 
yapılmıştır. Au, standartlarda bulunmadığından bağıl değerlerle yetinilmiş-
tir. Işınlamadan yedi hafta sonraki sayımlardan Cr, Se, Mı, Fe, Zn, Sc, Rb. 
Ba elementlerinin tanımı ve miktar tayinleri yapılmıştır. Selülozda bulunan 
eleTr.e:.tlerİn de miVjarları hesaplanarak r"iTiune tabletlerinde düzeltme yapıl
mıştır. 

Miktar tayininde: Spektrumlardaki ilgili radyoizotopa ait tepelerin 
alanları Covell yöntemi ile hesaplanmıştır. 

Sonuçla, Tablo 1 de verilmiştir. 

1.8. Selenium Determination in PyHtic and Other Ore Samples 

H. Sevimli 

Selenium is an important element in corper ores and may be economically 
extracted as a by-product when its concentration is greater than about 10 
ppm. On request from the Geology Department of Middle East Technical Univer
sity, thermal neutron activation analysis was applied to pyritic and other 
ore sampleJ from various mines in order to determine selenium concentration 
in particular. The results are shown in Table-1. 

Sample and standards were dried at 110°C for 2 hours 30 mg sample and 
300 mg cellulose were mixed for 10 min and then pressed under 10 tons to 
for- 13 mm diameter pellets. 

Each sample pellet was placed in a polyethylene tube together with a 
cellulose and standards (N.B.S. Orchard leaves S.R.M - 1571 and I.A.E.A So
il-5) pelluts. The tube was then heat sealed. 

Irru'.liatic-u ŵ .s carried out in Istanbul Technical University Triga 
Mark-II Reactor at a flux of 10 1 2 n/cm2/s for 1 hour. 
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Se 
Cr 

Au 

r.-: 
Zn 

Ba 

N3 

La 

Rb 

P-l 
8.19+2.36 

10.»« 

3x 
O '7 
o. 
... 

1 -; 

,:2O;,T 

1P6 

4İ9 
10334 

— 

— 

C0NC-1 

1.89±0.68 

6.9 

9.5x 

22 

1705 

83 
5'; 754 

0.13 

216861 

23393 

6714 

6094 

— 

— 

K-l 
4.0911.26 

— 

1.5x 

41 

194 

0.55 

51879 

0.J1 

210221 

75 

137 

7156 

— 

— 

C-l 
3.8311.06 

— 

13x 

32 

486 

15 

78700 

— 
283482 

1679 

— 

4410 

— 

— 

M5/6 

7,6512 

— 

2x 

71 

921 

19.6 

74027 

— 
243561 

247 

— 

5667 

— 

— 

KB-10 

3.8211 

21.1 

4.9x 

31 

350 

21 

69220 

1.09 

245396 

2586 

— 

7111 

— 

— 

63/110 

0.2510.1 

•— 

l.lx 

14 

153 

114 

9194 

23.3 

31068 

249 

48 

3500 

30 

30 

KB-11 

7.7612 

73.1 

29.6x 

50 

459 

26 

77456 

0.45 

264365 

618 

— 

5342 

— 

— 

CONC 14 

25.4516.14 

6.1 

9.2x 

49 

142 
2 

94731 

— 
321053 

763 

— 

5318 

— 

— 

62/110 

— 
— 
y 

- 14 

110 
21 

i: --''4 

26.3 

46502 

46 J 

2919 

9230 

— 

— 

Konsantrasyonlar yg/g (p.p.m) olarak verilmiştir. 
Hata hesabı en hatalı element iğin ve mümkün olabilecek en büyük hata dikkate alınarak yapılmıştır. 
Concentrations in Ug/g), 
(The maximum possible error is indicated for the most suspect element Se) 



The spectra of gamma rays were obtained with 100 cm3 Ge(Li) detector 
coupled with a 4096 channel analyzer. Br, As, Sb, La, Na were determined 
from the spectra which were taking after 1 week cooling period. Au was not 
exsisted in the standards, that is why the relative values were given. Cd, 
Se, Mn, Fe, Zn, Sc, Rb, Ba were determined after 7 weeks cooling period. 
The elements in cellulose were determined and the value of samples were 
corrected. 

Covell method was used for the photopeaks-areas calculation. The results 
are listed T*£ e-1. 

1.9. Bordro İzlencesi (Programı) Ge1işt1r1mi 
A.Z. Ortaovalı 

Bu izlence, AEK Ankara kuruluşlarındaki görevlilerin aylıklarını ve 
ikramiyelerini hesaplamak ve dökümlemek üzere geliştirildi. Durum verileri 
değiştirilip işlemlere gecilebilmektedir. CLASS dilinde yazılmış ve PDP-11/04 
mini bilgisayarında yüklü bu izlencenin ilk çıktıları Nisan 1981 de alındı. 

1.9. Development of a Pay-roll Program 
A.Z. Ortaovalı 

This program was developed in order to prepare and print salary and 
bonus pay-rolls for the Turkish Atomic Energy Commission personnel employed 
at Ankara. Position indices are alterable prior to calculations, written in 
CLASS Language and stored on the PDP-11/01 minicomputer, this program pro
duced output for the first time in April 1981. 

1.10. Yayın Kayıt ve Tarama İzlencesi Ge11şt1r1m1 

A.Z. Ortaovalı 

Yayın başlığı, yayımlama yeri, çalışmanın yapıldığı kuruluş» yazar ad
ları ve anahtar sözcükler izlenceninkinden ayrı bir tekerciğe (diskete) ak
tarılmakta ve sonra bir yazar adı ya da bir anahtar sözcük vererek gerçekleş
tirilen taratma sonucunda ilgili yayınlar dökümlenmektedir. Şimdiki düzeniyle 
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işlene*, bir tekerciğe 150 yayın kaydeder ama ufak bir değişiklik bu sayıyı 
iki katına çıkarabilir. Bu izlence, PDF-11/Ot minibilgisayarında bir veri ta* 
banına dönüştürülebilir. 

1.10. Publications Cataloguing and Retrieval Program 

A.Z. örtaovalı 

This program records on a separate diskette the following data: The 
publication title and place, the establishment at which the work was carried 
out, the authors, and the keywords. Given an author's name or a keyword it 
lists the relevant publications on record. In the present arrangement 150 
publications may be stored on a diskette but a small change in the program 
will double this number. The program can be developed into a data base on 
the PDP-11/01* minicomputer. 

1.11. Bir Küme Intelernesi Çalışması 
A.Z. Ortaovali 

Bölümlemeler, nesneleri az çok uyumlu takımlara ayırıp taKimlararası 
ilişkileri belirlemeyi amaçlar. Küme irdelemesi diye adlandırılan bölümleme 
verimli ama kuramca henüz bütünlenmemis bir yöntemdir. Bu yaklaşımda; n nes
neli, a özellikli bir n x m matrisinden başlanır ve ilk aşamada bağlaşım 
(korelasyon) katsayısı ya da m-boyutlu, ölçün (standart) bir uzaklık gibi öl
çüler kullanarak nesneleri karşılıklı bağlayan bakışımlı (simetrik) bir n x n 
matrisi oluşturulur, ikinci aşamada, karşılıklı benzerlikleri en yüksek nesne
leri birleştiren ikili kümeler kurulur. İslenin yinelenmesiyle her nesne bir 
kümeye katılır ve soı.uc bir dendrogram ya da ağaç diyagramı biçiminde gösteri
lir. 

Kfime irdelemesi yapan bir FORTRAN izlence takımı /l/ PDP-11/04 mini-
bilgisayarına uyarlanmıştı. Bu takım, nötron ışınlaması irdelemesi ertesinde 
Türk Linyitlerine uygulandı ve linyitler Şekil 1 de görüldüğü gibi iki ana 
kümeye ayrıldı 121. 
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Şekil 1. Türk Linyitlerinin bir kümelemesi / 2 / . 
Figure 1. A clustering of Turkish Lignites 121. 

1.11. A Cluster Analysis Study 

A.Z. Ortaovali 

The aim of classifications is to place objects in more or less homo
geneous groups in order to find out inter-group relationships. The so-called 
cluster analysis is an efficient method of classification but is as yet in
complete in theory. In this approach, the starting point is an n x n matrix 
with n objects and mi attributes. Measures like correlation coefficient or an 
»-space standard distance are used in the first stto *-.• create a symmetric 
n x n aatrix which connects the ob}«wts to each othrr. in the second step, 
the objects with highest mutual similarities are ;..ced .ra a cluster. This 
step is then repeated until each object joins a cluetw. The final results 
are presented in the form of a dendrogram or a tree diagram. 

A FORTRAN program package for olusiw analysis /l/ was previously 
adapted to the PDP-11/0»* minicomputer. This package was applied to Turkish 
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Lignites after a neutron activation study /2/. As shown in Figure 1, the 
lignites were placed in two main clusters. 

REFERANSLAR 
REFERENCES 
/l/ J.C. Davis, "Statistics and Data Analysis in Geology" J. Wiley, 

New York (1976) 

/2/ H. Sevimli, A.Z. Ortaovali, "Clustering of Turkish Lignites Following 
Neutron Activation Analysis" Turkish J. of Nuclear Sciences, £ (1) 
pp. 29-34, 1981. 

1.12. Nötron Işiıilaması Nitel İrdelemesinde Tepelere Denklem 
Oturtumu 
A.Z. Ortaovalı, M.Ç. Koçak 

Nötron ışınlaması nitel irdelemelerinde kullanılan bir yol gama spekt-
rumunda gözüken tepelere denklem oturtmak ve çıkan denklemlerden alan bul
maktır. Bu amaçla Marquardt sayısal yöntemi /l/ benimsendi ve PDP-11/04 mini-
bilgisayarında sorunu en küçük kareler ilkesine göre çözümleyecek bir izlence 
hazırlandı ve denendi. Yüksek saymalı, belirgin tepelere oturtulan denklemle
rin çok başarılı olduğu gözlendi. Düşük saymaların kendilerinden büyük ista-
tiksel hata içerebildiği ve böylece spektrumları çarpıttığı bilinir: Saymalar 
düştükçe dağınıklık artar ve tepeler daha siliklesir. Bu çalışmada düşük say
malı tepelere denklem oturtma çabaları bu yüzden verimsiz oldu. 

1.12. Curve Fitting to Peaks in Quantitative Neutron Activation 
Analysis 

A.Z. Ortaovalı, M.ç. Koçak 

One approach in quantitative neutron activation analysis is to fit 
curves to the yspectrum peaks and deduce areas from the resultant equations. 
Marquardt's numerical technique /l/ was adopted with this aim and a program 
which would solve the problem on the PDP-11/04- minicomputer according to the 
least-squares principle was prepared and tested. It was observed that equa
tions fitted to sharp peaks with high counts were very succesful. It is known 
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that low counts may contain statistical errors exceeding themselves and thus 
deform the spectrum: The lower the counts the more the scatter and the more 
obscure the peaks. For this reason, trials in this work were unfruitful with 
peaks of low counts. 

REFERANS 
REFERENCE 

/l/ P.R. Bevington "Data Reduction and Error Analysis for the Physical 
Sciences'» Mc Graw-Hili» USA (1969). 

1.13. Küme irdelemesinin Su Kirliliğine Uygulanması 

A.Z. Ortaovalı, M.ç. Koçak 

Ankara Çayının Kirliliğini konu edinen bir doktora çalışmasında /l/ 
gerekli görülen küme irdelemesi PDP-11/04 minibilgisayarında gerçekleştiril
di ve veri-en hem örnekleme noktalarına hem kirlilik etmenlerine göre küme
lendi. 

1.13. An Application of Cluster Analysis to Water Pollution 

A.Z. Ortaovalı, M.Ç. Koçak 

The PDP-11/04 minicomputer was used to apply cluster analysis to a 
doctoral work /l/ on the pollution of Ankara Stream. The data were clustered 
with respect to sampling stations and to pollution factors. 

1.14. Varyans İrdelemeleri 1ç1n Geliştirilen İzlenceler 

M.C. Koçak 

Rasgele öbekler örgüsüyle gerçekleştirilmiş bazı tarım denemelerindeki 
etkileşimleri belirlemek üzere PDP-11/04 minibilgisayarında varyans irdeleme
si yapan izlenceler yazıldı ve başarıyla uygulandı. Her işlem için 3 yinele
me içeren bu dört deneme şöyle sıralanabil:'.?: 
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1) 3 toprak suyu düzeyi ve 9 gübre karması; 
2) 3 kükürt ve 3 magnezyum düzeyleri; 
3) 5 fosfor düzeyi; 
4) 3 mangan ve 3 demir düzeyleri. 

1.14. Programs Developed for Variance Analyses 

H.Ç. Koçak 

In order to determine the interactions in some agricultural experimen
tations with Randomized Block design, variance analysis programs were deve
loped and run succesfully on the PDP-11/Of minicomputer. These four experi
mentations, which involved three replicates for each treatment may be listed 
as: 

1) 2 soil water levels and 9 fertilizer combinations; 
2) 3 sulphur and 3 magnesium levels; 
3) 5 phosphor levels; 
t) 3 manganese and 3 iron levels. 

REFERANS 
REFERENCE 

111 H. Kumbur "Ankara Çayı'nda Mevcut Deterjanlar, Deterjanların Parçalanma 
Durumları ve Metallerin Kantitatif Analizi" 
Doktora Tezi, Ankara üniversitesi (1981). 

1.15. LİF-(Tefion) TermolUminesans Dozimetre Yapımı 

A. Aypar, H. Demlrtaş 

Bu çalışmanın amacı iyonlayıcı radyasyon dedeksiyonunda kullanılabilir 
bir aygıt olan termolüminesans dozimetre (TLD) geliştirmektir. Titanyumla 
birlikte Mangezyum katkılı LİF üzerinde yapılan çalışmalar Harshaw TLD-100 
dozimetresine benzer özellikte dozimetre maddesinin (toz) elde edildiğini 
göstermiştir* /l/. 

Bu yılki çalışsalar başlıca, geliştirdiğimiz LİF(Tİ) dozimetre tozun
dan yapılmış LİF-(Teflon) tabletlerin dozimetrik özellikleri üzerinde yoğun
laştırılmıştır. Bunlar: 

10 



1. LiF-(Teflon) tabletlerin hazuianması ve özellikleri; Dozimetre 
tozu, ağırlıkça (% 30 LiF*% 70 Teflon) oranlarında karıştırılarak 10 ton/cn2 

basınç altında 13 mm çaplı tabletler haline getirilmiştir. Termolüminesans 
okumalar dozimetrik özelliklerinin basınca bağlı olmadığını göstermiştir. 

2. Tekrarlanabilirdik; Aynı koşullarda hazırlanmış dozimetre tablet
leri tekrarlanabilir özellik göstermiştir. 

3. Doğal-fon ve düşük-toz; Tabletlerin dozimetrik özellikleri, doğal 
fon ve düşük-doz (50-200 mR) uygulamalarında kullanılabilirliği açısından 
azot gazı (400 cm3/s) ve düşük ısıtma hızı (0.44 °C/s) koşulları altında 
dikkatle incelenmiştir. Tabletlerin dozimetre olarak kullanılacağı (40-250) 
°C sıcaklık aralığında radyasyondan gelen pikleri bozacak hiçbir bulguya 
rastlanmamıştır. 

4. Işık duyarlılığı; Dozimetre tabletlerinde floresans lamba ve gün 
ışığına bağımlı hiç bir özellik değişimi gözlenmemiştir. 

5. Isıtılma etkisi; LiF-(Teflon) tabletlerinin gerek ömrü gerekse tek
rar 1 nabilir özelliklerini kaybetmemesinin önemi bakımından, ısıtılma ko
şulları üzerinde de çalışma yapılmıştır. 400° C de 2 saat ve sonra 100 °C 
de 24 saat ısıtılmasının daha duyarlı ve tekrarlanabilir TLD- okumalar 
verdiği bulunmuştur. 

Sonuç olarak daha önceki çalışmaları da /i,2,3/ dikkate alarak dene-
bilirki: 

Harshaw-satışlı TLD-100 dozimetresine benzer özelliklerde titanyum 
ve magnezyum katkılı LİF termolüminesans dozimetre Türkiye'de (tam olarak 
olmasa da) gerçekleştirilebilir ve geliştirdiğimiz LİF-(Teflon) dozimetre „ 
tabletleri bir TLD-okuyucu ile birlikte (x ve gama ışınları gibi) iyonlayı-
cı radyasyonu ölçmede katı hal dozimetreleri olarak kullanılabilirler. 

1.15. The Production of LIF-(PTFE) Thermolumlrecent Dosimeters 
A. Aypar, H. Demlrtaş 

The aim of this project is to develope thermoluminescent dosimeter 
(TLD) which may be used in the field of ionising radiation as a detector. 

The studies made on Titanium with Magnesium doped LiF showed that 
similar dosimetric characteristics were obtained with Harshaw TLD-100 
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dosimeters /l/. 

The studies made in this year» were concentrated mainly on the dosime
ter properties of LiF-(PTFE) discs made of our developed LİF (Ti) dosimeter 
material, these were: 

1. Preparation and characteristics of LiF-(PTFE) discs 
The dosimeter powder was mixed with PTFE in weight (30 % LiF+70 % 

PTFE) and were made discs of 13 mm using 10 tons/cm2 pressures, thermolumi-
nescence readings showed no sign of pressure depedence on dosimeter charac
teristics . 

2. Repeatability; The dosic ters prepared in the same conditions showed 
repeatable characteristics. 

3. Back-ground and low dose; The dosimeter characteristics were care
fully investigated from its background and low-dose (50-200 mR.) applicati
ons point of view in nitrogen atmosphere (100 cc/s) and at low heating rate 
conditions (0.44 °C/s). It showed so sign of dosimetric peaks which could 
disturbe when it was used as a dosimeter in (40-250) °C temperature range. 

4. Light sensitivity; It was also found no sensitivity dependence due 
to the sun or fluorescent light. 

5. Annealing effects: The studies were made on sintering and annealing 
conditions, which were important for the LiF-(PTFE) disfs life and their 
repeatable characteristics. The 2 hrs of 400° C and after that 24 hrs at + 
100° C annealing conditions gave more sensitive and repeatable TLO- readings. 

As a result in combination with the previous studies (1,2,3) it may be 
said that: 

A thermoluminescent dosimeter such as Titanium and Magnesium doped 
LiF which has similar dosimetric characteristics with commertial Harshaw 
TLD-100 dosimeter may be realized (upto a certain level) in Turkey and the 
LiF-(PTFE) dosimeter discs may be used as solid state dosimeters for the 
ionising radiation (such as x and gamma rays) detection in combination with 
a TLD-reader. 

REFERANSLAR 
REFERENCES 

111 Progress Report (ANAEM) p.29 (1980) 
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/ 3 / TÜBİTAK VII th. Science Congress, (1980) Kuşadası. 

1.16. Plezoelektrik Serurffc Transduser Yapımı 

G. Şahin 

Plezoelektrik seraaik transduserler endüstride birçok uygulaaa ajanları 
bulaustur. 

BaTİ0$, uygun fixiksel-elektriksel özellikleri ve yapışandaki kolay» 
lıklardan dolayı seraaik transduserlerin üretişinde çok kullanılan bir 
•addedip. 

Bu çalışmada polarizasyon alanının saf ve katkılı BaTiO, nuaunelerinin 
fisiksci-elektrikseî özelliklerine olan etkileri deneysel olarak incelenmiş
tir» Tablo-1. 

Sonuçlara göre kompozisyonlara piezoelektrik özelliğin kazandırılması 
için 800*1000 vol/am değerinde polarixasyon alanının uygulanaasının gerekli 
olduğu ortaya çıkmıştır. 

BaTiOs(A) ve BaTİ0,(B) nusrjnei.erinin eapedans ve faz açılarının fre
kansa bağlı olarak değişimleri grafik l'de gösterilmiştir. 
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Tablo-1. BaTiO,(A). BaTi03(B), BaTi03(AE), ve BaTiO,(AF) numunelerin yapısal özellikleri, 
sıcaklığa bağlı dielektrik özellikleri, sinterleme ve polarizasyon koşulları 

Özellikler-Koşullar 

Yapısal özellikler Elektrod çapı (xl0~ m) 
Elektrod alanı (xl0~V2) 
Numune kalınlığı (xl0~3m) 
Numune yoğuzluğu (xlO 'kg/m ) 
Kuramsal yojunluk (xlO kg/m ) 

Sinterleme koşul- Sıcaklık (°C) 
Süre (saat) 

Dielektrik Cv^ie sıcaklığı (°C) 
özellikleri Dielektrik sabiti (120°C) 

Polarizasyon Elektrik alanı (V/mm) 
koşulları Sıcaklık (0°C) 

Süre 

BaT:'0,(A) 

3A16 

15.820 
1.965 
1.010 
5.557 

93 

1340 
2 

123 
••137 

0-800 
125 
2 dak 

•1 saat 

BaTi0,(B) 

3B16 

15.918 
1.990 
1.799 
5.642 

94 

1340 
2 

120 
6384 

0-800 
125 
2 dak 

•1 saat 

BaTi0,(AE) 

1D2 
11.936 
1.119 
1.512 
5.142 

85.7 

1340 
1 

110 
7340 

0-800 
135 
2 dak 

•1 saat 

BaTİ0,(AF) 

1 F 1 

11.02 
9.598 x 10"5 

1.21 
4.495 
75 

1340 
12 

135 
7351 

0-968 
150 
2 dak 

+1 saat 



1.16. The Production of P1tzot]ec :r1e Ceramic Transducers 
G. Şahin 

Piezoelectric ceramic transduser has found many applications in industry, 

BaTiO,t due to its physical and electrical properties and simple production 
process, is a commonly used compound in the manufacture of ceramic transdu
cers. 

In this work, effects of polarization field on the physical and electii-
cal properties of pure and doped BaTiO} compositions were studied experimen
tally. 

According to our finding, a polarization field of 800*1000 Volt/mm is 
required in order to give piezoelectric properties to the BaTiO3 compositi
ons. 

In graphic 1, are shown the frequency dependent changes of impedence 
and phase angles of the BaTi03(A), BaTiO3(B) piezoelectric ceramic samples. 
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Table-1. Densities, dimensions, temperature dependent the electric properties, sintering and 

polarization conditions of BaTiO (A, B, AE, AF) samples. 

Properties-Conditions 

Dimensions and densities Eiectrod diameter (m) 

of the samples Eiectrod area (m2) 

Sample thickness (m) 

Sample density (kg/ms) 

Theoretical density (kg/in8 i 

Sintering conditiors Temperature 

Period (hour) 

Dielectric Curie temperature 

properties Dielectric constant 

Polarization Electric fi-jld 

condit ions Tempera.ure 

Period (hour and min) 

BaTi09(A) 

3A16 

15.820 

1.965 

1.010 

5.557 

93 

1340 

2 

123 

4137 

0-800 

125 

+1 saat 

BaTi03(B) 

3B16 

15.918 

1.990 

1.799 

5.642 

9*.' 

1340 

2 

120 

6384 

0-800 

125 

+1 saat 

BaTiO3(AE) 

1D2 

11.936 

1.119 

1.512 

5.142 

85.7 

1340 

1 

110 

7340 

0-800 

135° 

+1 saat 

BaTiOj(AF) 

1F1 

11.02 

9.59fxl0 5 

1.21 

4.495 

75 

1340 

12 

135 

7351 

0-968 

150 

•1 saat 



i 
Numune : BaTi OjtA) B0TİO3CB) 
Empeda r. * : 
Faz ccısı : . • . . » « . 

FREKANS (x1(?Hz) 
Frequency IxKrHz ) 

Graf ik .1 . BaTi03 IA) , BcT. 0,(B) piezoelektrik seramik 
numunelerinin frekansa ba^lı empedans ve faz açısının 
değişimi. 

Grafıc 1 »The frequency dependent changes of impedance and phase angles 
of the BoTi OJA) , BaTi 03(B) piezoelectric ceramic samples Hi 



1.17. Güneş Enerjisi Çeviricilerinin Optik ve Elektriksel 
Özelliklerinin İncelenmesi ile Verimi Etkileyen 
Faktörlerin Araştırılması 

G. Birgül, F. Al adlı, S. özdemir 

CdS-CujjS güneş enerjisi, çeviriciler için,CdS buharlaştırmasında özel 
bir ısıtıcı tasarımı gerektiğinden, tungsten, grafit gibi maddelerden çeşit
li ısıtıcılar yapılıp test edilerek, uygulamada ortaya çıkan teknolojik prob
lemlerin çözümüne çalışılmıştır. Kimyasal özellikleri tam. istenen resistivite-
de ve kristal yapıda CdS yarı iletken ince film yapı elde edebilmek için sı
cak duvar, (hot wall) numune ısıtıcı fırının tasarımı yapıldı. Böylece CdS'ün 
elektriksel ve optiksel özelliklerini kritik olarak etkileyen buharlaşma, 
duvar ve numune sıcaklıkları ile buharlaşma hızının kontrolü mümkün hale ge
tirildi. Krom(Cr) ve Gümüş (Ag) kaplanmış mikroskop camları üzerine yapılan 
ısıtıcılar ile CdS buharlaştırılmıştır. Daha sonra üzerine (dipping process) 
daldırma metoduyla CuaS kaplanmış fakat CdS kalınlığı beklenenden (1-2 um) 
ince olduğundan kaplanan Cu^S bazı yerlerde CdS üzerinden dökülmüştür. 

Bu arada CdS'un istenen elektriksel özelliklere sahip olup olmadığını 
anlamak için (In-CdS-Au) SCL ince film diodlar hazırlanmış ve akım mekaniz
ması incelenmiştir. 

Diğer taraftan p-tipi silikon üzerine çeşitli kalınlıklarda (100-200A*) 
oksit tabakası büyütülerek Al(Alloy)-pSi-Si02-Al ve Al<Alloy)-pSi-Si02-Au 
yapılar hazırlanarak, bu tip yapılar üzerinde Al ve Au metallerinin farklı 
oksit kalınlıklarına sahip numuneler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bunun 
için I-V ve C-V karekteristiklerine ters ve düz beslemee bakılarak güneş 
pilinin verimini etkileyen bazı parametreler tayin edilmiştir. 

'etal kontağın (Al ve Au) Si02 ile yaptığı engel (e0> için ters beslem-
de inl-v grafikleri çizildi. İdealite faktörü (n) ve difüzyon potansiyeli 
(eV0) ise doğru beslemdeki İn I-V grafiklerden hesaplandı. Oksit tabakası 
kalınlığı (x Q), NA ve Si resistivitesinin (p ) hesabı için, doğru ve ters 
beslemde C-V, 1/C2-V ve (Co/C)a-V grafikleri çizilerek yukarıda sözü edilen 
parametreler tayin edildi. Tayin edilen parametreler Tablo -I'd» ve
rilmiştir. 

MA v e Pp d«fc«'l«ri kullanılan Si yarı iletkeninin "bulk" özellikleri 
olduğundan birbirleri ile uyum halinde olması gerekir ki, tablodan da görül'1» 
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ceği gibi gerçekte de bu değerler belirli hata sınırları içinde uyun halin
dedirler. Ayrıca farklı metodlarla bulunan (1/C2-V ve (Co/C)2-V grafiklerin
den) N ve p değerleri de birbirini tutsaktadır. 

A p 
Oifüzyon potansiyeli (eV ) değerleri herbir yapı için biraz farklılık 

göstermektedir. Bu da oksit kalınlıklarının herbir numune için farklı olma
sından ileri gelmektedir. 

Potansiyeli engeli (e0) değerleri normal değerlerinden bir miktar kü
çük bulunmuştur. Bunun sebebi hesaplamalarda, işlemleri basitleştirmek için, 
"engel alçalması" faktörünün hesaba katılmamış olmasındandır. Ayrıca e«f 
değerleri normal bir güneş pili için olması gereken optimum değerden küçük
tür. Çünkü hazırlanan yapılarda oksit kalınlığı 100-200 A9 civarındadır ki, 
bu kalınlık bir güneş pili için 30-40 A° civarında•olması gerekir. Dolayısıy
la daha sonraki aşamalarda oksit kalınlığı 100 A° den daha küçük numuneler 
hazırlanması gerekmektedir. 

İdealite faktörü (n) ise (güneş pili için 1 olması gerekir) her bir 
yapı için l'e çok yakındır. 

Sonuç olarak, sene başında sunulan projede de belirti diği gibi, bu 
sene, bir güneş pilinin temel yapısı olan metal-yarı iletken-yalıtkan metal 
yapıların akım mekanizması ve bazı parametreler, ki bunlar güneş pilinin 
verimini etkiliyen parametrelerden bazılarıdır, verimi arttırıcı çalışma
lara yönelmek için bir hazırlık olarak incelenmiştir. 

1.17. Optical and Electrical Properties of Semiconductor Phtovoltalc 
Solar Cells and Investigation of Factors Affecting the 
Efficiency 
6. BlrgUl, F. Aladli, S. Ozdemlr 

Since CdS evaporation requires a special heater system (source) for 
CdS-Cu S thin film-p-n junction solar cells, different types of heaters, 
using tungsten, pure graphite, were designed and tested and the related 
technological problems were solved. Hot wall and substrate heating systems 
were also developed in order to obtainCdS thin film semiconductor with the 
required resistivity, crystal structure and stoichiometry. It is then possible 
to control the source, substrate, wall and deposition rate which all have 
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critical importance on electrical and optical properties of CdS thin filas. 

CdS was then evaporated onto Cr and Ag coated glasses. This was follo

wed the CUjS coating on CdS by dipping process. But the pin-hole formations 

on the surface of CdS were observed due to the very thin CdS coating (1-2 ua) 

which is less than the required thickness of 20 urn. On the othe. In-

CdS-Au SCL (Spece-Cl -e-Limited) thin fil» diodes were prepared and I-V 

(Current-voltage), C-V (Capaticance-voltage) characteristics were investiga

ted as a part of several necessary steps to determine whether the coated 

CdS is suitable for thin film solar cell fabrication. Meantime, after 

100-200 A9 thick oxide growth on 1-5 Û-cm p~>yp* Si wafers, Al(Alloy)-pSi-

SiOj-Al and Al( alloy)-pSi-Si02-Au structures were prepared by vacuum deposi

tion. Forward and reverse bias I-V and C-V characteristics of these devices 

were plotted to determine the effect of Au and Al metals on the current trans

port mechanism of the samples having different oxide thicknesses. The pur

pose of this step was to obtain some important parameters which are very 

critical in terms of efficiency. 

Reverse and forward biased In I-V curves were plotted to determine the 

barrier height (erf) between metal (Al and Au) and Si02, ideality factor (n) 

and diffusion potential (eV ). The oxide thickness (x ), M.f resistivity 

(p ) values were calculated from forward and reverse biased C-V, 1/C2-V, 

and (Co C) -V plots. The calculated values are given in the Table. Since 

N, and p are the bulk properties of same Si wafer used, the calculated 
A P 
N. and pn for different samples should be the same within the error limits 
A P 

which is the case as seen from the table. 

Diffusion potential (eVp) values show some discrepancy for different 

samples which are attributed to the difference in oxide thicknesses for 

each sample. 

Barrier heights (erf) are found to be slighlty less than the required 

values. This is due to the barrier lowering effect which was neglected to 

simplify the calculations. The other reason for the lower erf values might 

be due to the 100-200 A° oxide thiclnve» which is more than the required 

oxide thickness (30-10 A ) for a normal solar cell. Therefore 30-10 A thick 

oxide grawth is necessary for later steps. 

The determined ideality factors are found to be approximately 1 which 

is the required value for an optimum solar cell operation. 
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âs a result» as stated in the project submitted, MIS devices, being 

the basic structure of a solar cell, ware built and investigated in order 

to correlate solar çtll performance with some fabrication parameters to 

iaprove the present cell efficiency. 
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Structure 
Yapı 
Al(Alloy)-
pSiSi02-Al 
MIS-0 
MIS-1 

MIS-2 

MIS-3 

Al(Alloy)-
pSiSiO -Au 
MIS-O(I) 
MIS-4 

MIS-5 

Oxidation time X c 
Oksitleme süresi 

30 min-625°C 

1 hour-400°C 

50 hour-150°C 

1 hour-400°C 

1 hour-400 °C 

Oxide thickness 
Oksit kallnlıği 
• (A0) i ... 

104 

91.8 

290 

141 

210.4 

NA X1022(nf 3) 

1/C2-V 

0.32 

2.6 

1.11 

6.25 

3.04 

3.18 

(Co/C)2-V 

2.66 

1.14 

6.12 

4.05 

3.1 

PD(fl-cm) 

1/C2-V 

3.25 

0.4 

0.94 

0.16 

0.34 

0.33 

(Co/C)2-V 

0.39 

0.91 

0.17 

0.26 

0.33 

(eV) 

0.71 

0.65 

0.58 

0.67 

0.52 

0.62 

0.61 

(eV) 

0.51 

0.48 

0.43 

0.52 

0.45 

0.15 

0.53 

Ideality factor 
İdealite faktörü 

1.56 

1.72 

0.95 

1.77 

1.04 

1.43 

1.24 

T a b l o - 1 . 

T a b l e - 1 . 



1.18. Türkiye Toryum Cevherinden- Toryum ve Lantanitlerin özütlennesi 

M.Ç. Gülovalı, M. Tarhan, Ş.N. Somer 

Cevher Prütleme ve Analiz: Bu çalışmada toryum içeren KTS-1 cevherinden 
toryum ve lantanitlerin asitlerle tek ve üç kademeli özütlenme koşulları araş
tırılmıştır. Tek kademeli özütleaeler 50g. cevher kullanılarak katı/sıvı oranı 
1/2 (g/ml) olacak şekilde HN03 ve H2S0^ ile değişik asit/cevher oranlarında 
1, 2, 3 ve1» saat süre ile karıştırılarak yapılmıştır. Üç kademeli özütlemeler 
ise, tek kademe özütleme kalıntılarına aynı asitlerle ve ayıı koşullarda 30 da
kika süreyle ikinci bir özütleme ve buradaki kalıntılara 100 mi su ile 15 daki
ka süreyle üçüncü bir özütleme uygulanarak yapılmıştır. 

Elde edilen özütleme çözeltileri süzüldükten, kalıntılar ise 110°C de ku
rutulduktan sonra analize alınmıştır, örneklerin analizinde aletli termal nötson 
aktivasyon analizi uygulanmıştır, örnekler ve standartlar İTÜ Nükleer Enerji 
Enstitüsü TRİGA reaktöründe 1 saat süreyle ortalama 1012n/cm2sn akıda ışınlanmış 
ve Ge(Li) katı hal dedektörü ve 4096-kanallı puis yükseklik analizörü ile sayıl
mıştır. 

Bulgular ve İrdelenmesi: Tablo.1 de toryumun özütlenme verimleri toplu 
halde verilmiştir. HN03 ile tek kademe özütlemelerde sabit işlem süresinde kul
lanılan asit miktarı arttıkça özütlenen Th miktarı artmakta ve en yüksek verim 
1400g. HN03/1000g. cevher oranında 2 saat sürede % *»H olarak elde edilmektedir. 
İşlem süresi artınca daha önce çözeltiye çekilmiş olan Th un çökelmesi,belli bir 
sürede kimyasal dengenin oluştuğunu ve özütleme devam ettikçe bu dengenin çözel
tideki Th aleyhine dönüştüğünü gösterir. 

H2S0l( ile tek kademe özütlemelerde en yüksek Th verimi % 55.7 olarak 2 
saatte 900g. H2S0lf/1000g. cevher oranında elde edilmiştir. HNO, ile özütlemenj-n 
tersine her H2S0lf derişimi için değişik sürelerde yüksek verime ulaşmaktadır. 
Sabit özütleme süresinde H SO miktarına bağlı olarak özütleme verimleri ince-
lendiğinde, belli bir verim artışından sonra asit artışına karşın verim düşme) -
tedir. Bu ilişkilerin ışığı altında özütleme verimini arttıran asıl unsurun 
yalnızca H2SC derişir i olduğu belirtilebilir. Asit derişiminin belli bir de
ğerin üstüne çıkması halinde kimyasal denge sülfat bileşiklerinin oluşması yö>-
nünde gelişin?'-• . ve çözeltide Th miktarı azalmaktadır. 

HNOj ile üç kademeli özütlemelerde Th verimi tek kademeye oranla artmak
ta, luOOg. HNO, te 2 saat için % 59 a varmaktadır. Kullanılan asit miktarının 
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% 100 artmasına ve kalıntının 2 kez daha özûtlenmesine karcın verim artısı % 16 
da kalmaktadır. H2SO% ile üç kademeli özütlemelerde en yüksek verim 900 ve 1500 
g. HjSC /lOOOg. cevher oranında ve 3 saat sürede % 61 olarak elde edilmektedir. 
900g. HjSO^ ile verim artışı % 8 i geçmediği halde 1500 g. için % 20-23 e ulaş
maktadır. 

Toryum dışında skandiyum ve lantanitlerin (La, Ce, Eu, Tb, Yb) özütlenme 
verimleri de hesaplanmıştır. Tek kademe özütlemelerde en yüksek Sc verimi HN0 
ile % 38.7, HjSO^ ile % 45.3 olarak bulunmuştur. Üç kademeli özütlemelerde ise 
Sc un özütlenme veriminde belirgin bir artış kay.e i jnemiştir. 

Lantanitler için ise her iki asit ile ve her asit oranında Th ve Sc a 
göre yüksek özütlenme verimi izlenmiştir. Tek kademe özütlemelerde lantanitler 
HN0, ile % 90 ve üstünde verime ulaştığı halde HjSO,, ile verimler daha düşük 
olmuş ve genellikle % 60-70 civarında kalmaktadır. 

Üç kademeli HN0 özütlemeleri zaten yüksek olan lantanit özütlenme verim
lerine belirgin bir artış getirmemekte, bu da lantanitlerin HN0S ile tek kade
mede özütlenmesinin yeterli olduğunu göstermektedir. H S01| li üç kademe özütle-
mede lantanit verimleri tek kademedeki gibi düşük olmakta ve verim artışı göz^en-
memektedir. Bu sonuç gerek Th gerekse lantanitlerin H S0 ile tepkimelerinin 
sülfat bileşiklerinin çökelmesi yönünde olduğunu gösterir. İlk özütlemede lan
tanitlerin çözünme sınırlarına ulaşılmakta, ikinci özütlemede kullanılan asit 
henüz doygunluk dengesine ulaşmamış Th un özütlenme verimini arttırmaktadır. 

1.18. Leaching of Thorium and Lanthanons from Turkey Thorium Ore 

M.Ç. Gülovalı, M. Tarhan, Ş.N. Somer 

Ore Leaching and Analysis: In this study, single-stage and three-stage 
leaching conditions of thorium and lanthanons from thorium containing ore of 
KTS-1 with different acids, were investigated. Single-stage leachin a ere made 
by using 50 grams of ore with HN03 and HjSO^, having solid/liquid ratio of 1/2 
(g./ml) and with different acid/ore ratios with varying leaching periods of 
1, 2, 3, 4 hours. Three-stage leachings were made by applying a second leaching 
to the residues obtained from the first stage using the same acid under the same 
conditions for 30 minutes and a third leaching to the residues obtained from the 
second stage using 100 ml of water for 15 minutes. 
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Leach solutions were filtered and residues were dried at 110 °C and they 
all prepared for the analysis. For the analysis of the samples, instrumental •. 

thermal neutron activation analysis was applied. Samples and standards were 
irradiated for 1 hour at İstanbul Technical University, Nuclear Energy Institute 
TRIGA Reactor at a neutron flux of about 1012 n/cm2-sn and were counted with 
Ge(Li) solid state detector coupled to 4096-channel pulse-height analyzer. 

Results and Discussion: In Table.1 leaching efficiencies of thorium are 
given. In single stage leachings with HNO , Th efficiencies increase with in-% 
creasing acid amount and maximum efficiency of It % was obtained for lHOOg. 
HNO /1000g. ore for two hours. Increase of leaching period results in precipi
tations of Th which shows that established chemical equilibrium changes to 
cause Th precipitation. 

The maximum single-stage leaching efficiency for H2S04 was obtained as 
55.7 % for 900 g. H^SO^/lOOg. ore for 2 hours. Unlike HNO, leaching, maximum 
efficiencies for each H SO amount were obtained at different leaching periods. 
For a constant leaching period, decrease in efficiency was observed after a 
maximum, with increasing acid amount. It can be concluded that, leaching effici
ency is directly related to h^SO^ amount. Increase in H S0^ concentration 
results in precipitation of sulfate compounds and the amount of Th in solution 
diminishes. 

In three-stage leaching with HNO,, Th efficiency increases to 59 % at 
m 0 0 g. HNO,/1000g. ore for 2 hours. Although the consumption was increased 
100 % and the residue was leached twice more, leaching efficiency increased onJ.y 
16 %. In three-stage leachings with HjS0„, maximum efficiency of 61 % was obta
ined for 900 and 1500 g. H2SOH/1000 g. ore for 3 hours. Although the increase in 
leaching efficiency was 8 % for 900 g. H2S0„, but increased to 20-23 % for 15çpg. 

Beside thorium* leaching efficiencies of scandium and lanthanons (La, Ce, 
Eu, Tb, Yb) were calculated. In single-stage leachings, maximum Sc efficiencies 
were obtained as 38.7 % and 45.3 % for HNO, and HjSO^ respectively. Sc leaching 
efficiencies were not altered significantly bythree-stage leachings. 

Lanthanons have higher efficiencies for both acids and all ratios, compa*» 
red to Th and Sc. In single-stage leachings maximum efficiencies of about 90 % 

was obtained for HNO, but remained around 60-70 % for H2S<\. 
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Three-stage leaching of lanthanons did not increase their already high ef
ficiencies with HNO, compared to single-stage which shows that single-scage leac
hing was sufficient for lanthanons. For H2S04. three-stage leaching efficiencies 
were as low as single-stage. This shows that reactions of H2SO% with Th and lant
hanons reach to their solubility limits, acid used in the second stage increases 
the leaching efficiency of Th. 

Tablo-1 Toryum Özütleme Verimi 
Table-1 Thorium Leaching Efficiency 

Cevher 5Q ^5.3. _lnB 
Ore ° 
Sıcaklık 2 Rc c 
Temperature 

USSSSU *"<•«> 
Sûre, saat 
period, hour 
g. asit/1000g. cevher 
gl. acit/1000^. ore 
400 HNO, 
600 " 
800 " 

1000 " 
1400 " 

400 H2S0V 

700 " 
900 " 

1100 " 
1500 " 

1000 HNO, 
1400 " 
900 " 
1500 " 

1 2 3 
Tek Kademeli özütleme Verimi % 
Single Stage Leaching Efficiency % 
15.1 
26,1 
30,7 
36,4 

39,9 
43,9 
37,5 
33,9 

17,0 
25,7 
31,5 
37,5 
«•4,0 

42,2 
50,5 
55,7 
35.6 
34,0 

16,3 
20.5 
27,3 
38,1 
41,0 

41,' 
40,7 
53,0 
40,0 
38,2 

üç Kademeli özütleme Verimi % 
Three Stage Leaching Efficiency, % 

53,7 
58,7 
56,0 
55,5 

54,7 
57,7 
61,0 
61,0 

• 

*» 

14,5 
18,5 
24,5 
34.0 

43,5 
54,2 
43,6 
34,7 

<" 
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1.19. Türkiye Toryum Cevherinin İncelemesi 

M.C. Gülovalı, H. Tarnan, H. Somer 

Doğal Cevher Spektrumu: Toryum doğada l«*xlO» yıl yarı-ömürlü Th-232 izo
topu olarak bulunmaktadır. Diğer radyoaktif elementler gibi toryum da çözünme 
ürünleriyle denge içinde biraradadır. Sekil 1 de uzun süre (227.611 saniye) sayıl
mış KTS-1 toryum cevheri gama-ışını spektrumu verilmektedir. Doğal çözünme ürün
lerinden Ac-228, Bi-212, Bi-2m, Tl-208, Pb-212 vePb-214 spektrumda gözlenmekte
dir. Toryum cevherinde çözünme Pb-208 dengeli izotopunun oluşmasıyla sona ermek
tedir. Pb-208 doğadaki kurşunun % 52,3 ünü oluşturmaktadır. 

İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü TRIGA reaktöründe ışınlanan KTS-1 cevheri 
aletli nötron aktivasyon analizi yöntemiyle incelenmiştir. 

Bulgular ve İrdelenmesi: Tablo.l de, altı ayrı cevher örneğinde m ele
mentin derişimleı i ve ortalama değerleri verilmektedir, tyice karıştırılarak ya
pılan örneklemeye karşın, altı örneğin analizi, yine de örneklerde homojen bir 
tanecik dağılımı olnadığını gosteroektedir. Her bir element değerinin ortalamadan 
olan farkına bir etken de, tayin edilen elementlerin, cevher taneciklerinde ho
mojen dağılmamış olmasıdır. 

Eskişehir-Beylikahır yöresinde bulunan cevherin Tablo.1 de verilen or
talama element derişimine bakılacak olursa toryum değerinin düşük olduğu dikkati 
çekmektedir. Dünya toryum ihtiyacını karşılayan monazit cevherlerinde toryum 
miktarı % 1-10 ara?ı değişmektedir, Lantani .er (La, Ce, Eu, Tb, Yb) de cevherde 
önemli miktarda bulunmaktadır. Ba ve Fe miktarlarının da yüksekliği dikkat çekici
dir. 

Element değişimleri dikkate alındığında, cevherin baryum, lantanitler, 
toryum ve diğer elementlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkar. 

.1.19. Investigation of Turkey Thorium Ores 

M.C. Gülovalı, M. Tarnan, N. Soner 

Natural Ore Spectrum: Thorium is found in nature as Th-232 isotope with 
a half-life of mxio* years. As the other radioactive elements, thorium occurs 
in equilibrium with its decay products. In figure 1, natural gamma ray spectrum 
of thorium ore sample KTS-1 is given which was counted for 227611 seconds. The 
natural decay products, Ac-228, Bi-212, Bi-214, Tl-208, Pb-212 and Pb-21t are 
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observed in the spectrin». Thorium decay process terminates with rhe production of 

Pb-208. which is ona of the stable isotopes of lead, forming 52,3 % of naturally 

occuring lead. 

KTS-1 or* aamplea vara analysed by instrumental neutron activation analy

sis after they ware irradiated for 1 hour at ITU Nuclear Energy Institute TRIGA 

reactor. 

Results and Discussion: In Table.1, concentrations of It elements are given 

in six separata ore samples along with the average for the ore. Although the samp-

las were taken after mixing throughly, elemental analysis indicates inhomogenity. 

Another important reason for the deviation of elemental concentrationa fro» the 

average is inhomoganenous elemental distribution in particles. 

Aa it is obvious from Tabla.1, thorium content cf Sakiaehir-Beylikahir 

ora is eignificaatly lower than the uarloa meat abradant thorium era, aenasita, 

which has theriua oaatent of 1-10 %. Lanthanona (La, Ce, Bu, Tb, Tb) hava sig

nificant concentrationa. In are. Zt ia intaseatlng that 9a and Fa ara preeent 

in high amounta. 

Considering the elemental composition, it appeara that the ore should be 

exploited for barium, lanthanons, thorium and other elements. 
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Tablo-1 Toryum Cevherinde AHAA ile Bulanan Elementler, mg/g 

Table-1 Elements Determined by IKAA in Thorium Ore, mg/g 

Flernent, 

! sc 
Fe 

Co 

As 

Cb 

Cs 

Ba 
• 

La 

Ce 

Eu 

Tb 

Yb 

W 

Th 

0,01*+ 

18,50 

0,0225 

0,18 

0,0054 

0,0071 

100,3 

3,51 

J8.2 

0,30 

0,070 

0,023 

0,020 

4,09 

ö r 

2 

o,om 
21,6 

0,0*0 

0,17 

0,006 

0,008 

U. 5,3 

3,37 

1U,U 

0,29 

0,071 

0,026 

0,^28 

4,99 

n e k , 

3 

-
0,017 

31,496 

0,022 

0,16 

0,005 

125.6 

3,70 

15,90 

0,346 

0.069 

0,028 

5.40 

S a m j> 1 

4 

• 
0,016 

30,962 

0,021 

0,22 

0,006 

120,9 

3,78 

15,27 

0,347 

0,068 

0,043 

5.75 

e 

5 

0,013 

22,515 

O.öiö 

0,18 

e, 006 

107.5 

3,05 

12.903 

0,297 

0,057 

0,029 

4,70 

6 

0,018 

32,995 

0,023 

0,21 

0,007 

140.76 

4,29 

16, C 2 

0,358 

0,08 

0,033 

6,056 

OrfaTT"! 

Average 

0,015 ± 

26.4 ± 

0,021 ± 

0,19 ± 

0,006 ± 

0,008 + 

118,4 ± 

3,62 ± 

15,58 ± 

0,32 ± 

0,07 ± 

0,03 ± 

0,024 ± 

5,27 ± 

-* 

0,002 

6,2 

0,0 U3 

0,02 

0,001 

0,001 

14,2 

0,42 

1.85 

0,03 

0,01 

0,01 

0,006 

0,56 
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1 20. Sarı Pasta (SP) ve Amonyum Di Uranat (AOU) Analizleri 
N. Soner, H. Tarhan, H.Ç. Gülovali 

Bu çalışmanın anacı MTA Enstitüsü tarafından üretilen SP ve ADÜ örnekle* 
rinin elemental yapısının incelenmesidir. 

ÇÖZme: AOU, seyreltîk HNO, içerisinde tam olarak çözülmüştür. SP yi çöz» 
•ek için derişik ve seyreltik, sıcak ve soğuk olarak değişik asitler (H2SO%, 
HN0,,HC1) ve karışımları denemaiş ancak tan bir sonuç elde edilememiştir. Ayrı
ca önce HNO, te çözüp, çözünmiyen kısmın HF te çözülmesi yoluna gidilmiş yine 
bir sonuca varılamamıştır. Bunun üzerine ergitig yapılmıştır. Elde edilen katı, 
seyreltik HNO, ile çözülmüş ancak tam çözmeyi sağlamak için ısı uygulanmıştır. 
Çözeltide asılı halde "hydrated silica" olduğu tahmin edilen floküller görül
müş ve bunlar- çözmek için hidrasyon-dehidrasyon işlemi uygulanmıştır. Bu işlem 
12 kez uygulandıktan sonra ancak berrak bir çözelti elde edilebilmiştir. 

Standartların Hazırlanması ve Analiz : SP ve ADü içinde bulunduğu düşü
nülen elementlerin gerekli stok standartları hazırlanmıştır. Deneylerde ortam
daki elementlerin birbirlerine verebilecekleri girişimin etkisini yoketmek 
için matriks standart hazırlama yoluna gidilmiş ve bu elementlerin SP ve ADÜ 
içinde beklenen miktarlarını yansıtacak şekilde matriks stok standart hazırlan-. 
mıştır. Bu matriks standarttan gerekli seyreltmeler yapılarak 30 kadar çalışma 
standardı hazırlanmıştır. 

Çözülen SP ve ADU örneklerindeki elementler, hazırlanan çalışma standart
ları yardımıyla atomik absorpsiyon spektrofotometresi ve f -me f tometre kul
lanılarak tayin edilmiştir. 

Bulgular: Yapılan ön tayinlerde sonuçlar Tablo.1 de verilmiştir, önümüz
deki dönemde bu bulguların ışığı altında değişik SP ve ADU örnekleri üzerinde 
çalışılacaktır. 

1 20. Analyses of Yellow Cake (YC) and Ammomı:m 13i Uranate (AUU) 
N. Sorner, M. Tarhan, M.Ç. Gülovalı 

The purpose of this study is investigation of eleme-ıtal composition of 
YC and ADU, produced by MTA (Mineral Research and Exploration Institute). 
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Dissolution: ADU was easily dissolved with diluted HM03. For the disso

lution of YC. various acids (H2S0*. fflW,, HC1) and their mixtures were tried 

but, neither the concentration nor the temperature effected the limited solu

bility. Dissolution of the undissolved portion with HF after HNO} dissolution 

was also unsuccessful. Finally, fusion of YC with Ha2C0, was found to be suc

cessful. 

TC was throguhly mixed with MajCO, and fused at high temperature (800-

900*C) in platinum crucible. The fused mixture was dissolved with diluted 

HNO, with controlled heating. Hydration-dehydration procedure were applied to 

eliminate the suspended floccules which were presumed to be hydrated-silica. 

After about 12 repetition of the procedure, a clear YC solution was obtained. 

Preparation of Standards and Analysis: stock standards of elements which 

were expected to be present in YC and ADU were prepared. To eliminate inter

ferences, a mixed stock standard was prepared to resemble the elemental concent

rations of YC and ADU. About 30 working stardards were diluted from this stock. 

Elements in dissolved samples of YC and ADU were determined by atomic 

absorption spectrophotometry and flame photometry by comparing wi :h the working 

standards. 

Results: In Table.1. the results of the preliminary analysis of YC and 

ADU are given. This study will continue with different YC and ADU samples un

der the light of the performed dissolution and analysis experiences. 
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Tablo-1 Sarı Pasta ve Aaonyua Di Uranat İçindeki Elementler. 
Table-1 Elements in Tellow Cake and tornnniuB Di Uranate. 
1 

Elementler 
4 

Eleaents 

Dericim 
Concentration (%) 

V 
Sari Pasta 
Yellow Cake 

U J 50 
-

K 
Ca 

Mg 
Fe 
Cu 
Hi 
Al 
Zn 
Mn 
Bi 
Co 
Cd 
Cr 
Pb 

! 0.0037 
0.O031 
0.0075 
O.OOitS 
0.00028 

o.oom 
0.00035 

0.00060 
0.00035 
0.0037 
0.0026 
0.0014 
0. 000*4 

0.0015 

Amonyum Di Uranat 
Asaoniua Di Uranate 
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0.11 
0.99 '• 
6.«t 
0.63 
0.022 
0.02 
0.2085 
0.0072 
0.005 
0.22 
0.01 
O.C0013 
0.0059 
0.0112 
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i 27. Ar.ka-a Kava Kir"? iliği VJ Kiri ilik "^ecesinin Tesbni ile 3u~u 
Bağlı tpidemiyolojlk ^raşcırına 

1. ülmez, Ş.N. Somer, M.Ç. Gülovalı, Z. Kılıç, M. Tarhan, 
i). Balcı. M. ilim 

•u proje Ankara hava kirliliğinin kirletici gazlar ve eser elementler 
ardından incelenmesi ve bunun insanlara etkisinin epidemiyolojik olarak orta
ya koyulmasını amaçlamaktadır. TÜBİTAK destekli bu proje SSYB Hıfzıssıhha Oku
lu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve AEK Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim 
&n4cezi tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. ANAEM bu projenin eser element
ler ve büyüklük bağılımı ile ilgili bölümünü üstlenmiştir. 

Konu ile ilgili bilimsel kaynak araştırma tamamlanırştır. Projede kul* 
lanılacak Hi-vol pompalar TÜBİTAK'tan alınarak gerekli değişiklikler yapılmış
tır. Her pompaya, çekilen hava miktarını hassas bir şekilde saptamak için 
EOO'dan alınan havagazı sayacı takılmıştır. Pompa-sayac sistemini dış etkiler
den korumak için koruyucuları yaptırılmıştır. 

örnek alma istasyonu olarak Beşevler, Kavaklıdere, Sıhhiye ve Dikimevi, 
temiz bölge olarak da Laldhan seçilmiştir. Seçilen bu istasyonlara pompa-
sayac sistemi yerleştirilmiştir. 

Her istasyondan her hafta örnek alı*- c k ve bu örneklerde toplam asılı 
partikül miktarı ve atomik absorpsiyon spektrofotometresi ile partiküllerin 
içerdiği elementlerin (Pb, Ni, Cd, Hg, Zn, Fe, V vb.) derişimleri bulunacaktır. 
Partikül büyüklük dağılımı için impactor ile her ay bir istasyondan hava çeki
lerek değerlendirilecekt ir. 

ÇNAEH TR-2 araştırma reaktörü devreye alındıktan sonra örnekler, enstrü
mantal termal nötron aktivasyon analizi ile de (INAA) analiz edilecektir. 
Ayrıca Ankara için temsili kömür, fuel-oil ve toprak örnekleri de sağlanarak 
INAA ile analiz edilecektir. 

1 1 . Determination and Characterization of Air Pollution In 
Ankara and Related Epidemiological Research 
î. tPmez, 5.N. Sower, M.Ç. GUI ovalı, Z. Kılıç, M.Tarhan 
*. Balcı, M. tlln 

In this research, the level of air pollutants like gases and trace elements 
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and the characteristics of air pollution in Ankara will be studied to obtain 
a correlation between air pollution and its epidemiologic effects. School of 
Hygiene, Ministry of Health and Social Assistance, GATA (Gûlhane Military 
Academy of Medicine) and AEC. Ankara Nuclear Research and Training Center 
has undertaken this TÜBİTAK supported project. 

Related literature survey has been completed. Necessary changes have 
been made on Hi-vol pumps provided by TÜBİTAK. Air-flowmeters received from 
EGO have been adopted to the pumps for the accurate measurement of air. Sui
table shelters have been made for pump-flowmeter systems to protect from ex
ternal effects. 

Besevler, Kavaklıdere, Sıhhiye aftd Dikimevi were selected as sampling 
stations and Lalahan as a clean reference station. Air sampling systems were 
placed to the mentioned locations. 

Samples will be collected each week from each station and the amount of 
total suspended particulates will be determined. Elemental composition of the 
particulates (Pb, Ni, Cd, Hg, Zn.Fe,V etc.) will be determined by atomic absorp
tion spectrofotometry. Particle size distribution will be investigated at 
each station every month. 

Instrumental thermal neutron activation analysis (INAA) will also be app
lied for the determii ation of the elements after CNAEM TR-2 research reactor 
provides irradiation. In addition, coal, fuel-oil and soil samples represen
tative for Ankara will be analyzed by INAA. 

1.22. 3.4 Diklorofenilüre Pestisitinin Toprak Çevresindeki 
Davranışlarının îzotop İzleme Teknikleri ile Araştırılması 

K. Gözek, 6. önal 

Bu çalışmada U C etiketli 3.4 Diklorofenilüre pestisiti kullanılarak top-
rak-bitki eko sistemindeki dağılımı sera şartlarında incelenmiştir. Bunun için, 
Ankara çevresinden IM..- AX\ 2 «.•..*'.( toprakta arpa, buğday ve yulaf olmak üzere 3 
cins bitki yetişti i. .d»i ' B*ıtrli aktivitede l*C etiketli 3.4 Diklorofenil
üre çözeltisi ile Un;--. Î-_ yy teybi ve çevre şartları Jıergün gozleunustlr. n hafta 
sonra bitkiler diplerinde- nasat edilip aseton ile ekstrakte edilerek analiz
leri yapılmıştır. 
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Yapılan çalışmaları 2 grupta özetlemek mümkündür. 

1. 3.1* Diklorofenilüre herbisitinin topraktaki dekompozisyon denemeleri 
2. 3.>f Diklorofenilüre'nin toprak-bitki ekosistemindeki dağılımının 

sera koşullarında araştırılması. 

1. Dekompozisyon denemeleri 2 ayrı cins toprakta laboratuvar şartların
da 2*C etiketli 3.1 Diklorofenilüre çözeltisi kullanılarak yapılmıştır. 5 
hafta boyunca günlük X<IC0 çıkışı İN NaOH de yakalanarak gözlenmiştir, örnek
ler sıvı sictilasyon cihazında sayılmıştır. Alınan sonuçlar, her iki cins top-
raktada **C02 çıkısının, ilk 10 gün büyük bir hızla ilerlediğini sonraki 
günlerde yavaşladığını göstermektedir. 

2. 3.1» Diklorofenilürehin toprak-bitki ekosistemindeki dağılımının sera 
şartlarında incelenmesi denemeleri 2 cins toprakta arpa, buğday, yulaf olmak 
üzere 3 ayrı cins bitki yetiştirilerek yapılmıştır. Bilinen aktivitede **C 
etiketli 3.«f Diklorofenilüre çözeltisi ile ilaçlanıp su kaybı ve çevre şartları 
hergün gözlenerek bitkiler yetiştirilmiştir. 4 hafta sonunda bitkiler diplerin
den hasat edilerek ekstraksiyon ve sıvı sintilasyon yöntemleri ile analiz edil
miştir. Toprak analizleri ekstraksiyon ve yaş yakma yöntemleri ile yapılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar 3.4 Diklorofenilüre herbisitinin çok az bir kısmının 
bitkiye geçtiğini, büyük bir kısmının bozunarak zararsız metobolitleri oluştur
duğunu göstermiştir. 

1 22. Investigation of the Behaviour of 3,4 Oiclorophenyl Urea Pesticide 
in Soil Environment by Using Isotope Tracer Techniques 

K. Gözek, G. önal 

In this study, distribution of 1<,C-labelled 3.f Diclorophenylurea pesti
cide in soil-plant ecosystem under greenhouse conditions was performed. Three 
kinds of plants, barley, wheat and oat were grown in 2 kinds of soils taken 
from surrounding of Ankara. Plants were sprayed with known amount of ^Ola-
belled 3.i* Diclorophenylurea solution, water lost due to evaporation and envi
ronmental conditions were observed daily. After 4 weeks plants ware harvested 
from their stems and analysied by extraction with acetore. 

The studies related to the project are in 2 groups. 
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1. Degradation studies of 3. ID in soil 

2. Studies of the distribution of 3.1 D in plants and soil ecosystems 

under greenhouse conditions. 

1. Degradation studies in 2 different kinds of soils were performed un

der laboratory conditions by using uC-labelled 3.1 D solution. The evolved 

"CO was collected daily in IN NaOH during 1 weeks. The samples were measured 

in a liquid scirtillation counter. 

The results obtained from this study show that, in first 10 days "CO 

was given off relatively rapid from all 2 soils but it was slow in the follow

ing days. 

2. Studies of the distribution of 3.1 D in plant and soil ecosystems 

were carried out under greenhouse conditions with two soil types and three 

plant types barley, wheat and oat were grown. Plants were grown and sprayed 

with known amount of labelled 3.1 D solution, water lost due to evaporation 

and environmental conditions were observed daily. After 1 weeks plants were 

harvested from their stems and were analysied by extraction and liquid scin

tillation counter techniques. The soil samples after the extraction were 

combusted by wet combustion method. The results are given at Table.1. 

The results obtained from this study show that during 1 weeks uptake of 

3.1 D by plants were very low and most of it was decomposed their metabolites. 
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Tablo-1. 3.H Diklorofanilflra Harbiaitinin Toprak-Bitki Sistaaindaki Oağılaıa Oranları 
Tabla-1. Degradation ratio» of 3.H D in Soil-Plant Syatama. 

Toprak 
cinai 

SoU 
Typa 

Toprak l 
SoU 1 

n 

If 

Toprak 2 
SoU 2 

M 

It 

l*COt'a 
Boauuma 

Aktivita % 
Actlvita % 

77,8 

It 

tl 

84.3 

II 

M 

Bitki 
Cinsi 

Plant 
Typa 

Arpa 
Barlay 

Buğday 
Vhaat 

Yulaf 
Oat 

Arpa 
Barlay 

Buğday 
Vhaat 

Yulaf * 
Oat 

" • " " ' " ' " ' 
Toprak 
Ekatraksiyonu 

Aktivite (%) 
Extraction 
of «oil 

H.l 

5.3 

3.7 

5.7 

5.1 

Toprak Ya» 
Yakma 

Aktivite (%) 
Hat 
combustion 

-

3.«f 

Bitki 
Ekatraksiyonu 

Aktivita (%) 
Extraction 
of plant 

0.04 

0.03 

0.02 

0.01 

0.02 

0.03 

Bitki Posa-
sındaki ak
tivita (%; 

Activity at 
plant fUtar 
cartas (%) 

0.03 

0.02 

0.0* 

0.0i» 

0.03 

0.01 

Toplan Akti
vita (4) 

Total Acti
vity (%) 

81.97 

83.15 

81.55 

90.05 

9Ü. 75 

92.34 



1 23. Ankara Çayında Mevcut Deterjanlar, Deterjanların Parçalanma 
Durumları ve Metallerin Kantitatif Analizi 
H. Kusbur, M. İlin 

Ankara kentinin evsel ve sanayi artık suları Ankara Çayı ile atılmakta
dır. Çubuk («yi, Hatip Çayı, İncesu Deresi, Sanayi Artığı, Dikmen Deresi, Bal-
gat Deresi çayın kollarını oluşturmaktadır. Ankara Çayı şehir merkezinden 60* 
70 kn uzaklıkta Ova Çayı ile birleşip Sakarya Nehrine dökülmektedir. Ankara Ç^yı 
ve kolları üzerinde saptanan numune istasyonları Şekil-1 de verilmiştir. 

Ankara Çayının sulama suyu olarak kullanıldığı Etimesgut ve çevresindeki 
sebze ve meyve tarlalarında zararlı etkileri gözlenmiştir. Bu zararlı etkile
rin sentetik deterjanlar ve toksik metallerden kaynaklandığı sanılmaktadır. 
Ayrıca gelecek yıllarda Ankara çayı üzerinde kurulacak arıtma tesislerinde köpük 
yapıcı maddelerin bazı sorunlar yaratacağı bir gerçektir> 

Çalışmada Ankara kentinin evsel ve sanayi artık sularının atıldığı Anka
ra Çayı kolları üzerinde saptanan örnek alma noktalarında Kasım 1979-Hayıs 1981 
tarihleri arasında periyodik olarak 16 aylık bir süre içersinde her ay belirli 
bir günde her istasyondan öğledsp önce ve öğleden sonra olmak üzere günde iki 
defa debi ölçülüp su Örnekleri alınmıştır. 

Alınan örneklerde sıcaklık, debi, pH, çözünmüş oksijen ölçünü eri sahada, 
pH metal, fosfor, deterjan ve deterjanların bozunma deneyleri laboratuvarda 
yapılmıştır, ölçüm yapılan 16 aylık süre içersinde hava sıcaklığı (-0.5°C) ile 
(23°C) su sıcaklığı ise (0aC) ile (20.5°C) arasında değişim göstermiştir. 

İstasyonlarda on yüksek debi değerleri yağmur ve kar yağışlarının çok 
olduğu ilkbahar ve kıs aylarında ölçülmüştür. Blank istasyonlar (istasyon No: 
1,2) ve Çiftlik Kemer Köprüsünde (istasyon No: 4), 1981 İlkbahar mevsimi orta
lama değerleri (5.03-17.88 m'/sn) arasında değişim göstermiştir. Bu iki istas
yonda eu düşük deci değerleri 1980 sonbahar mevsiminde (0.10-2.84 m3/sn) olarak 
gözlenmiştir. ?H değerleri bütün istasyonlarda 7.4-8.5 değerleri arasında de
ğişim göstermiştir. En yüksek çözünmüş oksijen değerleri blank istasyonlarda 
en düşük değerler ise 4 ve 5 no'lu istasyonlarda gözlenmiştir. Blank istasyon
lar ile 4 noflu istasyonda çözünmüş oksijen değerleri 16 aylık süre içerisinde 
(8.30-10.63 mg/1) ile (0.11-4.20 mg/1) arasında değişim göstermiştir. 

Su örneklerinde element (Na, K, Ca, Al, Mg, Bi, Cd, Co, Cr, Fe, Hg, Ni, 
Pb, Sb, Zn) analizleri Flame Fotometre ve Atomik Absorpsiyon Spektrcfotometresi 
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ila» fosfor analizleri spektrofotometrik yöntemle standart metodlara göre ya
pılmıştır. 

Na, K. Co, Al, Mg, Bi, Fe, Sb elementlerinin konsantrasyonunda debi değer
lerinin yüksek olduğu ilkbahar ve kıs aylarında büyük bir artış görülmüştür. 
Bulgulara göre, Ankara Çayının içerdiği bu elementlerin büyük bir kısmının top
raktan kaynaklanmaları mümkündür. 

Al, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Hn, Bi, Pb, Zn element konsantrasyonlarının 
blank istasyonlardan itibaren "t no'lu istasyonda en yüksek değerlere ulaştığı 
saptanmıştır. Bu bulgulara göre bu elementlerinin kaynağı evsel ve endüstri 
atık suları olmaktadır. Bu elementlerin konsantrasyonlarının S.i).T ve FWPCA 
sulama suyu standardları eşik seviyelerden daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 
Cd, Cr, Hg, Ni, Pb elementleri için numune alma süresi içinde en yüksek de
ğerler sıra ile 0.09, 0.16, 0.88, 1.28 mg/1 olarak bulunmuştur. 

Deterjanlar ve diğer evsel ve endüstri atık sularından kaynaklanan fos
for konsantrasyonu ise. Çiftlik Kemer Köprüsünde maksimum değer olarak (t.13 
mg/1) saptanmıştır. 

Su örneklerinin içerdiği deterjan (Anyonik tipteki) analizi Metilen Ha
visi Yöntemi ile yapılmıştır. Blank istasyonlar ile Çiftlik Kemer Köprüsünde 
en yüksek deterjan değerleri (0.01-3.25 mg/1) arasında değişim göstermektedir. 
Bu değer S.Ü.T de belirtilen değerlerin 32.500 katına ulaşmaktadır. (S.Ü.T 
de ABS için verilen değer 0.1 u ;/l dir). Deney sonuçlarına göre deterjan kir
liliğinin en yüksek değerleri f ve 5 no'lu istasyonlarda gözlenmiştir. 

Deterjanların biyolojik oozunmaları ile ilgili olarak, standart ve 
Ankara Çayından alınan su örneklerinin içerdiği deterjanlar laboratuvar şart
larında geliştirilen Aktif Çamur Düzeneğinde doğal koşullarda ve aktiflenmlş 
çamurlu ortamda incelenmiştir. Bozunma deneylerinde iki tür standart kullanıl
mıştır. Bunlardan birincisi çabuk bozunma özelliğine sahip düz zincirli yapı
daki Alkil Benzen Sülfonat, (Standart-1), ikinci standart güç bozunan dallanoış 
yapıdaki Alkil Benzer. Sülfonat (Standart-II) Aktif Çamur Prosesinin bozunma 
verimine etki eden (Toksik metaller, pK, köpük gibi) faktörler değişik koşul
larda incelenmiştir. 

Bu proje Türkiye B İ I İ K M İ ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından destek
lenmiş ve A.ü. Fen Fakültesi Kimya Bölümüne doktora tezi olarak sunulmuştur. 
Proje hakkında detaylı bilgi bu kuruluşlardan temin edilebilir. 
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Selöt 1. Ankara Çayı üzerinde saptanan Numune istasyonları ve artık su veren fabrika ve kuruluşlar. 
Ffcj 1. Sampling points on Ankara Stream and polluting factories and organizations. 



1.23. Determination of Sone Metals and Detergents and Investigation 
of Bicdegradability of Detergents in Ankara Stream 
H. Kumbur, M. İlim 

Industrial and domestic wastes of Ankara City are drained by tne Ankara 
Stress. 

Çubuk Stream, Hatip Stream, İncesu Stream. Dikmen Stream, Balgat Stream 
and Ova Stream are the branches of the Ankara Stream. Also a canal for Indust
rial wastes pours into the Ankara Stream the sampling points on Ankara Stream 
are "hown in Fig. 1. 

It is known Ankara Stream which is used for irrigation at Etimesgut and 
its surroundings is harmful for the vegata>le, and plant grown there. It is 
assumed that these harmful effects are due to detergents and metals. It is 
also obvious that the foaming substances will cause some problem for the 
sewage treatment plant which might be constructed on Ankara Stream. 

Ankara Stream, where domestic and industrial effluents of Ankara City 
drain was investigated for pollution by metals, phosphorus and detergents. The 
research was conducted for 16 months during the period 1979 October-1981 
March. Water samples were taken in the morning and afternoon within the same 
day, twice a month. 

Temperature, pH, flow rate and dissolved oxygen measurements were car
ried out at the stations. The minumum temperature of the weather and stream 
were (-0.5°C and 0°C) and maxsimum temperatures for weather and water were 
(23°C and 20.5°C) respectively flow rate findings showed the highest value 
is spring (5.03mVsec. in blank station and 17.88 raVsec. in station *+) and 
the lowest values in fall (0.10 m'/sec in blank 2.8«f m'/sec. in station «O 
pH measurements ranged from 7.1 to 8.5 at all stations depending on meteoro-
gical conditions and pollutant concentrations. Dissolved oxygen values ranged 
from 8.30 to 10.63 mg/1 at the blank stations and from 0.11 to <f.20 mg/1 at 
the station 4. The lowest values for dissolved oxygen recorded at the station 
*t where the highest pollution by metals and detergents were observed. 

In the laboratory some metals (Na, Ca, Al, K, Mg, Bi, Fe, Sb, Cd, Co, 
Cr, Cu, Hg, Hn, Ni, Pb, Sn and Zn) were determined by flame photometry and 
atomic absorption spectrophotometry; phosporus was determined by spectropho-
tometric method according to the standard methods. 
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Na, Ca, Al, K, Mg, Bi, Fe and Sb concentrations and their amounts as 
kir.ograss per day (kg/day) indicated on concentration with the flow rate 
values both in blank; stations (No:l and 2). And the most polluted station 
(Noi *+). These results suggest that the mentioned metals mostly come from the 
suspanded soil. 

The concentration of Al, Cd, Co, ''r, Cu, Hg, Mg, Bi, Pb at stations ot-
hex< thar. blank stations were higher than the allowable concentrations set by 
Turkish Legislation for Marine Products. (S.Ü.T.) and according to FWPCA 
standards. The maximum values these metals during the sampling period found 
were Cd 0.C9, Cr 0.16, Hg 0.88, Ni 0.91 and Pb 1.20 mg/1 Most of these toxic 
metals nainly drain from the industrial plants situated around the stream. 
Phcsphorus which mainly come from detergents and other domestic and industri
al sewage. Found (0.26-1.36 mg/1) as maximum concentrations at stations 1 and 
4 respectively. 

Detergents (which mainly anionic type) determined by spectrophotometri-
cally with methylene blue. The concentration were found within a range 0.01-
3.25 rr.r/1 which is much higher than accepted by S.U.T. 

The biodegradability of detergents in Ankara Stream was also investiga
ted by comparing with branched chain alkyl aryl sulfonates (ABS hard surfac
tant) and linear alkyl aryl sulfonats (LAS, soft) standards (Standard-1). The 
affect of active sludge process at the laboratory scale was also studied. In 
Turkey Synthetic detergents contain minly ABS type surfactant. Our findings 
confirm this point % 80 biodegradation of detergent residue of stream took 
16 days in the esration tank without active sludge, while this biodegradabilty 
decreased to 12 days with active sludge treatment. 

This project was supported by the Scientific and Technical Research 
Concil of Turkey (TÜBİTAK). This project was also submitted as an Ph. D. Thesis 
to Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Univexcity of Ankara. Details 
of project are given in TÜBİTAK project and Ph.D. Thesis. 

73 



1.24. Biyolojik Dokularda Eser Element Tayinleri* 

N. EnertUrk, Ş. Tülüroen, D. Balcı. t. Ölmez 

Eser elementlerin, özellikleri Zn, Cu ve Hg'un sağlıklı kadınlardaki 
konsantrasyonları saptanmış ve Hiperplazi ve Endometrium kanseri vakalarında 
ise bu elementlerin sebep, tanı ve prognostik değerlerinin saptanabilmesi 
için, bu kadınlardan siman kan serumu ve korpüsküler kısmında Cu, Zn ve Mg 
konsantrasyonları ile bunların değişiminin saptanmasına çalışılmıştır. 

Numunelerin hazırlanmasında ve Atomik Absorpsiyon analizlerinde uygula
nacak teknikleri kontrol amacı ile bir seri ön deneme yapılmıştır. Bu çalış
mada NBS'in SRM 1577 standart dana ciğeri, SRS A-2 k n standardı ve SRS H-4 
doku standardı, AAS ile bir çok kez analizlenmiş ve bulunan sonuçlar litera
türde verilen değerlere uygunluk sağlam*«tjj4' 

Araştırma 3 grup üzerinde uygulanmıştır. 

Grup 1: Kontrol grubu olarak sağlıklı 15 kadın örnek olarak alınmıştır. 
Grup 2: Araştırma Grubu olarak, Hiperplazili 15 kadın örnek olarak alınmış

tır. 
Grup 3: Araştırma Grubu olarak, Endometrium kanserli ° V'.dın örnek alınmış

tır. 

Yukarıda özellikleri verilen grupların kas se*u darında Zn, Cu ve Mg 
değerleri tayin edildi. Sonuçları Tablo-1 de verilmiştir. 

Tt.blo-1. Gruplar arasında eser element ilişkisi 
Table-1. Relation of trace element concentration between groups. 

Element 

Za M ;/ml) 
Cu u -j/ml) 
Hg(p4/ml) 

?"> \<n-15> Group 1 

6.98 ±3.63 
1 .5010 .3 

64.37 ±6 .21 

Group 2 ( n 1 5 ) 

2.01±0.12 
2 .51±0.07 

78.80± 2.24 

G^P 3 {~>-a\ 
Group 3 ( 3 ~ 8 ) 

2.00±0.06 
3 .34±0 .12 . 

82.10±2.60 

Tabloda görüldüğü gibi hiperplazi ve kanserde Zn değerinde düşme vardır, 
Fakat istatistiksel bir anlam taşımamaktadır. Buna karşılık Cu, hıperplazide 

* Bu çalışan/ Hacettepe Un.'veraitesi, Kadın Doğum Bölümü ile oztaklaf* yürü
tülmüştür. 
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vs kanser de belirgin bir şekilde artmaktadır ve aradaki fark istatistiksel 
yönden anlamlıdır. 

Kontrol grubu ile hiperplazi ve endometrium kanseri arasındaki Mg değer
leri arasındaki fark önemlidir. 

1 24. Determination of Trace Elements in Biological Material 
N. ErentUrk, Ş. Tüllimen, D. Balcı, t. Ölmez 

The concentration of trace elements, especially Cu, Zn and Mg in serum 
and corpuscular part of blood in healthy women were investigated. Variation 
of these elements in blood and serum samples have also been investigated in 
relation to cause, diagnostic and prognostic value of endometrium cancer and 
hyperplazy. 

To control the sample preparation and analytical procedure for atomic 
absorption analysis, bovine liver SRM 1577, blood SRS A-2 and tissue SRS H-4 
standards from NBS have been analyzed several times by AAS and the results 
were found to be in good agreement with the results given in literature. 

The research was performed on 3 groups. 

Group 1: Control group. 15 healthy women 
Group 2: Test group. 15 women, showing hyperplazy. 
Group 3: Test group. 8 women, showing endometrium cancer. 

The concentration of Cu, Zn and Mg were determined in serum samples 
taken from these groups. The results are given in Table-1. As it seen in 
Table-1, Zn concentration decreases in hyperplazy and endometrium cancer but 
there is no significant difference. However, serum Cu level in Group 2 and 
Group 3 are statistically different from Group 1. Also, serum Mg level in 
Group 2 and Group 3 are significant difference from Group 1. 

* This project was studied in collaboration with Hacettepe Hospital 
Gynecology Department. 
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l.?5. Marmara Denizinin Kirliliği ve Tanker Kazasının 
Etkilerinin Araştırılması 

T. Gölge, Z. Kılıç 

15 Kasım 1979 tarihinde meydana gelen tanker (Indepententa) kazasıyla 
yaklaşık 95.500 ton Libya kökenli ham petrol ve yanma ürünleri denize boşal
mıştır. Bölgede mevcut ook^yönlü akıntılar nedeniyle ham petrol çok geniş 
bir alana.yayılmıştır. 

Kirliliği tesbit amacıyla daha once yapılan çalışmalara devam edilmiş
tir. Buna göre yapılan çalışmaları 2 grupta Özetlemek mümkündür. 

I. Deniz suyu 
a) Ağır metal analizleri (Pb, Co, Fe, Cu, Ni) 
b) Organik kiıleticilerin analizi 

II. Deniz canlıları 
a) Ağır metal analizleri 
b) Organik kirleticilerin analizi 

Belirli periyotlarda bölgeye gidilerek, saptanan numune istasyonların
dan ve farklı derinliklerden alınan örneklerde petrol kökenli elementlerin 
analizi yapılmıştır. 

örneklerden organik maddeleri ekstrakte edebilmek için yapılan çalış* 
malar sonunda, kloroform ve hekzanın en uygun çözücü oldukları saptanmıştır, 
Daha sonra örnekler organik maddeler yönünden deriştirilerek analize hazır* 
lanmış ve Gaz Kromotografisi ile kromotogramları alınmıştır. Deniz suyu ör
neklerinin Ni, Cu, Pb, Fe, ve Co analizleri yapılmıştır. Belirtilen element
ler solvent ekstraksiyon yöntemiyle deriştirilmiş ve AAS ile analiz edilmiş
tir. Analiz sonuçları Tablo-1 de görülmektedir, 

Tablo-1. Element konsantrasyonları, ug/lt. 
Table-1. Concentrations of elemnts, M g/İt. 

Element 

Beylerbeyi 

Haydarpaşa 

Fenerbahçe 

Pb 
0.353 

0.573 

0.406 

Co 
0.178 

0.695 

0.7*8 

Fe 
0.685 

0.984 

0.790 

Çu 
1.178 

0.839 

1.259 

1*İ 
0.02^ 

• 
0.0J9 
0.03; 

n 



Organik kirleticilerin kalitatif ve kantitatif analiz sosuçları henüz 
değerlendiri 1 memiştir. Bu proje 1982 yılındada devam edecektir. Gaz Kroaotog-
rrfisi standart maddeleri temin edilip değerlendirmeler yapılacak ve sonuçlar 
bir rapor halinde sunulacaktır. 

1.25. Investigation of Maraara Sea Pollution and Tanker 
Accident Effects 
T. Gölge, Z. Kılıç 

On November 1979 as a result of skipwreck Lüya originated Crude petro
leum, about 95.500 tons and combustion products were spilled into the Marmara 
Sea from Romen tanker Indepententa. Crude petrolüm was spread to a very wide 
area because of varying currents of Marmara Sea. 

In order to investigate pollution level in sea water, the project is 
studied in two groups 

I. Pollutants in sea water. 
a) Analyses of heavy metals (Pb, Co, Fe. Cu, Hi) 
b) Analyses of organic pollutants. 

II. Pollutant in marine organisms. 
a) Analyses of heavy metals. 
b) Analyses of organic pollutants. 

Samples are taken periodically from critical points different depths. 
Petroleum originated pollutants were analysed by gas chrcmotography and ato
mic absorption spectrophotometry. 

Various extraction procedures were studied, choloform and bexane were 
found to be the best extraction solvents for organic substancanses in sea 
water and marine organisms. 

Sea water samples, after solvent extraction procedure for concentra
ting elements, were analysed by AAS for the determination of Mi, Cu, Pb, Fe 
and C'-, Results are given in Table-1. 

Gas chromotograms taken with GC will be evaluated after 0C standard kits 
are provided. 
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This project continues in 1982, and the evaluated resutls will then be 
reported. 

1.26. Radyasyonun Koyun Derisine Etkileri 
C. Kaldırımcı 

Kronda dibağ.l anmış, mavi-stok koyun derisi örnekleri Co-60 kaynağında, 
çeşitli dozlsr eltanda ışınlanmış ve fiziksel ve mekanik değişimler incelen
miştir. Bu amaçla ışınlanmış ve kontrol örneklerinde su adsorbsiyonu, büzül
me sıcaklığı ve ko;:ma-uzama testleri yapılmıştır. Sonuçlar Tablo-1,2 ve 
Sekil 1 de verilmiştir. 

Tablo-1. Büzülme sıcaklığına radyasyonun etkisi. 
Table-1. The effect of radiation on shrinkage temperature. 

No 

Number 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 

Doz 
(Hrad) 

Dose 
(Mrads) 

0.35 
0.70 
1.4 
2.8 
4.2 
6.7 
8.4 

10.5 

Bvzülıne Sıcaklığı (°C) 
Shrinkage Temperature(°C) 

Işınlanmış 
Irradiated 

69 
68 
66 
68 
66 
66 
62 
57 

Kontrol 
Control 

75.5 
75.5 
75 
77 
75 
77 
75,5 
76 

1 

Bağıl 
Relative 

91 
90 
88 
88 
87 
66 
82 
75 

96°C de Toplam Kısalraa(nm) 
TV: Total Shrinkage at 
95°C (mm) 

Işınlanmış 
Irradiated 

10.5 
13 
10.5 
15 
17 
12 
12.5 
19 

1 ... 

Kontrol 
Control 

11 
13.5 
13 
13 
14 
10 
11 
17 

Işınlama derilerin su emme kapasitesi üzerinde düzenli bir değişiklik 
yapmamaktadır. Kontrol ve ışınlanmış örnekler 2 saat su ile temas sonucunda 
% 100 dolayında su adsorblaırakta ve temas süresinin artmasına karşın su ad
sorbsiyonu değiprnemektedir. 

Tablo-1, büzülme sıcaklığı test sonuçlarına göstermektedir. GÖrüldüği' 
gJJbl düşük dozlardaki radyasyon bile derinin büz.ülme sıcaklığını düşürmeye 
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yeterli olmakta ve doz miktarı arttıkça radyasyon etkisi fazlalaşmaktadır. 
10 Mrad da orijinal örneğe oranla % 25 oranında büzülme sıcaklığı düşüşü mey
dana gelmektedir, öte yandan kromla dibağlanmış deriler için büzülme sıcak' 
lığı değerinin 90-95°C dolayında olması gerekirken, orijinal örneklerde bu 
değer 75-77°C buluşmaktadır. Bu sonuç kromla dibağlamanın pek başarılı olma
dığına işaret etmektedir. Radyasyonun deriye ilk etkisi, elerinin kollagen 
dokusu ile dibağlama maddesi arasındaki bağda olmaktadır. Işınlanmış örnek
lerde düşük dozların bile benzeri çalışmalarla karşılaştırıldığında daha 
fazla etkili olarak ortaya çıkışı da dibağlamanın zayıf olduğu olasılığını 
kuvvetlendirmektedir. 96°C de toplam kısalma miktarları ışınlanmış ve kontrol 
örneklerinde düzenli bir farklılık göstermemektedir. 

Tablo-2. Radyasyonun Kopma-Uzama Üzerine Etkisi 
Table-2. Effect of Radiation on Tensile Strength and Elongation at Break. 

No 

Number 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

D' se 
(Mrads) 

0.35 
0.70 
1.4 
2.8 
4.2 
6.7 
8.4 
10.5 

Kopma Dayanımı (kg/mm2) 
Tensile Strength (kg/am2) 

Işınlanmış 
Irradiated 

2.10 
1.44 
1.89 
0.99 
1.14 
1.04 
1.05 
0.97 

Kontrol 
Control 

2.13 
1.47 
1.94 
1.18 
1.47 
1.45 
1.68 
1.64 

Bağıl 
Relative 

98.6 
97.8 
97.4 
83.9 
77,6 
71.8 
62.5 
59.2 

Kopmadaki Uzama (%) 
Elongation At Break (%) 

Işınlanmış 
Irradiated 

40 
50 
50 
36 
28 
33 
3d 

| 32 
1 

Kontrol 
Control 

42 
53 
J4 

40 
35 
44 
48 
44 

Bağıl 
Relative 

95 
94 
93 
90 
88 
75 
79 
73 

Kopya dayanımı ve kocadaki uzama miktarına radyasyonun etkisi Tablo-2 
de verilmişti:.'. Radyasyon hasarı 1.5 Mrad dan sonra artmakta ve kopma daya
nımı 10 Mrad da orijinal Örneğe oranla % '»0 azalmaktadır. Kopmadaki, uzama bu 
noktada % 25 dolayında artmaktadır. Su, derinin İşınlama ile esnekliğini kay
betmesine işaret etmektedir. 

ölçüm sonuçları toplu olarak Sekil 1. de gösterilmektedir. 
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1.26. Effect of Radiation on Sheepskin 
C. Kaldırımcı 

The chrome-tanned, blue-stock sheepskin samples were irradiated at se
veral doses by Co-60 source and the physical and mechanical changes were in
vestigated. For this purpose, the water adsorbtion, shrinkage temperature, 
tensile strength and elongation at break measurements were carried out for 
both irradiated and cotrol (original) samples. 

The results are shown at Table 1, 2 and Figure 1. 

The water adsorbtion capability of leather is not altered by irradiati
on. The control and irradiated samples she 100 % water adsorbtion in 2 hours 
and the adsorbance is not changed by further water contact. 

Table-1 shows the shrinkage temperature measurement results. The shrin
kage temperature of leather is affected by radiation even at low doses. The 
effect of radiation increases with increasing dose and at 10 Mrads, the dec
rease in shrinkage temperature of irradiated leather reaches to 25 % of the 
control. On the other hand, although the shrinkage temperature of chrome-tan
ned leather should have been about 90-95°c it is observfed to be about 75-77°C 
for the original samples. This suggests,that tanning process applied to the 
sheepskin was not very satisfactory. Radiation predominately affects the 
bonds between the collagen and the tanning agent. The effect of radiation 
on the leather investigated is observed to be greater by comparing the other 
studies. This may also indicates unsufficient tanning. 

The tensile strength and elongation at break results are at Table-2. 
The radiation damage is increased after 1.5 Mrad and the tensile strength 
of irradiated leather decreases 40 % compared to the control at 10 Mrad. At 
this point, elongation at break increases 25 %. This indicates that the elas
ticity of leather decreases by radiation. 

All of the results are shown grafically in Figure 1. 
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1.27. X-Işınlan 11e Başlatılan Etil Akrilat Çözelti 
Polimerizasyonu Kinetiği 
C. Kaldırımcı, Z. YBntea 

1981 yılı çalışmalarına ilişkin sonuçların bir kısaı îablo-1,2,3.4 ve 
Şekil 1, 2 de verilmiştir. 

Tablo-1. Molekül Ağırlığının Poliaerlesae Sıcaklığı ve Çözücü Cinsi ile 
Değişimi (Doz Hızı: 65 r/dak) 

Table-1. Variation of the Molecular Weight With Polymerization Temperature 
and Solvent Type 'Dese Rate: 65 r/min) 

Sistem 

System 

Metil 
Benzen 
Methyl 
Benzene 

Etil 
Benzen 
Ethyl 
Benzene 

i-Propil 
Benzen 
İ-Propyl 
benzene 

% Etil Akrilat 
Hacimce 

Ethyl Acrylate % 
(Volume) 

80 
60 
50 
40 

80 
60 
50 
40 

80 
60 
80 

Polimerin Molekül Ağırlığı 
Molecular Weight of the Polymer 

40°C 

6.866.578 
1.851,177 
1.459.639 
918.508 

848.0?O 
353.314 
2'v4.M3 
152.807 

71-3.482 
233 J 82 
121.324 
10.1.739 

80°C 

1 3 1.180 
661.144 
481.657 
272.096 

403.300 
142.220 
61.813 
51.799 

1 342.751 
93.599 
75.402 
44.592 



Tablo-2. Çözeltiye Transfer Sabitinin Çözücü Cinsi ve Işınlama 
Sıcaklığına Bağlılığı (Dos Hızı: 65 r/dak) 

Table-2. Solvent Type and Irradiatiot Temperature Dependen e of 
Chain Transfer Constant (Dose Rate: b5 r/min) 

Çözücü Cinsi 

Solvent Type 

Metil Benzen 
Methyl Benzene 

Etil Benzen 
Ethyl Benzene 

< 

iio-Piopil P«nzea 
Iso-Pi-opyl Benzene 

Sıcaklık 
(•o 

Temperature 
(°C) 

«•0 
50 
80 

10 
50 
80 

Ü0 ' 
50 

80 

Transfer Sabiti 

Chain Transfer 
Constant 
<K S x 10 s) 

7.16 
8.87 

22.33 

'48.00 
58.16 

153.35 

89.63 
105. n 
192.52 

Transfer Reaksiyoru 
Aktivasycn Enerjisi 
(kcal/mol) 

Transfer Penctisn 
Activation Energy 
(kcal/oole) 

13.5 

13.7 

11.5 
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Tablo-3. CösSefi - Stil âkrilat Sisteminde Reaksiyon Hızının 
Sıcaklık ve İbnoaer Derisini ile İlişkisi (Doz Hızı: 65 r/dak) 

Table-3. Dependence - of Reaction Rate With - Temperature and Honoaer 
Concentration In the Syete» cf Solvent - vthyl Acrylate 
(Gose Setre: 65 r/ain) 

• 1 
Sıcaklık 

<#C) 

Teayer&ture 

(V) 

«•0 
• 

50 

»0 

* — r , - - , - , -• -

% EtU Reaksiyon Hızı (R .* 10 s) ( a o l / l t . s o ) 
AkrUat p 

(haciace) 

Ethyl 
Acrlate t 

^ (volume) 

80 
60 
50 
HO 

80 
60 
50 
4Ü 

80 
60 
SO 
40 

Beaciloo Rate (R_ x 10 s ) 

MetU Beüeeii 
Methyl ttausne 

9.52 
5.88 
4.68 
2.98 

17.36 
9.46 
'/.18 

• 5.5C 

36.75 
23 .'»2 
14.55 

Etf l Benzen 
Cthyl Bensem* 

11.24 
7,07 
5.21 
3.96 

20.21 
11.75 

7.55 
8.3Î 

"2.U. 
25.07 
20.85 
x3.~3 

( n o l e / l . s e c . ) 

izo-PropiX Benzen 
Iso-Propyl Benzene 

8.76 
4.09 
3.41 
2.34 

12.99 
6.70 
4.56 
3.16 

4^.08 
14.90 
U . 3 3 

6.71 J 
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Tablo-**. 25°C ve 65 r/dak Koşullarında Etil Akrilatın Çözelti ve Kütle 
Polimerizasyonları Hız Oranının Monomerin Hol Kesri ile Değişimi. 

Table-4. Variation of the Ratio of the Solution to Bulk Polymerization 
Rates of Ethyl Acrylate at the Conditions of 25°C and. 65 r/min. 

% Çözücü (hacimce) 

Solvent % (volime) 

Metil Benzen 
Methyl Benzene 

Etil Benzen 
Ethyl Benzene 

i-Propil Benzen 
i-Propyl Benzene 

1 

20 
40 
50 

2C 
*o 
50 
60 

20 
••0 
50 
60 

Monomerin Mol Kesri 

Mole Ratio of the Monomer 

0.80 
0.59 
0.50 

0.82 
0.63 
0.53 
0.43 

0.84 
0.66 
0.56 
0.46 

R x 105 

5.50 
3.31 
2,99 

6.92 
4.37 
2.82 
2.11 

4.22 
2.37 
1.88 

| 1.41 

R/R0 

0.789 
0.480 
0.434 

1.004 
0.634 
0.409 
0.321 

0.612 
C.344 
0.273 
0.205 

P0 : Kütle polimerizasyonu hızı (6.8S x 10~5 mol/lt.sn) 
Bulk polymerization rate (6.89 x. 10~ mole/1.ace) 

R : Çözelti polimerizasyonu h«> 
Solution polymarization rate 

1 27, Kinetics of X-Ray Initiated Solution Polymerization of 
Ethyl Acrylate 

C. Kaldırımcı» 2. Yöntem 

Some of the resvlts obtained in 1981 are given i„i ?abl*«l, l~ 3, 4. 
and Fî irre 1 ar̂ i 2. 
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1.28. Magnezyum ve Kükürtle Yapılan Gübrelemenin Pamuk Bitkisinin 
Makro- ve Mikro Besin Maddeleri Kapsamına Etkisi 
N. özbek, S. Antep 

Bu araştırmanın amacı sera koşullarında yetiştirilen pamuk bitkisine 
artan miktarlarda verilen Hg ve S'ün bitkinin aakjo- ve mikro besle mac Geliri 
kapsamı üzerine olan etkilerini saptamak ve böylece bu bitkiye Hg ve S ile 
yapılacak bir gübrelemenin esaslarını ortaya koymaktır. 

Araştırmada materyal olarak önemli pamuk yetiştiriciliği bölgesini 
oluşturan Gediz Ovasından alınan ve besin maddeleri kapsamları farklı olan - _ 
iki toprak ele alınmış ve ilk olarak toprakların önemli bazı fiziksel ve 
kimyasal özellikleriyle makro- ve •nikro besin maddeleri kapsamları tayin 
edilmiştir. 

Sera Denemesi: 
Sera denemesi tesadüf blokları deneme desenine göre 3 paralelli olarak 

düzenlenmiş ve denemede 2700 g havada kuru toprak alan metal saksılar kul
lanılmıştır. Hormal bir gelişmeyi sağlara* için bütün saksılara aynı mik
tarlarda azot, fosfor ve potasyum ilave edilmiştir. Saksılara Hg ve S üç 
seviyede verilmiş ve bu seviyelerin saptanmasında bitkinin ve toprakların 
ilgili besin maddeleri kapsamları gozönünde bulundurulmuştur. 

Ekim 5.3.1981'de yapılmış ve ekimde Ccker 100 A/2 tohumluğu kullanıl
mıştır. Seyreltmeden sonra ise her saksıda 6 bitki bırakılmıştır. Hasat 
23.5.1981 tarihinde yapılmıştır. Hasattan sonra bitki materyalinde tüm 
makro- ve mîkro besin maddeleri analizleri yapılarak sonuçlar sırasıyla 
Tablo 1 va 2*de verilmiştir. 

Deneme sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
1. Gübrelemenin bitkinin makro besin maddeleri kapsamına etkisi 
Kontrole göre bitkide en fazla N artışı toprak l'de Hg9Sj (% 1«*,57)-

toprak 2'de Mg0S2 (% 162.50); en fazla P artışı toprak l'de MgaS0 (% 29.631, 
toprak 2'de MgjS2 (* 17.31); en fazla K artıcı toprak l'de Hg2Se (% 25.38), 
toprak 2'de Mg2Sx (% 20.12); en fazla S artışı her iki toprakta da Mg3S2 

(% 58.62 ve % 46.87); en fazla Mg artışı toprak l'de Hg,S, ve KgjS, (%6.25), 
toprak 2'de Hg2St (% 21.82) uygulaması ile sağlanmıştır. 

Bunlara karşılık gübrelemenin bitkinin Na kapsamı üzerine her iki top
rakta da bir etkisi görülmemiş, Ca kapsamına ise belirgin bir »tkisi olmamıştır. 
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Tablo-1. Magnezyum ve kükürtle yapılan gübreleoenin pamuk bitkisinin 
nrJcro bes.n naddeleri kapsamına etkisi1 

Table-1. Effects o--" nagnesiım and sulphur fertilization on «aero 
nutrients content of cotton plant. 

Toprak No. 

S o i l No. 

1 

( Z i n c i r l i 

Joy ) 

2 

(Urganl i ) 

Uygul?.m£ .ar 

Treatments 

«goSo 
Mg0S, 

« « ^ 2 
M Si s o 
KfeıSı 
MgxS2 

« g 2 S 0 

Mg2S, 

Hg2S t 

*SoSo 
«SoS i 
MS0S2 

Mo- S MO 
M21S | 

Kg,S2 

h - 2 S 0 
«s2s1 
K22S2 

LSD ( 0 . 0 5 ) 

LSD ( 0 . 0 1 ) 

N 

% 

2.59 

2.97 

2.1*1 

2 .&i» 

2.92 

2.72 

2.49 

2.0** 

1.36 

1.36 
** 

2.74 
3 .57** 

** 
2.97 ** 
2.51 

** 

** 
2.74 ** 
2 .74 

2.51 

0.43 

0.57 

P 

% 

0.27 

0 .28 

0.27 

0 .26 

0 . 2 9 * 

0.2»* 
** 

0.35 
** 

0 . 3 1 

0 .26 

0 .52 

0 .50 
** 

0.57 
0.58** 

** 
0.60 

** 
0 .61 

** 
0.57 
0.50 

0.47 

0.06 

0.07 

K 

% 

2.98 

3 . 1 5 * 

3 .08 

3 .13 

3.13 

3.02 
** 

3.75 ** 
3 .47 

** 
3 .23 

2.35 
* 

2.55 

2 .55* 

2 .50 

2.<*5 
* 

2.55 

2 .55* 

2 .83* 

2.33 

0 .16 

0 .21 

Ha 

% 

0.12 

O.U 

0.10 

0 .11 

0 .10 

0.12 

0.12 

0.12 

O. l t 

0.14 

0.13 

0 .09 

0.10 

0.07 

0.07 

0.09 

O .U 

0.09 

0 .03 

0.04 

-1 
% 

2.91 

2 .94 

2 .82 

3 .03 

3 .15 

2 .80 

3 .11 

3 .05 

2 .90 

3 .74 

3 .27 

1 .90 

1.86 

3 .88 

3.71* 

3 .81 

1 .98 

3 .75 

0 .47 

0 .63 

Hg 
% 

0.80 

0 .81 

0 .79 

0 .85* 

0 . 8 5 * 

0 .80 
** 

0 .85 
0 . 8 4 * 

0 .80 

0.55 

0.58 

0 .58 

0.57 

0.58 

0 .59* 
** 

0 .65 
** 

0.67 

0 .60* 

0 .04 

0 .07 

S 

% 

0.29 

0 .33* 

0.3*** 

0 .33* 

0 .36* 

0.27 

0 .37* 

0 .42** 

0.46 

0.52 
0.34 

0.47 

0 . 3 * 

0.36* 
-WW 

0.1*2 
0 .38* 

** 
0.H4 

0.«»7 

0 . 0 * 

0.O6 

Değerler 3 paralel ortalamasıdır. 
0.01 seviyesinde önemli 
0.05 seviyesinde önemli 

ı 
* 

* * 
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Tablo-2. Magnezyum ve kükürtle yapılan gübreleaenin pamuk bitkisinin mikro 
besin maddeleri kapsamına etkisi1 

Table-2. Effects ef magnesium and sulphur fertilization on micro nutrients 
content of cotton plant 

Toprak No, 

S o U Ho. 

1 

( Z i n c i r l i 

kuyu) 

2 

( ü r g a n l ı ) 

Uygulamalar 

Treatments 

«s.s0 
* o s ı 
^oSi 
* , S # 

MglSx 

M2ı32 

* a S . 
« * * S l 
%s2 

Mg,St 

«g.Sı 
»feoS2 
« S ı S . 

* ı S ı 
Hg lS2 

* ı S ı 
M * 2

S , 
Mg2S2 

LSD(O.OS) 

tSD(O.Ol) 

Cu 

ppo 

5 .90 

5.42 

6 .63 

5.25 

7 .00* 

6 .30 

9 .10** 

9 .40** 

9 .20** 

1 0 . 4 > 

9 .50 

10 .03 

10 .43 

10 .60* 

11 .77** 

10 .03 

113.43** 

10.37 

0 .9* 

1 .26 

Zn 

PPO 

8.40 

7 .80 

8 .36 
** 

10.17 
** 

9 .43 

7.8<f 

10 .97** 
** 

9.90 

9 .37* 

12 .Sİ 

11 .82 

11 .10 

9.63 

11 .80 

11 .10 

9.13 

11 .78 

9.17 

0.77 

1.03 

Hn 

ppm 

78.50 

73 .90 
** 

89.62 ** 
90.6i* 

86 .33* 

72.17 

89.40** 
** 

103.49 

89.80** 

57 .33 

68 .40** 

61.78 
* • 

77.00 
75 .58** 

75 .10** 

81 .97** 

107.53** 

93 .23** 

7 .07 

9 .49 

Fe 

ppm 

287.75 

2&0.57 

301.60 

321.30** 

267.85 

240.44 

274.35 

303 .48* 

299.58 

385.80 

158 .11 
129.71 

135.22 

148 .68 

174 .83 

142 .38 

170 .10 

129.97 

14 .15 

18 .98 

8 

PP» 

60.44 
** 

80.18 
45.40 

** 
82.34 
47.29 

59.17 
** 

73.17 

84 .22** 

52.14 

67 .51 

97 .43** 

64.00 

60.50 

60 .23 

55.65 

59.96 

56.46 

61.04 

6 .53 

8 .76 

Değerler 3 paralel ortalama»ıdır. 
* 0.O1 seviyesinde önemli 

• * 0.05 fteviyeslnde önemli 
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2. Gübrelemenin bitkinin mikro besin maddeleri kapsamına etkisi 

Kontrole göre bitkide en fazla Cu artışı toprak l'de Mg2S, (% 59,32), 
toprak 2'de Hg1S1 (% 28.27); en fazla Zn artışı toprak l'de Mg2Se (% 30.59), 
uygulamasıyla sağlanmış toprak 2'de ise etkisi olumsuz olmuştur. Bitkide en 
fazla Hn artışı toprak l'de Hg2Sl (% 31.83), toprak 2'de Mg2S1 (% 87.56); en 
fazla Fe artışı toprak l'de MgxS0 (% 11.66); en fazla B artışı toprak l'de 
Mg2sı (* 39.34), toprak 2'de Mg0S, (% Ut.13) uygulamasıyla sağlanmıştır. 

1.28. Effects of Magnesium and Sulphur Fertilization on Macro-
and Micro Nutrients Content of Com Plant 
N. Özbek, S. Antep 

The pursope of this investigation was to determine the effects of 
magnesium and sulphur fertilization on macro- and micro nutrients content 
ofcotton plant grown under greenhouse condition. 

Greenhouse experiment: 

In greenhouse experiment randomned block design and 3 replicates for 
each treatment were used. Tor normal growth N, P and K were also added to 
the pots at the same level. 

Planting was made at 5.3.13d! and Coker 100 A/2 seed was used. After 
thinning 6 plants were left at each pot. At 23.5.1981 plants vere harvested 
and macro- and micro nutrients analysis were made in plant materials. The 
results of tber«e analysis were given in Table-1 and 2 respectively. 

Results of the experiment can be summarized as follows: 

1. Effects of fertilizer treatments on macro nutrients content of tb? 
plant 

As compared with control, the highest N increase in the plant was ob
tained in soil 1 by Mg#St (14.67 % ) . in soil 2 by Mg8S2 (162.50 % ) ; the hig
hest P increase in soil 1 by M g ^ (26,63 % ) , in soil 2 by 1^,5,(17.31 % ) ; 
the highest Y increase in soil 1 by Mg2Sf (25.38 t), in soil 2 by MggS 
(20.42 % ) ; the highest S increase in both soils by MgjSj, (56.62 %, *6.<t1 % ) ; 
the highest Mg increase in sell 1 by Mg,S0(6.25 %) and Mg1Sf(fc.25 t), in soil 
2 by MgJ[S1(21.82 %) treatments. 
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On the other hand both Mg and S treatments had not any positive effect -
on Ha content of the plant, and Ca content of the plant was also net increa. ı 
regularly with the effects of these fertilizations. 

2. Effects of fertilizer treatments en Ticro nutrients content of th 
plant 

As compared with control, the highest Cu increase in the plant was cr -
ined in soil 1 by Mg,,Sl(59.32 % ) , in soil 2 by M g ^ (28.47 % ) ; the- highest 
Zn increase in soil 1 by MgaS0 (30.59 % ) , in soil 2 by Mg2St (87.56 % ) ; the 
highest »to increase in soil 1 by Mg2S| (31.83 % ) , in soil 2 by Mg,% (87.56 
% ) ; the highest Fe increase in soil 1 by MgxS0 (11.66 % ) ; the highest B inc
rease in soil 1 by Mg2S, (39.34 % ) , in soil 2 only by MgeS, (44.43 %) treat
ments. 
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1.29. Artan Miktarlarda Verilen Fosforun Mısır Bitkisinin 
Gelişmesi ve Kimyasal Bileşimine Etkisi 

N. Özbek, F. Haktanır 

Arastama artan miktarlarda verilen P'un mısır bitkisinin gelişmesi ve 
kimyasal bileşimi üzerine olan etkilerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Bu
nun için düzenlenen sera denemesinde tesadüf blokları deneme deseni ve her 
muamele 3 paralelli olmak üzere, kontrol dahil 5 ayrı P- muamelesi uygulanmış
tır*. 

Sera denemesinde özellikle alınabilir P- kapsamlarıyla P- fiksasyon ka
pasiteleri farklı 6 değişik tip toprak kullanılmıştır. 

Bütün gelişme süresince su, ışık ve ısı faktörleri kontrol altında bu
lundurulmuş ve bu faktörlerin olanak içerisinde optimum bir düzeyde tutulma
sına çalışılmıştır. Yaklaşık 2 aylık bir gelişme sonunda hasat yapılarak her 
•aksıdan alınan yas ve kuru bitki ağırlıkları saptanmış ve bitki materyalin
de makro- ve roikro besin maddeleri analizleri yapılmıştır. Bir kısım toprak
larla ilgili sonuçlar sırasıyla Tablo 1 ve 2'de verilmiştir. 

Deneme sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

1, Artan miktarlarda verilen fosforun mısır bitkisinin makro besin mad
deleri kapsamı üzerine etkisi 

Kontrole göre, bitkinin azot kapsamı Halitpaşa ve Hacıhaliller toprak
larında değişmemiş, diğer topraklarda ise azalmıştır; fosfor kapsamı bütün 
topraklarda artmış; potasyum kapsamı Ahmetli, Halitpaşa ve Yeniköy topraklı
larında artmış, diğer topraklarda azalmış; sodyum kapsamı Karlıpınar toprağı 
dışındaki topraklarda azalmış; kalsiyum kapsamı Halitpaşa ve Karlıpınar top
rakları dışındaki topraklarda azalmış; magnezyum kapsamı Ahmetli vn Karlıpı
nar toprakları dışında kalan topraklarda azalmış; kükürt kapsamı ise Ahmetli 
toprağı dışındaki topraklarda azalmıştır. 

2. Artan miktarlarda verilen fosforun mısır bitkisinin mikro besin 
maddeleri kapsamı üzerine etkisi 

Kontrole göre. bitkinin demir kapsamı Karlıpınar toprağı dış:nda kalan 
topraklarda genel olarak azalmış, ayrıca Yeniköy toprağı dışında kalan bütün 
topraklarda P$ dozu ile kıyaslandığında P^ dozunda derir kapsamında. bir artış 
olmuş; mangan kap3amı bütün topraklarda artnaş; çinko kapsamı Karlıpınar top
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reğı dışında bütün topraklarda azalmış; bakır kapsasa Ahmetli, Halitpasa ve 
Karlıpinar toprakları dışındaki topraklarda azalmış; bor kapsasa ise Yeniköy 
ve Karlıpinar toprakları dışında genel olarak artmıştır. 

1.29. Effects of Increasing Rates of Phosphorus on Growth and 
Chearical Composition of Com Plant 
N. Özbek» F. Haktanır 

This investigation was made to determine the effects of increasing ra
tes of P on growth and cheaical composition of corn plant. 

For this purpose a greenhouse experiment was conducted using randomi
zed block deslgs and, as three replicates for each treatments, including cont
rol 5 different P treatments were applied. 

In greenhouse experiment 6 different types of soils differing specially 
4P their available P- contents and P- fixation capacities were used. 

During growing period water, light and heat factors were taken under 
control and they kept optimum level as much as possible. 

After about 2 months of growth harvest was made and the amount of dry 
matter as well as macro- and micro nutrients content of the plant were deter
mined. 

The results obtained from greenhouse experiment related with macro- and 
aicro nutrients content of the plant were given in Table 1 and 2 respectively 

The results can be summarised as follows: 
1. Effects of increasing rates of P on macro nutrients content of corn 

plant 
As compared with control, M content of the plant in Halitpasa and Haçv 

haliller soils was not changed, whereas in other soils was decreased, P con
tent was increased in all soils; X content in Ahmetli Halitpasa and Tenikoy 
•oils was increased, whereas in other soils was decreased; Ha content, with 
exception of Karlıpinar soil, in all soils was decreased; Ca content, with 
exception of halitpasa and Karlıpinar soils, la ether soils was decreased; 
Kg content, with exception of Ahmetli and Karlıpinar soils, was decreased; 
$ content, with exception of Ahmetli soil, in all soil was decreased. 
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2. Effects of increasing rates of P on micro nutrients content of corn 
plant 

As compared with control, Fe content of the plant, with exception of 
Karlipinar soil, generally was decreased in all soils; Nn content was inc
reased in all soils; Zn content, with exception of Karlipinar soils, was 
decreased in all soils; Cu content, with exception of Ahmetli and Karlipinar 
soils, was decreased; B content with exception of Yeniköy and Karlipmar 
soils, generally was increased. 
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Tablo-1. Artan miktarlarda verilen fosforun sasır bitkisinde sakro besin 
•sâdeleri siktari üzerine etkisi 

lable-1. Effect of increasing rates c-f phosphorus on zncro nutrients content 
of corn plant 

p 
Dozları 
Levels 

N 
% 

P 
% 

K 
% 

Na 
% 

Ca 
% 

Mg 
% 

S 
I 

Ahmetli 

p 
Pt 
P2 
p 
p 
LSD (0.05) 
LSD (0.01) 

Halitpasa 

LSD (0.05) 
LSD (0.01) 

Hacihalill 

LSD (0.05) 
LSD (0.01) 

2.77 
2.08 
2.08 
2.08 
2.08 

N.S 

2.77 
2.77 
2.77 
2.77 
2.77 

N.S 

er 
2.08 
2.77 
2.08 
2.08 
2.08 

N.S 

0.15 
0.30 
0.38 
0.52 
0.47 
o.ot 
0.06 

0.11 
0.19 
0.27 
0.30 
0.35 
0.03 
0.01» 

0.14 
0.17 
0.29 
0.34 
0.33 
0.03 
0.05 

0.78 
0.78 
0.80 
0.83 
0.80 
0.0* 
H.S 

0.84 
0.87 
0.86 
0.65 
0.82 
0.02 
N.S 

0.82 
0.73 
0.77 
0.76 
0.77 
0.04 
0.06 

O.019 
0.018 
0.018 
0.017 
0.021 

N.S 

0.031 
0.027 
0.027 
0.025 
0.024 

N.S 

0.040 
0.029 
0.028 
0.026 
0.023 
0.006 
0.009 

0.57 
0.52 
0.48 
0.44 
0.47 
0.04 
0.05 

0.44 
0.48 
0.49 
0.47 
0.47 

N.S 

0.55 
0.47 
0.54 
o.se 
0,53 
0.03 
0.04 

0.20 
0.22 
0.22 
0.20 
0.20 

N.S 

0.28 
0.25 
0.29 
0.25 
0.26 

N.S 

0.29 
0.23 
0.23 
0.22 
0.21 

N.S 

0.033 
0.050 
0.050 
0.047 
0.060 
0.007 
0.099 

0.027 
0.020 
0.017 
0.023 
0.023 

N.S 

0.030 
0.013 
0.010 
0.013 
0.010 
0.006 
0.009 
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Tablo-2. Artan miktarlarda verilen fosforun nasır bitkisinde nikro besin 
•sâdeleri kapsasa üzerine etkisi 

Table-2. Effc--»- of increasing levels of phosphorus on micro nutrients 
. content of corn plant 

P 
Dozları 
Levels 

Fe 
ppn 

Mn 
ppn 

Zn 
ppn 

Cu 
ppm 

B 
ppm 

Ahmetli 
p 

P j 

P 2 

P s 

p% 

LSD ( 0 . 0 5 ) 

LSD ( 0 . 0 1 ) 

Halitpasa 

P . 

P I 

P 2 

P 3 
P . 

LSD ( 0 . 0 5 ) 

LSD ( 0 . 0 1 ) 

173.77 

180.87 

116.70 

92.93 

135.50 
2.44 

3.48 

171.63 

329.HO 

147.03 

97.18 

145.10 

5.74 

8.17 

H a c i h a l i l l e r 

P« 
P» 
P l 

P> 
P» 
LSD ( 0 . 0 5 ) 

LSD ( 0 . 0 1 ) 

263.30 

240.97 

173.53 

176.47 

216.10 

3 .19 
4 .53 

62.90 

76.17 

95.60 

95.17 

106.80 

2.24 

3.18 

48.47 

57.53 

54.53 

73.43 

74.83 

3.85 

5.48 

64.43 

62.50 

67.67 
74.60 

81.20 

2.71 

3.85 

10.93 

8.33 

10.60 

10.70 

10.23 

0.39 

0.55 

15.50 

13.93 

13.03 

11.37 

10.27 

0.38 
0.54 

12.80 

10.23 

8.03 

7.20 

6 .70 

0.83 

1.18 

6 .33 

7 .10 

8 .30 

6 .73 

7.03 

0.75 

1.07 

5.07 

• 5 .53 

5.73 

7.50 
8.33 

0.45 
0.64 

7.00 

5.57 
5.63 

5.53 
5.50 

0.64 

0.92 

18.43 

19.13 

16.39 

19.96 

20 .91 

N.S 

19.03 

20.78 

20.91 

19.76 

19.55 

17.98 

21.26 

18.18 

19.55 

18.04 

2.22 

3.16 
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1.30. De$i$ik Su Seviyeleri ve Gübre Muarrelelerinin Mısır Bitkisinin 
Gelişmesi, Makro- ve Mikro Besin Haddeleri Kapsamı 
Özerine Etkileri 
N. Özbek, M.B. Halitligil 

Bu araştırılanın amacı sera koşullarında değişik su seviyeleri ve gübre 
auaaelelerinin mısır bitkisinde gelişme ve bitkinin makro- ve mikro besin mad
deleri kapsamı üzerine olan etkilerini saptamak ve elde edilecek sonuçlardan 
pratikte yararlanmaktır-

Denemede materyal olarak Atatürk Orman çiftliğinden alınan toprak ör
neği kullanılmış ve ilk olarak bu toprağın önemli bazı fiziksel ve kimyasal 
özellikleri tayin edilmiştir. Analis sonuçlarına göre, toprak killi tekstürlü, 
orta derecede alkali reaksiyonlu, organik madde ve CaCO, kapsamı, orta. katyon 
mübadele kapasitesi yüksektir. Toprakta alınabilir X. K, Ca miktarları yüksek. 
P miktarı ise çok yüksektir. Toprakta Fe noksan, Mn, Zn ve Cu yeterli, B ise 
yüksek seviyededir. 

Sera denemesi 
Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre bölünmüş parseller halin

de ve ber muamele 3 paralelli olarak düzenlenmiştir. 
Denemede ele alınan su seviyeleri ve gübre muameleleri şöyledir: 
1. Su seviyeleri 

a) tarla kapasitesi % 18 su 
b) yarayışlı suyun yarısı I ti su 
c) solma noktasına yakın 

su seviyeleri 
Gübre muameleleri 
w. 
NJPJK, 

Wı 
*»*1K2 
»,Fa*ı 

Wl w» 
Vl*« 
»,PtK, 

% 34 su 
(solma noktası t 31 su) 

Sera denemesi 12.2.19Sl'de kurulmuş, hasat İsa 27.H.1981*de yapılmış
tır. Hasat sonu ilk olarak har saksıdan alınan kuru madde miktarı saptanmış, 
sonradan bu materyalde makro- ve mikro besin maddeleri analizleri yapılmıştır. 
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Denemeden elde edilen sonuçları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. 
1. Toprak su seviyesi azaldıkça, her gübre muamelesinden elde edilen 

kuru madde miktarında da önemli azalmalar olmusutr. Her toprak suyu seviye
sinde M, P ve K dozlarının arttırılaaları, genellikle, elde edilen kuru mad
de miktarının artnasına neden olmuş, ve bu artışların toprak suyu seviyesi 
azaldıkça daha az miktarlarda olduğu görülmüştür. 

2. Her üç toprak suyu seviyesinde de azot dozunun arttırılması mısır 
bitkisinin N kapsamını öne^i derecede arttırmış, P ve K dozlarının birlikte 
arttırılmaları da, genellikle bitkinin N kapsamında bir artış sağlanmıştır. 

3. Toprak suyu seviyelerinin en düşük olduğu durum dışında, diğer iki 
toprak suyu seviyesinde de N ve P dozlarının ayrı ayrı arttırılaaları bitki
nin P kapsamını önemli derecede arttırmıştır. Buna karşılık K dozunun arttı
rılması bitkinin P kapsamını her üç toprak suyu seviyesinde de genellikle et
kilememiştir . 

f. Her üç toprak suyu seviyesinde de H, P ve K dozlarının arttırılmala
rı genellikle bitkinin K kapsamını arttırmıştır. 

5. Toprak suyu seviyeleri ve NPK gübre muameleleri genellikle bitkinin 
Ma kapsamını etkilememiştir. 

6. Her üç toprak suyu seviyesinde de azot dozunımarttıriılaası bitkinin Ca kap
samını önemli derecede arttırmıştır. P ve K dozlarının arttırılmaları yalnız 
tarla kapasitesinde bitkinin Ca kapsamını arttırmış diğer toprak suyu sevi
yelerinde ise bir etkisi olmamıştır. 

7. Her üç toprak suyu seviyesinde de N ve K dozlarının arttırılmaları 
bitkinin Mg kapsamını genellikle arttırmış, buna karşılık P dozunun arttırıl
ması etkili olmamıştır. 

8. Toprak suyu seviyesi yarayışlı suyun yarısı veya solma noktasına 
yakın olduğunda, N, P ve K dozlarının arttırılmalarıyla bitkinin S kapsamında 
önemli artış olmuş, buna karşılık toprak suyu tarla kapasitesinde iken N, P 
ve K dozlarının arttırılmaları bitkinin S kapsamını etkilememiştir. 

9. Her üç toprak suyu seviyesinde de M, P ve K dozlarının arttırılmala
rıyla genel olarak bitkinin Fe kapsamında önemli bir farklılık olmamış, buna 
karşılık P ve K dozlarının birlikte arttırılmaları bitkinin Fe kapsamını art
tırmıştır. 

98 



10. N dosunun arttırılması genellikle bitkinin Cu kapsamını arttırmış, 
P ve K dozlarının ajrı ayrı veya birlikte arttın imal arı ise bitkinin Cu kap
samını basan arttırmış basan azaltmıştır. 

11. Her ûc toprak suyu seviyesinde de azot dozunun arttırılrr̂ -sıyla 
bitkinin İta kapeaaında önemli artışlar sağlandığı gibi, K dozunun arttırılması 
veya P ve K dozlarının birlikte arttırılaal.arı da bitkisin Mn kapsamını önemli 
derecede arttırmıştır. 

12. Her ûc toprak suyu seviyesinde de azot dozunun arttırıln ısı bitki
nin Zn kapsamını arttırmış* P ve K dozlarının arttır>ılm:ları ise yalnız yüksek 
toprak suyu seviyelerinde bitkinin Zn kapsamında artış sağlanmış":ir. 

13. Azot dozunun arttırılması bitkinin B kapsamını "tarla kapasitesi" 
nde arttırmış, "yarayışlı suyun yarısı"nda azaltmış ve "solma noktasına yakın" 
su seviyesinde ise etkilememiştir. P ve K dozlarının arttın İmaları genellikle 
bitkinin B kapsamını arttırmıştır. 

1.30. Effects of Various Hater Levels and Fertilizer Treatments on 
fey. Matter, Macro- and Micro Nutrients Content of Com Plant 
II. Özbek. M.B. Halltlloll 

The purpose of this investigation was to determine the effects of vari
ous water levels and fertilizer treatments on yield, macro- and micro nutri
ents content of the corn plant. 

As material soil sample taken from apple orchard in Atatürk Farm was 
used. A greenhouse experiment was conducted between 12 February-27 April using 
randomised block design with split plot and three replicates for each treatment. 

Hater levels and fertilizer treatments applied in greenhouse experiment 
were as follows: 

1. Hater levels 
a) Field capacity 
b) Half of the available water 
c) Near to the wilting point 

2» Fertilizer treatments 

99 

% 18 water 
t 41 water 
% 34 water 



H,P0K0 NjPxKi 

H 1 P 1 K 1 N 2 P 2 K 1 

N P K N P K 
1 2 1 2 1 2 

N , P , K , N,p,K, 
1 1 2 2 2 2 

M i P 2 K 2 

After harvest the amount of dry matter taken from each pot was 

determined and macro- and micro nutrients analyses in plant material were 

made. 

The results of the greenhouse experiment can be sumarized as follows: 

1. As soil water level was decreased, the amount of dry matter was 

also decreased significantly at all fertilizer treatments. At all water le

vels, generally the amount of dry matter was increased by increasing rates 

of N, P and K added. 

2. At all water levels, N content of the corn plant was increased by 

increasing of N level and also the rates of P and K together caused an incre

ase of N content of the test plant. 

3. With the exception of the low water level, increasing rates of N 

and P caused significant increases of P content of the plant at other water 

levels. But P content of the plant was not affected by increasing of K level 

and this was true for all water levels. 

4. At all water levels, K con-ent of the plant was increased generally 

by increasing N, P and K levels. 

5. Generally Na content of the plant was not affected either by water 

levels or by fertilizer treatments, 

6. At all water levels, Ca content of the plant was increased signifi

cantly by increasing levels of N, whereas by increasing levels of P and K 

were effective only at field capacity. 

7. Generally Mg content of the plant was increased at all water levels 

by increasing only K and K levels. 

8. When the soil water level was half of the available water or near 

wilting point, S cor.:e\ cf the plant was increased significantly by increa

sing N, P and K leve.'.s. But when water level was at field capacity, S content 

of the plant was not affected by increasing levels of N, P and K. 
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9. At all Hater levels, Fe content of the plant was increased when 
N and P levels were increased together. 

10. Cu content of the plant was increased generally by the effect of 
M levels whereas increasing levels of P and K either separately or together 
were not regularly effective in this respect. 

11. At all water levels, Mh content of the plant was increased signi
ficantly by increasing of N levels, Mn content of the plant was also increased 
with K or P and K levels together. 

12. At all water levels, Zn content of the plant was increased by inc
reasing of N level, whereas by increasing of P and K levels, Zn content of 
the plant was increased only at field capacity. 

13. When water level was at field capacity, B contest of the plant was 
increased by increasing of II levels, whereas at half of the available water 
level, this was decreased and at near wilting point, B content of the plant 
was not changed. 
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1.31. Polatlı Topraklannm Profil Özellikleri 

N. Özbek, S. Anten 

Bitkilerde kök gelişmesi T « beslenme ile toprağın profil ösellikleri 
arasında çok sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Yapılan bu araştırmanın amacı da 
Polatlı toprakları bakınibdan bu ilişkiyi saptaaak ve «İde «dilen sonuçlardan 
pratikte yararlanmaktır. 

Araştırmada materyal olarak ilgili bölge topraklarını «a iyi karakteri-
ze etmek üzere t ayrı yerden ve k) en aralıkla 100 ca derinliğe kadar profil
den, toprak örnekleri alınmıştır, İlk olarak bu toprakların önemli bası fizik
sel ve kimyasal özellikleriyle nakro besin maddeleri kapsamları tayin edilmiş 
ve bunlarla ilgili analiz sonuçları sırasıyla Tablo 1 ve 2'de verilmiştir. 

Araştırna sonuçları asagidaxi gibi özetlenebilir 

1. Toprak örneklerinin bazı önemli fiziksel ve kimyasal ösellikleri 
Toprak örnekleri profil boyunca bu özellikler bakımından aralarında 

farklılık göstermektedirler. Topraklar genellikle ağır tekstûrlü, pH'ları 
8.10-9.21 (orta deracede-kuwetli alkali) arasında değişmekte ve derine inil-
dikçe pH'da az ds olsa bir yükselce almaktadır. Topraklar kireç kapsamları 
% 3.12-10.71 (az kıreçli-kirecii) organik madde kapsamları ise t 0.13-1.61 
arasında (organic mddece fakir) olup aşağılara inildikçe organik madde mik
tarında bir azalna olmaktadır. 

Toprakların Katyon mübadele kapasiteleri, P- fiksasyoo kapasiteleri vs 
Tarla karasltslfc-i ise sırasıyla 37.27-1W.71 meq/100g, % 65.00-98.12 vs 
% 13.05-34.27 o3.Tra'< saptanmıştır. 

2. Toprak ;jr:ıeklerindeki makro besin maddeleri miktarları 
ToprJclarcak: total K 0.08-0.22 (düşük seviyede) alınabilir P 0.80-8.25 

ppn (düşük seviyedO, alınabilir S. 9.38-290.00 ppm (yeterli seviyede), müba
dele olabilir Na+, /*, Ca + + ve Hg** miktarları ise sırasıyla 0.H1-9.13. 0.74-
3.65, 26.75-103.75 ve 3.30-1H.85 m*q/100g (yeterli seviyede) olup profil bo
yunca katyon mübadtLe kapasitesine bağlı olarak farklılık göstermektedirler. 
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Tablo-1. Polatlx topraklarinxn profillarine ait b a n onemli fiziksel ve 
kiayasal 5zellikl«r. 

Table-1. SOB» physical and chemical properties of the profiles of Polatlx soils. 

Top. 
No. 

Soil 
Ho. 

1 

2 

3 

4 

Derinlik 

Depth 
cm 

0- 20 

20- 40 

40- 60 

60- 80 

80-100 

Teks. 
Sxnxfx 

Tex. 
Class 

L 

L 

SL 

SL 

SL 

Qrtalama 

0-20 

20-40 

40-60 

60-80 

C 

C 

C 

C 

Orcalama 

0- 20 

20- 40 

40- 60 

60- 80 

30-100 

C 

C 

C 

C 

C 

Ortalana 

0- 20 

20- 40 

40- 60 

60- 80 

80-100 

C 

CL 

C 

C 

C 

Ortalana 

pH 

8.50 

8.65 

8.10 

8.25 

8.29 

8.36 

8.20 

8.35 

8.32 

8.35 

8,31 

8.30 

8.20 

9.12 

9.00 

8.90 

8.70 

8.22 

8.70 

9.24 

9.06 

8.42 

8.73 

CaCO, 

% 

4.17 

5.06 

3.79 

3.12 

4.19 

4.07 

7.99 

6.26 

7.25 

8.29 

7.45 

5.92 

6.95 

7.68 

6.33 

5.59 

6.49 

3.52 

6.28 

10.55 

10.74 

9.96 

8.21 

O.H. 

% 

1.34 

0.13 

0.67 

0.54 

0.94 

0.54 

1.07 

0.94 

0.40 

0.27 

0.67 

1.61 

1.07 

0.40 

0.27 

0.13 

0.70 

0.94 

0.80 

0.40 

0.40 

0.37 

0.58 

meq/100 g 

49.25 

47.90 

65.74 

114.71 

109.34 

77.39 

53.78 

56.47 

56.28 

55.76 

55.57 

48.03 

37.27 

52.96 

54.02 

56.30 

49.72 

49.12 

44.03 

43.90 

46.40 

49.69 

46.63 

P fik. 
kap. 

T fix. 
cap. 
% 

74.95 

95.00 

92.00 

83.00 

72.60 

83.51 

98.42 

94.07 

95.00 

97.36 

96.21 

73.65 

80.26 

9S.96 

74.73 

65.47 

77.81 

67.25 

67.50 

65.00 

87.00 

90.00 

75.35 

Top. 
Kap» 

Field 
Cap. 
% 

29.08 

30.22 

31.03 

25.72 

22.25 

27.66 

34.27 

24.16 

13.05 

15.96 

21.86 

29.24 

26.64 

27.82 

25.96 

22,99 

26.53 

32.30 

24.33 

22.99 

23.23 

21,44 

24.86 
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Tablo-2. Polatli topraklarinin profillerindeJci aakro besin aaddeleri «iktarlari 

Table-2. The amounts of aacro nutrients in the profiles of Polatlx soils 

Fop. 
lo. 

Soil 
Ho. 

1 

Derinlik 

Depth 

0- 20 

20- 40 

40- 60 

60- 8C 

80-100 

Ortalaaa 

2 

0-20 

20-40 

40-60 

60-80 

Ortalaaa 

3 

0- 20 

20- 40 

40- 60 

60- 80 

80-100 

Ortalaaa 

4 

0- 20 

20- 40 

40- 60 

60- 80 

80-100 
1 III 0 ^ 

Ortalaaa 

N 

% 

0.13 

0.17 

0.10 

0.08 

0.18 

0.13 

0.18 

0.15 

0.17 

0.16 

0.16 

0.22 

0.20 

0.17 

0.15 

0.15 

0.18 

0.21 

0.20 

0.17 

0.17 

0.17 

0.18 

P 

ppat 

4.11 

3.04 

3.53 

2.29 

3.04 

3.20 

8.25 

1.79 

1.55 

2.04 

3.41 

3.53 

3.28 

1.05 

0.80 

5.27 

2.79 

3.28 

2.54 

1.79 

2.79 

6.64 

3.41 

S 

ppn 

67.50 

78.75 

226.50 

257.00 

278.50 

181.65 

83.75 

58.75 

56.25 

38.75 

59.37 

32.50 

37.50 

56.25 

156.25 

290.00 

114.50 

9.38 

33.13 

141.88 

68.75 

250.00 

100.63 

meq / 100 g 

Ka4 

1.22 

2.67 

3.41 

5.00 

5.22 

3.50 

0.41 

0.47 

0.46 

0.43 

0.44 

0.63 

1.17 

6.30 

6.15 

9.13 

5.08 

1.48 

2.06 

2.67 

2.82 

3.30 

2.47 

K* 

2.76 

1.54 

1.13 

1.09 

1.27 

1.56 

1.32 

0.87 

0.86 

0.79 

0.96 

1.88 

1.76 

3.01 

3.27 

3.65 

2.71 

1.44 

0.95 

1.06 

1.10 

1.24 

1.16 

Ca + + 

38.75 

37.50 

56.50 

103.75 

96.00 

66.50 

48.75 

51.50 

51.25 

50.75 

50.56 

39.00 

26.75 

29.25 

27.25 

28.75 

3C.20 

41.25 

35.25 

32.00 

32.50 

35.25 

35.25 

* " 

6.52 

6.19 

4.70 

4.87 

6.85 

5.83 

3.30 

3.63 

3.71 

3.79 

3.61 

6.52 

7.59 

14.40 

14.85 

14.77 

11.63 

4.95 

5.77 

8.17 

9.98 

9.90 

7.75 
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1.31. Properties of the Profile of Polatlı Soils 

N. Uzbek» S. Antep 

There is a close relationship between root distribution, plant nutriti
on and physical and chemical properties of soil profile. 

The purpose of this investigation was to clearify this relationship 
for Polatlı soils and to use the results obtained in practice. 

First representative soil samples were taken from 4 different places 
and five different depths (0-20, 20-40, 40-60, 60-80 and 80-100) from each 
profile. 

Some important physical and chemical properties and also macro nut
rients contents of the soil samples were determined and the results of the 
analyses were given in Table 1 and 2 respectively. 

The results of the investigation can be summarized as follows: 
1. Some important physical and chemical properties of the soils 
Soils showed some variations along profiles. They have generally sandy» 

loaaclay texture, their pH's varied 8.10-9.24 (middle-strong alkaline), lime 
content varied between % 3.13-10.74, organic matter varied between % 0.13-
1.61 (poor in organic matter), cation exchange capacities, P- fixation capa
cities and field capacities,of the soils were found respectively 37.27-
114.71 meq/lOOg. 65.00-98,42 % and 13.05-34.27 %. 

2. Macro nutrients contents of the soils 
Total N varied between 0.08-0.22 %, (low level)available P 0.80-8.25 

ppm (low level) available S, 9.38-290.00 ppn (sufficient level), exchangeable 
Ha*, K*. Ca*+ and Mg++were found respectively 0.41-9.13, 0.79-3.65, 26.75 
103.75 and 3.30-14.85 meq/lOOg (sufficient level). 
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1.32. Trakya Bölgesi Topraklarının Alınabilir Bor Kapsamlarının 
Tayininde Uygulanacak Yöntemler 
N. Özbek, F. Haktanır 

Trakya bölgesi topraklarındaki alınabilir bor miktarının tayininde 
kullanılacak en uygun kimyasal yöntemin seçilmesini amaçlayan bu araştırma 
için ilk olarak bölgeyi en iyi bir şekilde temsil eden toprak örnekleri (0-
20 cm derinlikten 20, profilden toplam 60) alınmış ve bu toprakların önemli 
bazı fiziksel ve kimyasal özellikleriyle makro- ve mikro besin maddeleri 
kapsamları tayin edilmiştir. Toprakların makro- ve mikro besin maddeleriyle 
ilgili analiz sonuçları sırasıyla Tablo 1 ve 2'de verilmiştir. 

Topraklardaki alınabilir makro besin maddeleri miktarları (Tablo-1) 
değifik olup total N % 0.061-0.İH2 (düşük seviyede, Black, 1965); alınabilir 
P 16.63-39.0*» ppm (yeterli seviyede, Olsen ve ark. 1951); alınabilir S 
1.19-13.12 ppm olup toprak 2, »*, 6 ve 17'de düşük, diğer topraklarda yeterli 
seviyede (Pal ve Motiramani, 1971); mübadele olabilir K, 0.26-1.19 meo/100 g 
olup toprak 13 ve 15'de düşük, diğer topraklarda yeterli seviyede; Na 
0.04-0.51 meq/100 g, toprak 1,7,10,12,13,14.15,16 ve 19'da düşük, diğerle
rinde yeterli seviyede; mübadele olabilir Ca ve Kg sırasıyla 5.10-71.78 
aeq/lOOg, toprak 13,İH,15 ve 17'de düşük, diğerlerinde yeterli seviyede bu
lunmaktadır (Jackson, 1962). 

Toprakların alınabilir mikro besin maddeleri kapsamları ise (Tablo-2), 
bu amaçla ortaya konulmuş bulunan standart değerlere göre sırasıyla Fe 1.42-
10.95 ppm olup toprak 5,8,9,17 ve 18'de düşük, diğer topraklarda yeterli 
seviyede; Mn 2.05-37.35 ppm, yeterli seviyede; Zn 0.30-1.93 ppm, toprak 
5,6,7,8,9,10,11,12,16 ve 18'de düşük, diğer topraklarda yeterli seviyede; 
Cu 0.60-1.84 ppm olup, yeterli seviyede (Lindsay ve Norvell, 1960); Mo 
0.056-0.33H ppm arasında olup topraklar molibdence fakir; B 0.31-1.19 ppm, 
kritik seviyede (Finck, 1975) bulunmaktadır. 
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Tablo-1. Trakya bölgesi topraklarının makro besin maddeleri kapsamları 

Taole-1. Macro nutrients contents of Thrace region soils 

Top No. 
S o i l No. 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 
13 

14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 

Total N 
% 

0.142 
0.102 

0.088 
0.102 
0.121 
0.121 
0.082 
0.135 
0.128 

0.135 

0.115 
0.128 

0.081 
0.094 
0.088 
0.102 

0.116 

0.094 
0.061 

0.096 

Al ınab i l i r P 
Available P 

ppm 

23.77 
16.03 
28.14 

30.32 
40.13 
25.95 
22.68 
29.23 

18.32 
20.50 

IS . 48 
37.95 
36.86 

29.23 
55.40 
25.95 
30.32 

39.04 
21.59 

20.50 

Al ınabi l ir S 
Available S 

ppm 

4.56 

10.78 
4.56 

13.12 

2.48 
8.45 

3.26 
5.08 
2.48 
3.78 

2.22 

1.19 
2.74 

1.45 

6.89 
3.01 
8.45 

2.23 
2.23 

6.37 

Mübadele o l a b i l i r katyonlar 
exchangeable cat ions 

mea/100g 

K+ 

0.45 

0.47 

0.60 
0.75 
0.52 
0.58 

0.36 

1.19 
0.58 
0.36 

0.47 

0.69 
0.26 

0.38 
0.28 
0.47 

0.82 
0.51 
0.31 

0.63 

Ha* 

0.14 

0.25 
0.27 
0.51 

0.25 
0.24 

0.10 
0.23 

0.23 
0.17 

0.20 
0.17 
0.13 

0.04 
0.04 

0.17 

0.30 
0.32 
0.07 

0.23 

Ca+%M*++ 

38.42 

58.71 
62.64 
71.78 

43.69 
47.72 
15.43 
44.40 

42.29 
30.33 

38.36 
27.28 
8.18 

5.10 
6.94 

37.01 
41.98 

36.82 
7.31 

49.04 
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Tablo-2. Trakya bôlgesi topraklarinin alinabilir aikro besin aaddeleri kap-

saalari 

Table-2. Available aicro nutrients contents of Thrace region soils 

Toprak 

Soil 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

If 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Fe 

ppm 

10.95 

2.71 

2.89 

2.59 

1.81 

2.81 

4.60 

1.38 

1.71 

3.47 

4.35 

3,11 

10.45 

7.53 

7.10 

2.29 

1.75 

1.42 

6.14 

2.12 

Mn 

ppm 

31.75 

7.89 

7.94 

5.27 

3.23 

5.83 

16.54 

2.63 

3.31 

10.42 

13.70 

8.41 

37.10 

30.80 

37.35 

11.00 

6.82 

2.05 

27.10 

3.67 

Zn 

ppm 

0.55 

1.93 

0.60 

0.81 

0.39 

0.46 

0.30 

0.38 

0.30 

0.32 

0.45 

0.34 

0.51 

0.55 

0.50 

0.40 

0.73 

0.44 

0.61 

0.33 

Cu 

ppm 

1.84 

1.21 

1.08 

1.29 

0.87 

1.04 

0.90 

1.48 

0.87 

1.15 

1,46 

1.24 

0.87 

1.27 

1.02 

0.81 

1.15 

0.79 

0.60 

0.90 

No 

ppm 

0.334 

0.134 

0.152 

0.197 

0.165 

0.095 

0.134 

0.083 

0.124 

0.097 

0.141 

0.095 

0.137 

0.136 

0.162 

0.079 

0.096 

0.056 

0.114 

0.056 

B 

ppm 

0.98 

1.10 

0.84 

1.08 

0.68 

0.74 

0.83 

1.16 

0.66 

0.60 

0.60 

0.53 

0.31 

0.67 

0.55 

0.88 

0.83 

0.91 

0.65 

1.19 
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1.32. Chemical Methods Will Be Used in Determining of Available 
Boron of Thrace Region Soils 
N. Özbek, F. Haktanır 

First represantative aoil samples (20 from cm depth, totally 60 from 
profiles) were collected and some important physical and chendaal properties, 
including macro- and micro nutrients contents of the soils were determined. 

The data showing the results of these analysis were given in Table 1 
and 2 respectively. 

According to the data in Table 1, from available macro nutrients in the 
soils, total N varied 0.061-0.142 %; available P 16.03-39.04 ppm; available 
S 1.19-13.12 ppm; exchangeable K 0.26-1.19 meq/lOOg; Ha 0.04-0.51 meq/lOOg 
exchangeable Ca and Mg 5.10-71.78 meq/lOOg. 

Available micro nutrients in the soils (Table-2) as compared with 
standards Fe 1.42-10.95 ppm (in soils 5,8,9,17 and 18 low in other soils 
sufficient level), Mn 2.05-37.35 ppm (sufficient level); Zn 0.30-1.93 ppm 
(in soils 5,6,7,8,9,10,11, 12,16 and 18 low, in other soils sufficient 
level; Cu 0.60-1.84 ppm sufficient level; No 0.056-0.34 ppm and soils were 
poor in Ho; B 0.31-1.19 ppm (critical) level. 
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1.33. Antalya Turunçgll Bölgesi Topraklarının Alınabilir Demir 
Kapsamlarının Tayininde Uygulanacak Yöntemler 
S. An tep 

Bu araştırma ilgili bölge topraklarında alınabilir demir miktarının 
tayininde kullanılacak en uygun kimyasal yöntemin saptanmasını amaçlamaktadır. 
Bunun için bölgeyi temsil etmek özere 0-20 cm derinlikten 11 profilde 'ise 
toplam 44 toprak örneği alınmış ve ilk olarak bu toprakların önemli bazı fi
ziksel ve kimyasal özellikleri ile makro- ve mikro besin maddesi kapsamları 
tayin edilmiştir. Analiz sonuçları sırasıyla Tablo l'de verilmiştir. 

Tablo l'deki analiz sonuçları ele alındığında, topraklardaki makro 
besin maddeleri miktarları standart değerlere göre yeterli seviyede bulunmak
tadır. Topraklardaki alınabilir mikro besin maddelerinden Fe, Mn ve Cu yeterli 
seviyede, Zn ise toprak U'de noksan, toprak 6,7,8 ve 9'da ise kritik seviyede 
bulunmaktadır (Lindsay ve Norvexl, 1969). öte yandan toprak 2 ve 3 dışında 
kalan bütün topraklarda alınabilir B kritik, rto ise noksan seviyededir 
(Finck, 1975). 

Sera Denemesi 
Deneme Özbek (1969) tarafından bildirildiği şekilde tesadüf blokları 

deneme desenine göre ve her muamele 4 paralelli olarak düzenlenmiştir. 
Sera denemesinde aşağıdaki gibi kontrol dahil 5 demir muamelesi uygu

lanmış ve Fe, Fe-Kileyt (Fe EDDHA) halinde verilmiştir. 
Fe0 - Kontrol 
Tel - 5 ppm Fex (15 mg Fe/saksı) 
Fe2 - 10 ppm Fe (30 mg Fe/saksı) 
Fe3 - 20 ppm Fex (60 mg Fe/saksı) 
Fe^ - 40 ppm Fe (120 mg Fe/saksı) 
Fex ve Fe. muamelelerinde verilen gübre saksı başına 50 uci aktivita 
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isabet edecek şekilde Fe5' ile etiketlenmiştir. Ayrıca bütün saksılara ekim
den önce 40 ppn ve ekimden sonra 40 ppm olmak üzere 80 ppm N (NH%N03 halin
de), 50 ppm K (K2S01( halinde) verilmiştir. 

Denemede Demirdağ K3/74 nesir tohumu kullanılmış ve 10 Ekim 1981 ta
rihinde her saksıya 6 tohum ekilmiş ve seyreltmeden 'sonra yine her saksıda 
3 bitki bırakılmıştır. Hasat çimlenmeden 42 gün sonra yapılmış ve hasattan 
elde edilen bitki örnekleri yıkatıp, kurutularak analize hazırlanmıştır. 

1.33. Chemical Methods Will Be Used in Determining of Available Iron 
Contents of Citrus Soils In Antalya Region 
S. Antep 

The purpose of this investigation was to find out the most suitable 
chemical method for available iron determination in the soils belong to this 
region. As a first step represantive soil samples (11 from 0-20 cm depth, 
totaly 44 from profiles) were collected ard some important physical and 
chemical -properties of the soils including their macro- and micro nutrients 
contents were determined. The results of *:he analysis of macro- and micro 
nutrients were given in Table 1. 

As compared with standart values, vacro nutrients content of the soils 
were sufficient levels. From available micro nutrients Fe, Mn and Cu were 
sufficient, Zn in soil 4 was deficient, .n soils 6,7,8 and 9 were in critical 
level (Lindsay and Norvell, 1969). On the other hand, available B, was cri
tical level with the exception of soil 2 and 3, available No was deficient 
level (Finck, 1975). 

Greenhouse experiment 

In greenhouse experiment randomized block design and 4 replicates fop 
each treatments were used (Özbek, 1969\ Including control, five different 
Fe-treatments were applied and Fe-chelcte (Fe EDDHA) was used. 

For Fe4 and Fe$ treatments were labelled with radioactivite iron (Fe'*) 
at the rate of 50 uci/pot. In addition, for normal growth 80 pps N as NH^MÇ, 
and 50 ppm K ac KjSO^ were added to the pots. Planting was made 10.10.1981 
and Demirdağ K3/74 corn seed was used. After thinning 3 corn plants were 
left at each pot. Plants were harvested 42 days after germination the plant 
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Materials «rare washed, dried and prepared for analysis. 

In comparing of the results obtained from the chemical methods applied 
before, "A" value method which was based on tracer technicque will be used 
as a standart method. 
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Tablo-1. Toprakların alınabilir makro- ve mikro besin maddesi kapsamları 
Table-1. Available aacro- and micro nutrients contents of the soils 

Toprak Ho 
Soil No 

1 
2 
3 
«* 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Total H 
Total H 

% 
(Jackson, 

1962) 

0.197 
0.183 
0.163 
0.136 
0.197 . 
0.061 * 
0.095 . 
0.082 , 
0.1«»9 \ 
0.129 
0.129 

Alınabil. P 
Available P 

ppm 
(Olsen ve ark. 

1954) 

85.50 
83.00 
71.00 
It. 00 
36.50 
32.50 
64.00 
16.00 
31.50 
1*1.50 
75.00 

Alınabilir S 
Available s 

ppm 
(Chesnin ve Yien, 

1950) 

10.00 
82.50 
135.00 
11.25 
9.38 

10.63 
7.50 
8.75 
83.13 
23.75 
21.25 

Ha* 
0.31 
0.22 
0.25 
0.27 
0.38 
0.41 
0.30 
0.17 
0.17 
0.16 
0.15 

Mübadele olabilir katyonlar 
Exchangeable cations 

meq/100 g 
(Jackson, 1962) 

K+ 

0.65 
0.33 
0.1*6 
0.59 
0.91 
0.59 
0.68 
0.33 
0.«»7 
0.33 
0.36 

Ca +Hg 

38.05 
16.15 
21.97 
44.96 
5«*.05 
55.71 
43.48 
25.99 
28.03 
W.85 
18.36 



Almabi l ir Fe, Hn, Zn, Cu 
Available Fe, Mn, Zn, Cu opm 

(Lindsay ve Norvell) 
(1969) 

Fe Nn Zn Cu 

13.49 8.78 1.56 1.42 
11.27 8.62 9.63 18.96 

7.66 12.32 6.83 13.78 

11.30 4.47 0.36 2.42 

5.59 7.32 1.19 1.16 

5.34 2.11 0.63 3.03 

8.09 4.94 0.Í8 3.41 

9.83 3.27 0.8* 1.96 

11.70 7.95 0.59 2.29 
12.43 8.54 1.68 2.76 

12.36 8.22 1.92 3.86 

Almabi l ir B 
Available B 

ppm 
(Silverman ve Trego, 

1953) 

0.86 

1.35 

1.10 

0.76 

0.68 

0.95 

0.64 

0.58 

0.85 

0.66 

0.63 

Almabi l ir Mo 
Available Mo 

pptn 
(Grigg. 1953) 

0.090 

0.096 

0.107 

0.165 

0.167 

0.112 

0.201 

0.156 

0.122 

0.128 

0.160 



1.34. Trakya Bölgesi Topraklarının Alınabilir Çinko Kapsamlarının 
Tayininde Uygulanacak Yöntemler 

F. Haktanır 

İlgili belge topraklarındaki alınabilir çinko miktarının tayininde kul
lanılacak en uygun kiayasal yöntemin saptanaasını aaaclayan bu araştırma da 
bölgeyi teasil etmek üzere 0-20 ca derinlikten 20, profilden ise toplam 60 
toprak örneği alınmış ve ilk olarak bu toprakların önemli bazı fiziksel ve 
kimyasal özellikleriyle makro- ve mikro besin maddeleri kapsamları tayin 
edilmiştir. 

Sera denemesi 
Tesadüf blokları deneme deseninin uygulandığı sera denemesi Özbek 

(1969) tarafından bildirildiği şekilde ve her muamele 3 paralelli olarak 
kurulmuştur. Denemede çinko ile yapılan gübrelemede aşağıda belirlendiği gi
bi kontrol dahil 5 ayrı muamele uygulanmıştır. 

2 D 
*Zn 
Zn 

«Zn 
Zn 

Zn 

Kontrol 
10 ppm Zn (30 mg Zn/saksı) 
20 ppm Zn (60 mg Zn/saksı) 
30 ppm Zn (90 mg Zn/saksı) 
ifO ppm Zn (120 mg Zn/saksı) 

ve Zn, uygulamalarında verilen gübre saksı başına 50 uci aktivite 
isabet edecek şekilde Zn*5 ile etkilenmiştir. Bitkide normal bir gelişme 
sağlamak için bltün saksılara ayrıca 100 ppm N (NH^NO, halinde ve iki defa
da), 20 ppm P (KH2PD„ naxinde) ve 100 ppm K (K2S0^ halijd.) verilmiştir. 

Bana—de MK-pjc-20 Gramince mısır tohumu kullanılmıştır. Başlangıçta 
bar saksıya 6 tohum ekilmiş, seyreltmeden sonra ise yine her saksıda 3 
bitki bırakılmıştır. 

Gelişme süresince su, ısı ve ışık faktörleri kontrol altına alınmış 
v« gerekli fenolojik gözlemler de yapılmıştır. 

Daha önce uygulanan kimyasal yöntemlerle «İde edilen sonuçların değer
lendirilmesinde izleme tekniğine dayanılarak geliştirilmiş buluşan "A de» 
geri" yöntemi standart yontça olarak ela alınacaktır. 
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1.34. Chemical Methods Will Be Used in Determining of 
Available Zinc Contents of Thrace Soils 
F. Haktanır 

The objective of this study was to find out the most suitable chemical 
nethod will be used in determining of available zinc contents of the soils 
belong to this region. 

First represantative soil samples (20 from 0-20 cm depth, and totally 
60 from profiles) were colleceted and some important physical and chemical 
properties of these soils were determined. 

Greennouse experiment: 
In the experiment randomized block design with .three replicates for 

each treatment were used and including control, five different Zn- treatments 
were applied as follows (Özbek, 1969). 

Znt Kontrol 
*Znl 10 ppm Zn (30 mg Zn/pot) 
Zn2 20 ppm Zn (60 mg Zn/pot) 
*Zn, 30 ppm Zn (90 mg Zn/pot) 
Zn% 40 ppm Zn (120 mg Zn/pot) 
In Znt and Zn, treatments Zn65 was used as a tracer (at sp. act. of 

SO yCi pot). In addition all pots recieved 100 ppm N (as NH^NO, and in 2 
parto), 20 ppm P (as KH2P0H) and 100 ppm K (as KgSO^) for a healty growth 
of plant. 

At planting NK-Px-20 Gramince corn seed was used and after thinning 
3 plants were left at each pot. During whole growing period water, heat and 
light factors were taken under control and necessary phenolgical absorvrti-
ons were also made. 

In evalu*tiong of the results obtained from chemical methods before 
used "A value" method which was developed by basing on tracer technique 
will be taken as a standart method. 
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1.35. Demir-Mangan interaksiyonunun Yulafın Gelişmesi ve 
Kimyasal Bileşimi Özerine Etkisi 
N. Özbek, A. Korkmaz 

Fe-Mn interaksiyonunun bitkinin gelişmesi, makro ve roİKro besin madde
leri kapsam üzerine etkilerini saptamak amacıyla yapılan sera denemesi 
sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

1. Demir-Mangan interaksiyonunun kuru madde miktarına etkisi 
Toprak l'de bitkide en fazla kuru madde Fe Hnx (27.56 g/saksı), en az 

kuru madde Fe$Mn0 (21.62 g/saksı) toprak 2'de bitkide en fazla kuru madde 
Fe Hn (19.90 g/saksı), en az kuru madde Fe,Mnj (17.47 g/saksı) uygulamasıye 
la elde edilmiştir. Kuru maddede artış toprak l'de Fe,Mn0 (21.50 g/saksı) 
ve Fe1Mn| (27.56 g/saksı) uygulamalarıyla sağlanmasına karşılık, toprak 2'dm 
hiç bir uygulama kontrole gore kuru madde miktarında bir artış sağlamamı»-
tır. 

2. Demir-Mangan interaksiyonunun bitkinin makro besin maddeleri kapsa
mına etkisi 

Toprak l'de bitkide sn fazla azot Fe{Mn2 (% 1.43), en az azot Ft|Mp 
(% 1.25) toprak 2'de bitkide «n fazla azot FejMn, (% 1.20) en az azot Fe|Mji0 
(% 1.00) uygulamasıyla elde edilmiştir. 

Toprak l'de bitkide en fazla foafer Te,MnQ (t 0.44), en az foa,fo» 
Fe0Mna (% 0.33); toprak 2'de bitkide en fazla fosfor Fe(Mn2 (% 0.36), en az 
fosfor Fe,Mn, (% 0,21) uygulamasıyla elde edilmiştir. 

Toprak l'de bitkide en fazla potasyum F«jKnj, F«,Mn2 ve Fe,HEit (% 3,34), 
en as potasyum Fe0Mnj (% 3.15) toptuk 2'de bitkide en fazla potasyum FSJMBJ 
(% 3.50), en az potasyum FetMn0 (% 2.97) uygulamalarıyla elde edilmiştir. 
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Toprak l'de bitkide en fazla sodyum Fe3Mn3 (% 0.30), en az sodyum Fe0 
Mn, (% 0.U); toprak 2'de bitkide en fazla sodyum Fe3Mn2 (% 0.31), en az 
sodyum Fe0Mn, (% 0.08) uygulamasıyla elde edilmiştir. 

Toprak l'de bitkide en fazla kalsiyum Fejltaj (% 0.54), en az kalsiyum 
<% 0.45), toprak 2'de bitkide en fazla kalsiyum Fe3Hn3 (% 0.42), en az kal
siyum FeBMn0 ve Fe0MDj (% 0.31) uygulamalarıyla elde edilmiştir. 

Toprak l'de bitkide en fazla magnezyum Fe3Mnlt Fe2Mn3 (% 0.20) en az 
magnezyum ise Fe„Mn0 (% 0.15) toprak 2'de bitkide en fazla magnezyum Fe2Mn2 
(% 0.19) en az magnezyum Fe0Mnft ve Fe0Mna (% 0.14) uygulamalarıyla elde 
edilmiştir. 

Toprak l'de bitkide en fazla kükürt Fe2Mno (% 0.40), en az kükürt 
FejMnj (% 0.24); toprak 2'de bitkide en fazla kükürt F e ^ j (% 0.37), en az 
kükürt Fe0Mn0 ve Fe2Mnj (% 0.24) uygulamasıyla elde edilmiştir. 

3. Demir-Mangan interaksiyonunun bitkinin mikro besin maddeleri kapsa
mına etkisi 

Toprak l'de bitkide en fazla demir Fe Mn (157.33 ppm), en az demir 
Fe0Mn, (117.67 ppm); toprak 2'de bitkide en fazla demir Fe2Mn (204.33 ppm), 
en az demir Fe„Mns (108.50 ppm) uygulamasıyla elde edilmiştir. 

Toprak l'de bitkide en fazla mangan FeflMn3 (111.83 ppm), en az mangan 
Fe2Mn0 (54.50 ppm); toprak 2'de Mtkide en fazla mangan Fe3Mn3 (128.00 ppm), 
en az mangan FejMn2 (109.33 ppm) uygulamasıyla elde edilmiştir. 

Toprak l'd« bitkide en fazla çinko Fe0Mn0 (25.00 ppm), en az çinko 
Fe$Hn, (16.00 ppm); toprak 2'de bitkide en fazla çinko Fe Mn (15.33 ppm), 
en az çinko FejMn, (11.00 ppm) uygulamasıyla elde edilmiştir. 

Toprak l'de bitkide en fazla bakır FejMn0 (26.83 ppm), en az bakır 
Fe0Mn, (15.50 ppm); toprak 2'de bitkide en fazla bakır Fe2Mn0 (24.50 ppm), 
en az bakır Fe0Mn2 (13.83 ppm) uygulamasıyla elde edilmiştir. 

Toprak l'de bitkide en fazla bor Fe Mn (36.83 ppm), en az bor Fe Mn 
3 2 1 8 

(19.00 ppm); toprak 2'de en fazla bor Fe9Mnl (35.83 ppm), en az bor F*3Mn2 
(11.32 ppm) uygulamasıyla elde edilmiştir. 

119 



1.35. Effects of Fe-Mn Interaction on Growth and Chemical Composition 

of Oats Plant. 

N. Özbek, A. Korkmaz 

This-ioveetigation was made-to determine the effect of iron-rcanganese 

interaction on growth and chemical composition of oat plant. 

The results of the greenhouse experiment can be summarized as follows: 

1. Effects of iron-manganese interaction on dry matter 
In soi. 1 the highest dry matter was obtained with F^ Mn, (27.56 g/pot), 

and the lowest with FejMn, (21.62 g/pot) treatments, whereas in soil 2 these 

were FegMng (19.90 g/pot) and F e , ^ (17.11 g/pot) treatments respectively. 

2. Effects of iron-manganese interaction on macro nutrients content of 
the plant 

In soil 1 the highest N in the plant was obtained with F^Miij (1.13 %), 
and the lowest with FegMn, (1.25 %) treatments. In soil 2 these were Fe3Mn, 
(1.20 %) and FejMn, (1.08 %) treatments respectively. 

In soil 1 the highest P in the plant was obtained with Fe,*^ (0.44 %), 
and the lowest with F^tti, (0.33 %) treatments. In soil 2 these were FejMnj 
(0.36 %), and FecMn3 (0.24 %) treatments respectively. 

In soil 1 the highest Y. in the plant was obtained with Fe, Mn,, Fe, Mnj 
and Fe,Mnj (3.54 %), and the lowest with FejMn, (3.15 %) treatments. Ip soi}. 
2 these were respectively Fe,Mn, (3.50 %) and Fe0Mn„ (2.97 %) treatments. 

In soil 1 the highest Na in the plant was obtained with Fe,Mn, (0,30 %), 
the lowest with and Fe0Hr., (0.11 %) treatments, whereas in soil 2 these were 
Fe3Mn2(0.31 %) ana>Fe0Mn, (0.08 %) treatment respectively. 

In soil 1 the highest Ca in the plant was obtained witn Fex Mrij, Fe, Mn, 
(0.54 %), and the lowest with Fe,Mn0 (0.45 %) treatments. In soi l 2 these were 
Fe,Mn, (0.42 %), and Fe0Mno and also Fe0Mnt (0.31 %) treatments. 

In soil 1 the highest Mg in plant was obtained with Fe,Mn, and also 
Fê Mn^O.20 %), the lowest with FeQMnt (0.15 %) treatments. In soil 2 these 
were Fe Mn̂  (0.19 %) and FeBMn0 and also FecMnj (0.14 %) treatments. 

In soil 1 the highest S in plant was obtained with Fe2Mn0 (0.4C %), and 
the lowest with Fe,Mn1 (0.24 %:, treatments in soil 2 the highest with FejMjj, 
(0.37 * and the lowest with Fe,Mn0 and FegMnj (0.2<* %) treatments. 
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3. Effects of iron-manganese interaction on micro nutrients content 
of the plant 

In soil 1 the highest Fe in plant was obtained with Fe3Mn0 (157.33 
ppm), and the lowest with Fe0Mn3 (117.67 ppm), treatments. In soil 2 these 
were respectively Fe2Mn, (204.33 ppm), and Fe„Mn3 (108.50 ppm) treatments. 

In soil 1 the highest Mn in plant was obtained with Fe0Mn3 (111.83 
ppm), and the lowest with Fe2Mn0 (51.50 ppm) treatment. In soil 2 these 
were respectively Fe Mn (128.00 ppm), and Fe Mn (109.33 ppm) treatments. 

In soil 1 the highest Zn in plant was obtained with Fe0MnQ (25.00 
ppm), and the lowest with Fe3Mns (16.00 ppm) treatments. In soil 2 these 
were Fe„Mn (15.33 ppm), and Fe Mn$ (11.00 ppm) treatments. 

In soil 1 the highest Cu in plant was obtained with Feittn0 (26.83 
ppm), and the lowest with Fe0Mn3 (15.50 ppm) treatments. In soil 2 these 
were Fe,Mn (24.50 ppm) and Fe Mn (13,83 ppm) treatments. 

In soil 1 the highest B in plant was obtained with Fe3Mn2 (36.82 ppm), 
and the lowest with Fe Mn (19.00 ppm) treatments. In soil 2 the highest 
with FegMnj (35.83 ppm), and the lowest with Fe3Mn2 (11.32 ppm) treatments. 
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1.36. Radyasyon Kontrol ve Denetimleri 
C. Tüziin, C. Taner, F. Gbzbebek, D. Işık, A. Dinç 

Radyasyon korunması, radyasyonlu ışınlamayı gerektiren çalışmala
ra izin vermekle birlikte, kişilerin, kuşakların ve tüm olarak insanlığın 
korunmasını gözönûnde bulundurmaktadır.. Bu projede sadece iyonlayıcı rad
yasyonlarla ilgilenilmektedir. Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Tüzük ve Yö
netmeliğinin uygulanması, radyasyon korunması ile ilgili görüşlerin sapta
narak, radyasyonla çalışan yerde halkın ve görevlilerin korunmasının temi.••:, 
bu proje ile sürdürülmektedir. 

Radyasyon kontrol ve denetimleri bu alanda uzman bir fizikçinin yer--
timinde sağlık fizikçileri ile yapılmaktadır. Radyasyon kontrol ve denetin 
raporları yerine getirilmesi gerekli olana hususların tamamlanmasının sak
lanması için. Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği kanalı ile ilgili 
kuruluşlara ve Sağlık Bakanlığına gönderilmektedir. 

Teşhis ve Tedavi Laboratuvarlarındaki radyasyon kontrolları; 

-Planlama anında, 
-Yapım esnasında, 
-Faaliyete geçme sırasında, 
-Laboratuvardaki değişiklikten sonra, 
-Normal koşullarda düzenli aralıklarda yapılmaktadır. 

1.1. Alan Kontrolları: 

Alan kontrolları olarak yapılan işler aşağıdaki Tabloda kaynak vt 
cihazlar kullanıldıkları yerlere göre adet olarak özetlenmiştir. 

Radyasyon Kontrol ve 
Denetimi Yapılan Alanlar 

Röntgen Teşhis 
Diş Röntgen 
Radyoizotop 
Radyoterapi 
Endüstriyel X ve Gama grafi 
Radyoaktif madde 

T O P L A M 

Resmi 
Kuruluş 

40 
10 
5 
1 
8 

11 

75 

özel 
Kuruluş 

2S 
2 
2 

2 
6 

m 



Bu kontrollar Ankara, Kırıkkale, Adana, Afyon, Cay, Antalya, Burdur, 
Balıkesir. Eskişehir, izmir, İsparta. Eğridir, Kayseri, Konya, Seydişehir 
İllerinde ve İlçelerinde gerçekleştirilmiştir. 

Ankara nükleer Araştırma ve Eğitin Merkezi düzenli olarak kontrol edil
miştir. 

1.2. Radyolojik Tapı ve Planların İncelenmesi: 

Radyolojik yapıların planları onaylanmak üzere Bayındırlık Bakanlığı 
ve Sosyal Sigortalar Kurunu tarafından Atom Enerjisi Kanalı ile Merkezimize 
gönderilmektedir. 1981 yılında 18 adet plan kontrol edilerek gerekli düzelt
meler yapılmıştır. 

1.3. Radyoaktif Artıklar ve Dekontaminasyon: 

Merkezimizde yapılan çalışmalar sırasında doğabilecek olan radyoaktif 
bulaşmalara anında müdahale edebilmek amacı ile bir dekontaminasyon atabası 
yaptırılmıştır. Ayrıca Merkezimiz içerisinde bölümlerde ve çeşitli yerlerde 
dağınık olarak bulunan radyoaktif kaynaklar yine Merkezimizde yaptırılan 
özel bir depoya nakledilerek üzerleri etiketlenmiştir. 

Merkezimizde artıklar ile Hastanelerden gönderilen radyoaktif artıklar 
yine bu barakalarda tasnif edilerek imha edilmek üzere hazırlanmıştır. Uygun 
aralıklarla bunların yoketme işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

1.36. Radiation Surveys 

C. TüzUn, C, Taner, F. Gözbebetc, 0. Işık. A. Dine 

Radiation protection is concerned with the protection of individuals, 
their progeny and mankind as a whole still allowing necessary activities 
from which radiation exposure might result. This group deals in this project 
with ionizing radiation only. This project provides to supervize the appli
cation of appropriate radiation protection regulations and to provide advice 
on all relevant aspects of radiation protection, including occupational 
exposure as well as exposure of members of the public attributable to ope* 
ration of the establishment. 

The radiation surveys have been carried out by an expert physicist in 
this field and assisted by a health physicist. Copies of the radiation sur
vey reports have been sent to the administrative authority responsible for 
providing the funds needed to implement the recommendations through the 
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General Secretariat of the Atomic Energy Commission. 

Main points of the radiation surveys for the radiodiagnostic and 
radiotheraphy laboratories are as follows: 

-The Planning stage 
-Inspection during building 
-Radiation survey on installation 
-Survey after alterations to laboratories 
-Regular resurveys under normal conditions. 

1.1. Area Monitoring 

The area monitoring was shown in the following Table. 

Fields 

Röntgen diagnostic 
Dental diagnostic röntgen 
Radioisotopes 
Radiotheraphy 
Industrial X and Gamma Graphy 
Radioactive Substances 

T O T A L 

Public Sector * 

to 
10 
5 
1 
8 

11 

75 

Private Sector * 

29 
2 
2 

2 
6 

41 
- • 

These surveys had been carried out in Ankara, Kırıkkale, Adana, Afyon, 
Cay, Antalya, Burdur, Balıkesir, Eskişehir, İzmir, İsparta, Eğridir, Kay
seri, Konya, Seydişehir. 

In addition to above activities Ankara Nuclear Research and Training 
Center was reqularly monitored. 

1.2. Radiation Shielding Designs 

The plans of the radiological buildings are being sent by the Ministy 
of Public work and General Directory of Social Insurance, through the 
Turkish Atomic Energy Commission, in order to be confirmed. In 1981, 18 de
signs were checked and necessary corrections made. 

— * — - — - p — • •——• r-f r rrmmm MMÜMIM ı ıı ı 

* These figurma are the mincer of radioactive aourcea and X-ray machinma. 
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1.3. Radioactive Wastes and Decontamination 
A decontamination troley «ma made in our canter for use of a possible 

accident. All of the radiactive sources in AMAEH and other sources which 
is being sent to our center have been stored and labelled at the new special 
building. 

The radioactive wastes from our center and other establishments have 
been disposed. 

1.37. Pencere Camının Kurşun Eşdeğeri Tayini 
C. TUzUn, C. Taner, F. Gözbebek, 0 Işık 

Radyolojik tesislerde gözetleme penceresi olarak kullanman kurşunlu 
camların pahalı olmaları ve kolay temin edilememeleri nedeni ile bunların 
yerine adi camların hangi şartlar altında kullanılabileceğinin araştırıl
masıdır. 

Projenin literatür çalışmalarının devamının yan* sıra deney düzenekle
ri ile ilgili çalışmalarda sürdürülmektedir. 

1.37. Determining the Lead Equivalent of Plate Glass 
C. TüzUn, C. Taner, F, Gözbebek» O. Işık 

Lead glass sheets are being used all radiological units as a secon
dary barrier. This project was proposed since these lead glasses are very 
expensive and difficult to obtain. The aim of this project is to find an al
ternative material such as plate glasses in stead of lead glasses. 

At the moment literature studies were completed and experiments} sat 
up is underway. 
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1.38. Yeni Kurulan Film Dozimetre Servisi ve Değerlendin» İşlemi 
6.G. YUlek, E. öksüz. Z. Uğur, S. îşak, 0. önderofllu, 
M. A. Avundukluoğlu, B.S. öksüz, T. t H m 

Radyasyonla çalışanların maruz kaldığı radyasyon miktarının yeni film 
dozimetreleriyle tayininde, Filtre Analiz Metodu ve Kursun Filtre Metodu 
uygulanmıştır. 

Film Dozimetre Servisi, yer, y ««leşim, ekipman bakımından yeniden 
planlanmış ve teçhiz edilmiştir. Bu laboratuvar doz ve bu dozu hasıl eden 
radyasyon enerjisini daha doğru olarak tayin edecektir. 

Bu sistemde kullanılan plastik film kutuları, acık pencere 0,05 mm, 
0,3 mm, 1,2 mm kalınlıkta bakır ve 0,8 mm kalınlıkta kurgun filitre ihtiva 
etmektedir. 

Film emülsiyonu, 35 keV'taki fotonlara en hassas cevabı vermektedir 
(Şekil - 1.). Bu nedenle 35 keV açık pencere eğrisi referans alınıp, diğer 
enerjiler ile düzeltme faktörü tayin edilmektedir. 5,3 mm *i filtre kul
lanılarak 70 kV tüp potansiyelinde çalıştırılan X-ısınları tüpü ile : 35 
keV'lik X-lşını) 1,2,5,10,20,30,50,100,200,250,500 mR. 1,2,3,5,7,10,50,100 
R doz değerleri için ışınlanan filimler için açık pencere densitesine göre 
doz-densite eğrisi çizilmektedir (Şekil-2). Değerlendirilecek filimlerin 
açık pencere ve dört filtre arkasından okunan densite değerlerine karşılık 
gelen görünür doz değerleri bu eğriden bulunup, extrapole görünür doz fark
ları (Şekil-3) ve düzeltme faktörleri tayin edilerek gerçek doz, extrapole 
görünür doz değerlerinin bu düzeltme faktörleri ile çarpılmasından bulun
maktadır (Filtre Analiz Metodu). 

Yüksek enerjilerde ise Kursun Filitre Metodu kullanılır. Filmin kursun 
filitre arkasından Co-60'a (veya Ra-226) verdiği cevap hassas olduğundan 
(Şekil-1) Co-60 (veya Ra-226) ile 10,20,50,100,200,500 mR 1,2,3,5,10,20, 
30,80,100,200,500 R doz değerlerinde ışınlanan filimler için Pb arkasındaki 
densiteye göre çizilen eğri kalibrasyon eğrisi olarak alınıp (Şekil-2) 
görünür doz direkt bu eğri üzerinden okunup kargılık gelen düzeltme faktörü 
ile çarpılarak gerçek doz bulunmaktadır. 
* Bu laboratuvarın cihazları ve diğer teknik ihtiyaçları, Uluslararası 

Atom Enerjisi Ajansı tarafından TUR/9/006 nolu Teknik Tardım kapsa
mından temin edilmiştir. 
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Karışık enerjide radyasyona maruz kalan filimlerin değerlendirilme
sinde ise iki metod birlikte uygulanmaktadır. 

Bu çalışma tamamlanmış olup, bundan sonra personel monitoring iş
lemleri bu sistemle yapılacaktır. 

I ' I 
250 660 

Foton Erarjia 
(Photon Energy) 

9000 
(ktV) 

Şekil 1. 
Rgur» 1. 
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1.38. The New Film-Dosimetry Service and The Evaluation 
Producedure 
G.G. Yülek, E. öksüz, Z. Uğur, S. tşak, 0. önderoğlu, 
M.A. Avundukluoğlu, B.S. Öksüz, T. İlim 

The Filter Analytical Method and Lead Filter Method have beer, exami
ned in order to estimate the doses of people who worked with radiation. 

It has been seen that in our new equipped film dosimetry laboratory 
the dose and the energy to produce that dose can be estimated accurately. 
The plastic film badges used in this system have copper filters of 0,05, 
0,3 and 1,2 mm and lead filter of 0,8 mm. 

The sensitivity of film emulsion is higher to photons of an energy 
about 35 keV (Figure-1). Then with the aid of 35 keV reference curve, the 
correction factors for the different energies is determineâ. Density versus 
exposure curve for open window is received by irradiating (1,2,5, 10,20, 
50,100,200,500 mR, 1,2,5,10,20,50,100 R) different films with X-rays of 
70 kV tube potential with 5.3 mm total Al filtration (i.e about 35 keV 
X-ray) (Figure-2). The apparent exposure values resulting from the densities 
behind the open window are determined from the curve. The actual dcs<2 can lc 
obtained by multiplying the difference of extrapolated apparent dose and 
correction factor which are found from the curves (Figure-3). This is filter 
analytical method for estimation of dose and radiation quality in the 
diagnostic radiology. 

In high energy ranges lead filter analytical method has been used. 
Since the response of film emulsion for Co-60 (or Ra-226) behind the lead 
filter is high, exposure curve received by irradiating (10,20,50,100,200, 
500 mR, 1,2,3,5,10,20,30,80,100,200,500 R) different films with Co-,0 (or 
Ra-226) is used as a calibration curve (Figure-2). And the actual dose can 
be found by multiplying correction factor and apparent dose which is read 
directly from the above curve. 

The equipments and the other technical necessities have been delivered 
by the International Atomic Energy Agency via Technical Assistance 
Project TUR/9/06. 



For the dose evaluation of sixed radiation (diagnostic and 

therapy level) the filter analytical method and lead filter analytical 

method can be used together. 

This study has been finished and afterwards this new system will 

be used in personnel monitoring. 

Görünü* Doz Oram 
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1.39. Film Oozimetreleriyle Personel Kontrol lan* 

6.G. Yülek, E. öksüz, Z. Uğur, S. İşak, 0. önderoğlu, 
M.A. Avundukluoğlu, B.S. öksüz, T. ilim 

Daha önceki yıllarda da olduğu gibi yurt çapında (Ankara ve güneydoğu
sundaki 51 vilayet ile Kıbrıs) iyonlayıcı radyasyonla çalışan personelin doz 
kontrolleri film dozinetreleriyle yapılmıştır. 1981 yılında ithali yapılan 
dozimetre filmleri yeterli olmadığından radyasyon görevlilerinin tamamının 
kontrolları yapılamamış olup ancak 30 ilde 71 ayrı işyerinde radyasyonla 
teşhis, tedavi, endüstriyel uygulama, eğitim ve araştırma yapan personelin 
2 aylık periyotlarla doz değerlendirmeleri yapılmıştır. Bu amaçla 4205 film 
kullanılmıştır. 

1981 yılında 14 hastane ve 3 Araştırma Merkezinde çalışan toplam 32 
personelin dozlarının aylık müsaade edilen doz olan 400 mrem'i geçtiği t- '-
bit edilmiştir. Ayrıca S Nükleer Tıp Merkezinde açık radyoaktif kaynaklarla 
çalışan toplam 9 personelde kontaminasyon görülmüştür. Fazla doza maruz ka
lanlar ve kontaminasyon görülen kişilerin durumları incelenmiş ve işyerleri
ne tavsiyelerde bulunulmuştur. Fazla doza maruz kalmış olazvLarın gerekli tıb
bi kontrollerinin yapılması temin edilmiştir. Ayrıca yerinde radyasyon kont
rolları yapılarak, gerekli görülen hususlarda tavsiyelerde bulunulmuştur. 

1.39. Personnel Monitoring With Film Badges** 

6.6. YUlek, E. öksüz, Z.Ugur, S. lşak, 0. önderoğlu, 
M.A. Avundu!<luogiu, B.S. Öksüz, T. tllm 

As in previous years, the personnel monitoring of people working with 
ionizing radiation throughout the country (Ankara, 51 province at the south 
east of Ankara, and Cyprus). Since the number of personnel monitoring films 
imported in 1981 are not sufficient, the dose assesment per 2 months, for 
not the whole radiation workers, but only for the people working with ioni
zing radiation in radiology, therapy, industrial application, education and 
icejkeerch departments of 71 institutes in 30 province have been able to do. 

* 1982 yılında personel diz kvatroiları bir sonraki raporda belirtilen yeni 
film-dvziırfetrelerlyle .-,'>;: Lacvetır. 

** Xn 1982 the ;<*v radiation » .»lysis systm and new film badges will be 
wed in per i.-in, tel monitoring, 
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Tablo-1. Fil» dozımetrı servısmiı. 1981 istatistik neticeleri 
Table-1. The 1981 statistical results of film dosimetry service 

Periyot 

Period 

1 - 2 
3 - 4 
5 - 6 
7 - 8 
9 -10 

11 -12 

Kuruluş 
sayısı 

Number of 
Institutes 

56 
67 
67 
63 
71 
70 

Dağıtılan 
film sayısı 

Number of 
distributed 
films 

653 
710 
710 
690 
742 
700 

Değerlendi-, 
rJlen film 
sayısı 
Number of 
Assessed 
films 

610 
643 
670 
660 
720 
689 

40'mrem in üze
rinde doz alan 
personel sayısı 
Number of persons 
who have doses 
over 40 mrem 

133 
147 
118 
94 
75 
63 

40 mrem'in üze
rindeki toplam 
doz (mrera) 
Total dose 
over 40 mrem 

(mrem) 

37 471 
25 372 
22 842 
18 982 
27 602 
36 694 

Kisi başına 
ortala** doz 
(mrem)** 
Average dose 
per 1 person 
(mrem) 

281.74 
172.60 
193.58 
201.94 
368.03 
582.44 

Kontamine 
film sayısı 

Number of 
contaminated 
films 

4 
2 
1 
1 
1 

** Kisi basına ortalama doz, 40 mrem'in üzerindeki toplam doz ve kisi sayısı dikkate alınarak 
hesaplanmıştır. 

** Average dose per 1 person was calculated with respect to total dose and number of person oyer 
40 mrem. 



For this purpose 4205 films have been used. 

In 1981 the permissible monthly dose of 100 «rem was exceeded by the 
total 32 radiation workers in diagnostic Radiology Department of 14 hospitals 
and 3 Research Centers. Also traces of radioactive contamination was found 
on the open window of 9 film-badges used by the members of 5 Nuclear Medical 
Centers since the handling of the unsealed radioactive isotopes wa.> not do-
e properly. The reasons of over doses and contamination were investigated, 
and a letter has been written in order to warn the institute of tha personnel 
for the medical controll of these persons. Furthermore radiation survey in 
its place have been made and reasonable ways for the reduction of radiation 
exposures have been shown. 

1.40. Cep Dozlmetreleri ile Personel Kontrol lan 
G.6. Yülek, E. öksüz. S. îsak 

Kişinin toplam dozunu anında görebilmek için, fazla radyasyona maruz 
kalması söz konusu olanlarla açık radyoaktif kaynaklarla çalışan personele 
film dozimetreleriyle birlikte kullanmak üzere cep dozimetreleri verilmekte
dir. 1981 yılında alınan neticeler Merkezimizde müsaade edilen doz sınırları 
üzerinde radyasyon dozu alan kimsenin mevcut olmadığını göstermiştir. 

1.40. Personnel Monitoring With Pocket Chambers 
G.G. Yülek, E. öksüz, S. İşak 

The pocket chambers used in conduction with a film badge, have been 
distributed in our Center to the persons who are being probably exposed 
to higher radiation doses and working with unsealed sources, in order to 
see the individual's acumulated exposure to radiation. In 1981 the results 
have shown no over-doses in our Center. 
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1.41. Evlerde Yapı Malzemelerinden Kaynaklanan Doğal Radyasyon 
Seviyesinin Tayini 
G.G. YUlek, E. öksüz. Z. U§ur, S. lsak 

Doğal radyasyon dozunun önemli bir kısmı bir binanın içinde yasıyor 
olmaktan dolayı alınır. Bu çalışmada binaların içinde ve dışındaki toplam 
gaaa dozu aynı anda ölçülmektedir, ölçüler GSF tarafından geliştirilmiş kap
lar içindeki termolüninesans dozimetrelerle yapılmaktadır. Bu kaplar 3 mm 
bakır filtreli ısı göstergeli, bir kapsül olup, içine ölçme aralığı (10 6-
10%) R olan CaF : Dy(6x6x0,9 mms) yerleştirilmiştir. Tuğla, beton, taş ve 
tahtadan yapılmış ve şehrin değişik bölgelerindeki evlerde her ay periyodik 
olarak ölçüler alınmaktadır. Dozimetreler, farklı katların duvarlarına içte 
zeminden 100 cm yüksekliğe yerleştirilmektedir. Bugüne kadarki ölçümlerden 
görülmektedirki evlerin içinde alınan değerler genel olarak dışardan alınan 
değerlerden daha fazladır. Sırasıyla ahşap binadan, tuğla, beton ve taş ya
pılara geçildikçe değerlerde bir yükselme vardır. Alınan neticelerden mev
simlere göre de büyük bir sapma olduğu gözlenmiştir. Ancak meteorolojik 
şartlara bağlı olarak aylık değişmelerin tam olarak saptanabilmesi için 
ölçümlere 1982 yılında da devam edilecektir. Tablo-1 de görüldüğü gibi 
neticeler'taano coulomb' cinsinden verilmiş olup, kalibrasyon faktörü tayin 
edildikten sonra değerler'rad"olarak verilecektir. 

1.41. Determination of Natural Radiation Level From Building 
Materials 1n Houses 
G.6. YUlek, E. üksüz, Z. Uğur, S. İşak 

Most of the population natural radiation dose is resulting from living 
inside buildings. In this study total gama dose inside and outside the 
buildings nere measured simultaneously. In our measurements G6F environmen
tal TLD's which have constituent parts of Ca?2: Dy detector (6x6x0,9 mm3) 
with useful energy range (10 -10*)R; 3 mm copper filter temperature indi
cators plastic capsule were used. The measurements have been carried out 
in buildings made out of brick, concrete, stone and wood and located at 
different sites of the cit; every «»nth periodically. The dosimeters were 
placed to a fixed point of 100 cm on the walls of different flats. From the 
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results it was seen that the «ost frequent values for indoors are in general 

higher than outdoors. The general trend is upward as one moves from wood to 

brick to concrete (or stone). Also the results of our investigations showed 

great seasonal fluctuatious of the measured data. In 1982 we'll go on to 

have the measuruments in order to see reliable results and monthly flotati

ons completely with respect to meteorological variables. As shown on Table-1, 

the results are written in terms of "nano coulomb',' after the determination 

of calibration factor the measurements will be given as'rad". 
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Tablo-1 ôlçû neticeleri (ne) 

Table-1 Measurement Results (nc) 

Ev flo 
Dwell 
Number 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

îlk B, 
Spring 

2083 

1862 

2303 

1956 

1919 

1723 

1918 

1730 

2263 

-

1852 

1974 

794 

1114 

1523 

Disari 
Outdoor 

Yaz 
Summer 

2401 

2562 

2510 

2345 

2535 

2110 

2695 

2011 

248t> 

-

2388 

2085 

1924 

2046 

1932 

Son B 
Autu. 

2160 

212? 

2305 

2229 

2035 

;.â74 

1968 

L773 

2255 

-

1976 

2048 

937 

1181 

1899 

*1S 
Winter 

1497 

1957 

-

1483 

1683 

1556 

1781 

1609 

2188 

1480 

1631 

1935 

1617 

J16? 

1176 

îlk B. 
Spring 

1871 

1805 

-

-

-

2080 

-

-

-

-

-

1350 

-

-

1571 

Bodrum 
Basement 

Yaz 
Summer 

2290 

25 GO 

-

-

--

2759 

-

-

-

1511 

-

-

12 5? 

Son B 
Autu. 

1887 

19? 9 

-

-

2222 

-

-

-

-

• 

1530 

-

-

l':Sn 

Kxs 
Winter 

1935 

2146 

-

-

-

2241 

-

-

-

-

-

1290 

-

-

1370 

Zemin 
Ground floor 

Ilk B. 
Spring 

-

-

2116 

-

-

2033 

2549 

1659 

-

-

1800 

1829 

1541 

1312 

-

Yaz 
Summer 

-

• • 

2435 

-

-

1884 

2325 

2258 

-

-

1903 

1757 

1421 

1425 

-

Son B 
Autu. 

-

-

2300 

-

-

-

2206 

1737 

- . 

-

1705 

1723 

1636 

1272 

-

Winter 

-

-

-

-

-

1773 

1076 

1471 

-

-

1767 

1444 

1543 

1347 

-



Tablo-1'in devaau. 
Table-1 continuad 

İlk B. 
Spring 

-
-

1727 
-
2086 

1950 
1998 

855 
1467 

1. Kat 
1 ât floor 
Yaz 
Summer 
-
-

2565 
-
2607 

— 

2459 
2165 

867 
1680 
-

Son B. 
Autu. 

-
-

1961 
-
2246 

^ 
2165 
1863 

98b 
1653 
w 

Kıs 
Winter 

-
-

1324 
-

1660 

4» 

2020 
1544 

1000 
1285 
-

2 ve daha yukarx katlar 
2 nd and higher floors 

Jtlk B. 
Spring 

2150 
1952 

-
1935 
"• 

2708 
-

1830 
1983 

-
-

Yaz 
Summer 

2473 
2916 

-
2500 

Son B. 
Autu. 

2141 
2186 

-
1944 

3290 
-

1825 
2466 

-
-

2463 
-

1825 
2236 

-
-

Ki» 
Winter 

2011 
2042 

• 
1449 

«• 

2043 
«• 

1843 
2236 

-
-



1.42. Türkiye'de Radyasyonun Cinsiyet Kayması Özerine 
Etkisinin İncelemesi 

G.G. Yülek, S. t$akt D. Onderoğlu 

İyonlaştırıcı radyasyonların insan kalıtımına etkisiyle ilgili kay
naklar çok azdır. Bunların basında ışınlanmış kişilerin neslinin incelenme
si gelir. İyi planlanmış ve istatistiki olarak doğruluğu ispatlanmış çalışma
lar güvenilir neticeler çıkartmayı sağlamaktadır. 

İnsanlarda genetik etkinin incelenmesinde mevcut indikatörlerden 
birisi de seks oranının kaymasıdır. Genetik teoriye göre annenin ışınlanması 
yavrunun oğlan olma ihtimaliyetini azaltır, (seks oranının azalması) baba
nın ışınlanması ise aksi etkiyi yaratır. Bu kayma X-kromozomunun öldürücü 
mutasyona uğramış clııası ihtimali ile izah edilebilir. De Beelefeille (1961) 
annenin ışınlanmasının, seks oranının önemli kaymasına ve ölü doğmuş çocuk 
sayısının artmasına neden olduğunu göstermiştir. Babanın ışınlanması durumun
da ise daha fazla co^um öncesi ölüm (düşük) tesbit edilmiştir. Turpin, Le 
jeune ve Dethore (ljr>7) tedavi maksadıyla ışınlanan ebeveynlerin çocukları
nı seks oranı kaynası yönünden incelemiştir. Sonuç genetik teoriyi destek
leyici olarak bulu. lauçtur. 

İnsanlar üzerindeki genetik etkilerin incelenmesi üzerine e^-îresan 
ve ümit verici araştırmalar Kerala (Hindistan)' da yapılmıştır. Toprakın ih
tiva ettiği toryum miktarının yüksekliğinden dolayı buradaki radyasyon mik
tarı dünyanın diğer yerlerinden yaklaşık olarak 10 kat fazladır. Çalışmanın 
sonucu uzun seneler sonra alınabilecektir. 

Radyasyonun genetik etkileri, hazırlamış olduğumuz anket formları va
sıtasıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu anket formları çeşitli hastane
lerde çalışan 2000 kişiye dağıtılmıştır. Hastanelerin radyoloji bölümlerinde 
çalışan röntgen mütehassıs ve teknisyenleri ile aynı sayıda radyasyonla ça
lışmayan doktorların doldurması istenmiştir. Ancak 592 adet radyoloji perso
nelince , 124 aciit üi^er hekimlerce doldurulmuş toplam 716 form iade edilmiş
tir. 
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1.42. An Investigation of Radiation Effects In Sex-Ratio Shift 
of Turkish Population 
G.G. YUlek, S. İşak, D. Onderoğlu 

For studies regarding the hereditary effects of radiation in man, the 
only possible objects are descendants of irradiated parents. Only well desig
ned, statistically justified studies permit reliable conclusions. 

Sex-ratio shifts may be the most sensitive indicators for genetic ef
fects in man. According to the genetic theory irradiation of mothers would 
cause a relative deficit of boys in the offspring (decrease of sex-ratio). 
Irradiation of fathers would have the opposite effect. These shifts can be 
explained by lethal mutations on the X chromosome. De Beliefexile (1961) 
snowed that maternal exposure resulted in a significant sex-ratio shift and 
in a significant increase of stillbirths. Exposure of the father alone 
has resulted in a higher neo-natal death rate. Turpin, Lejeune and 
Dethore (1957) studied the sex-ratio in descendants of therapeutically 
irradiated parents. Here aluo the results were suggestive for shifts 
according to the genetic theory. 

An interesting and promising investigation will be carried out in 
Kerala (India). Due to the high local thorium content of the soil, in this 
area natural radiation is higher than in most world areas by a factor of 
about 10 the results of this study cannot be expected for several years. 

He studied the genetic effects of ionizing radiation by way of 
questionnaires. These questionaires have been distributed to 2000 people 
in the hospitals. It is reguired to fill in the questionnaires from the radi
ologists and other medical specialist as controls. However, totally 716, 592 
questionaires by radiologists and 12t questionaires by non-radiologists are 
returned. 
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1.43. Sayısal Kelime Oretecl Tasarımı ve Geliştirilmesi 
Z. Koksal, A. Bozkurt, A. Demirbaş 

Bilindiği gibi ömeksel veya sayısal devrelerin test edilmesinde sü
rekli darbe dizisi üreten darbe üreteçleri kullanılmaktadır. Sayısal kelime 
üreteci ise, sayısal kelimenin içeriği kullanıcı tarafından programlanan 
sayısal dalga şekillerini üreten cihazdır. Sayısal bilgi, darbe varlığı man
tık (1) seviyesini, darbe yckluğu ise mantık (0) seviyesini gösterme} üzere 

kodlanır. 

Kelime üreteçleri tümleşik devrelerin test edilmesinde, mikro ve 
mini-bilgisayar sistemlerinin onarımında ve ara-birim devrelerinin simulas-
yonunda gerekli kompleks dalga şekillerini üretmekte çok yararlı olmaktadır. 
Bu nedenle Merkezimizdeki bu tip çalışmaları kolaylaştırmak amacı ile bu 
proje gerçekleştirilmiştir. Sayısal kelime üretecinden hem seri (tek-kanal) 
hem de paralel (çok kanal) çıkış almak mümkün olmaktadır. Kelime uzunluğu 
4, 8 ve 16 bit olarak seçilebilmektedir. Senkronizasyon için ilk ve son 
bit ile eş-zamanlı iki çıktı vardır, öv ıneldeki anahtarlar aracılığı ile 
kodlanan bilgi yükleme anahtarı ile kayan yazmaca yüklenmekte ve başla 
anahtarı ile seri çıktıdan kodlanan bilgi alınabilmektedir. Seri çıktının 
3 türlü elektronik kontrolü bulunmakta ve bu kontrollar ön panelde anahtar
la seçilmektedir. Bunlar "sürekli tekrarlı", "tek periyod" ve "kapı kontrol
lü" durumlarıdır. Birinci durumda seri çıktı durdurma anahtarına basılmadık-
ça kendi kendine tekrarlanmakta, ikinci durumda bir başla komutu ile sadece 
bir kelime uzunluğunda bilgi seri çıktıdan çıkmaktadır, üçüncü durumda ise 
seri çıktı dışarıdan uygulanabilecek bir mantık seviyesi ile başlamakta bu 
kontrol kesildiğinde son kelime tamamlandıktan sonra seri çıkış kesilmekte
dir. 

Seri çıktının iki mantık formatı bulunmaktadır. "Sıfıra dönüşü olma
yan" ve "sıfıra dönümlü", her iki durum ön panelde anahtarla seçilmektedir. 
Birinci format da seri çıktıda bilgi değişmediği sürece mantık seviyesinde 
de bir değişiklik olmamaktadır. İkinci format da ise bilgi değişsin veya 
değişmesin her 1 bitlik bilgi transferinde çıkış mutlaka (0) mantık seviye
sine dönmektedir. 

Tüm devrenin senkron çalışmasını sağlayacak 5 Hz-10 MHz arasında değiş
ken bir saat üreteci vardır. Saat üretecinin yedi kesikli konumu, her konumda 
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da sürekli kontrolü bulunmaktadır. Ayraca üretecin başka sayısal devrelerle 
de senkron çalışmasını sağlamak anacı ile dışardan saat sinyali uygulanması 
içiı giriş bulunsaktadır. Tün sistesin blok diyagramı Şekil-1'de gösteril
miştir. 

Bu fonksiyonları haiz üreteç tasarımı bitirilmiş, baskı devreler 
hazırlanmış ve test edilmiştir, üretecin 5V, lA'lik güç kaynağı, şase tasa
rımı ve montaj çalışmaları ile son testler 1982 yılı ilk yarısında tamamla
nacaktır. 

1.43. Design and Development of a Digital Word Generator 

Z. Koksal, A. Bozkurt, A. Demirbaş 

In contrast to a pulse generator, which normally provides continuous 
streams of pulses, a word generator produces digital waveforms with bit 
content programmed by the user. Digital information is normally encoded 
such that a high level or pulse represents a logical one and a low level 
or lack of a pulse represents a logical zero. 

Word generators are used to produce the complex waveforms necessary 
for integrated circuit testing, telecommunications system development and 
for interface simulation. Word generation may be serisi, in which data is 
produced on only a single channel, or parallel, in which many channels of in
formation are simulataneously produced. 

The developed word generator has word length of 4, 8 or 16 bits which 
is selectable on the front panel. Data is fetched from front panel switches 
and is loaded into the shift register. For synchronization purposes First and 
Last bit framing outputs are provided. 

Word generator operates in Autocycle, single cycle or Gated cycle modes. 
In Auto mode the output is continous and the word is recyled automatically. 
In single cycle mode one word is produced for each start command. In gated 
cycle node data is countinously generated as long as the gate input is held 
high and the last word is always completed. 

The serial output has 2 formats which are also selectable on the front 
panel: HRZ (Not return to zero) and RZ (Return to zero), width in RZ format 
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approximates width of clock output pulse. 

The system also contains an internal clock operating from 5 Hz to 10 

MHz in 7 ranges. Continuous adjustment within ranges is also provided. The 

block diagram of the system possesing above explained specifications is gi

ven in Figure-1. 

The design and development of the word generator has already been 

completed. The printed circuits are made and tested. 

The system power supply (5V, 1A), the chasiss and assembly will be 

completed in the first half of the year 1982. 

I 
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1.44. Mikro-lşlestti Çalışsa lan 

Z. Koksal 

Bölümümüzde bulunan CXORciser aikro-işlemci geliştirme sistemi ile 
ilgili çalışsalar eleman eksikliği nedeni ile yetersiz kalmıştır. Bu pro
jede sadece aakina lisanında prograalasa çalışmaları yapılmış ayrıca bir 
salt-oku-bellek hafızalar için prograalasa kartının tasarımına başlamıştır. 
Çalışmalara 1982 yılında kadro genişletilerek devam edilecektir. 

1.44. Development of Microprocessar Based Systems 
Z. Koksal 

Hardware and software development works related to the MOTOROLA 6800 
EXOR'ciser system couldn't be progressed efficiently due to limited person-
ell. Several software programs using assembler language were developed. 
Also the design of a PROM programmer circuit has been started. The develop
ment works on this subject will be continued in the following year with an 
enlarged team. 

1.45. Bakım ve Onarım Çalışmaları 
Z. Koksal, A. Erol, A. Demirbaş, Ş. Yalçın, R. Saraçoğlu 

Elektronik bölümünün rutin hizmeti olan bakım ve onarım çalışmaları 
merkez içindeki her türlü elektronik sistem ve ekipmanın, ayrıca Ankara 
içinde Nükleer Radyasyon uygulamaları ile uğrasan diğer kuruluşlara ait 
elektronik cihazların bakım ve onarımını kapsamaktadır. Konu ile ilgili 
olarak yıl içinde yapılan çalışmalar aşağıdaki Tabloda gösterilmiştir. 
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Hizmet isteyen 

Fizik Bölümü 
Kimya Bölümü 
Torun Bölümü 
Sağlık Fiziği Bölümü 
Elektronik Bölümü 
O.D.T.Ü. 
A.t). Eczacılık Fakültesi 
Ç«N.A»E.M» 
Elmadağ Deniz K.K. 
TÜBİTAK 
Devlet Su İşleri 

Onarımı yapılan cihaz 
veya sistem adedi 

15 
»• 
2 
7 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
2 

1.45. Routine Maintenance and Calibration Works 
Z. Koksal, A. Erol, A. Demirbaş, $. Yalçın, R. Saraçoğlu 

Electronics department has fullfilled the maintenance of several 
nuclear electronic instruments belonging to the other departments of the 
center. The systems belonging to the other institutions in the neighborhood 
of Ankara were also equally serviced. The full year work is summarized in 
the following Table. 

The department or 
institution requested service 

Physics department 
Chemistry department 
Agriculture department 
Health physics department 
Electronics department 

i M.E.T.U. 
Ankara University 
* ,hev institutions 

$. of systems 
repaired 

15 
<4 
2 
7 
2 
1 
1 
9 
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1.46. Nükleer Enformasyon Grubu Çalışmaları 

Nükleer Enformasyon Grubu INIS'e (International Nuclear Information 
System) Atom Enerjisi kanalıyla 1972 yılından beri üye bulunmaktadır. 

Türkiye'de nükleer konularda yapılmış çalışmalar Nükleer Enformasyon 
Grubunda, bilgisayara verilecek şekilde düzenlenip INIS'e bildirilmekte ve 
INIS tarafından çıkarılan Atomindex'te yayınlanmaktadır. 

Merkezde yapılan çalışmalar "Bilimsel Araştırma ve İncelemeler" adı 
altında, iç yayın olarak İngilizce özetleriyle birlikte hazırlanmaktadır. 
1981 yılında yedi iç yayın basılı hale getirilmiştir. Ayrıca bir derleme 
ve bir tercüme basılmıştır. 

Diğer ülkelerin Atom Enerjisi Komisyonlarından, Kütüphanemize gelmek
te olan raporlar ve yayınlar devam etmektedir. 20 mecmuanın aboneliği ye
nilenmiştir. 

Ayrıca, TÜRDOK'ta INIS Worksheet'lerinin hazırlanması ile ilgili üç 
günlük bir seminer verilmiş ve Hacettepe Üniversitesi Fizik Bölümü master 
talebelerine INIS'i v* Herkezimizdeki Kütüphaneyi tanıtıcı bir konuşma ya
pılmıştır. 

1.46. Activities of Nuclear Information Group 

Nuclear Information Group is a member to INIS (International Nuclear 
Information System) through the Turkish Atomic Energy Commission since 1972. 

The works carried out and published in Turkey in nuclear field are 
collected here and passed on to INIS on suitable worksheets to be computer 
processed and published to INIS Atomindex. 

The research works carried out in the center are published as internal 
reports named "Scientific Research and Investigations" In 1981, 7 such re
ports, one translation and one compilation were published. 

20 library renewal subscriptions were realized. Reports and Publica
tions from the Atomic Energy Commission of other countries were continued. 
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Furthermore, a three-day seminar was held at TUROOK on preparation 

of INIS worksheets and a representative talk was given about the activities 

of INIS to the M.Sc. students of the Physics Department of Hacettepe Uni

versity. 
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2. MERKEZ'DE VERİLEN SEMİNERLER 

SEMINARS HELD AT THE CENTER 

Tarih 
Date 

Konuşmacı Konu 

Speaker Subject 

23.1.1981 Or. Çelik Tarıncı 

6.2.1981 

19.2.1981-
20.2.1981 

Cenal Kaldırımcı 

Or. Muzaffer Tuncel 
A.U. Eczacılık 
Fakültesi 

13.3.1981 Or. Tayfun An 

27.3.1981 Dr. Mahawt Basrl 
Halltllgll 

10.4.1981 Or. G. Gürcan Yülek 

,2*.4.1981 Dr. Çetin Koçak 

8.5.1981 

22.5.1981 

Or. Recal £ll1alti-
ojlu 

Or. Turan GUven 
A.O. Fen Fakültesi 

Metal-Yabanci Madde Yüzeysel 
Etkileşmelerinin X-Isini Foto-
elektron Spektroskopla! Yardımı 
ile İncelenmesine Örneklemeler 
X-Isınları ile Başlatılan Etil 
Akrilat Çözelti Polimerizasyonu 
Kinetiği 
Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotog-
rafisi 

Elektron Enerji Kayıp Spektrosko-
pisi 

"Sulamada Verilen Su Miktarı ile 
Azot Gübrelemesinin Mısır Bit
kisinden Verim ve Suyun Randımanı 
üzerine Etkileri" 

Türkiye'de X-Işını Teşhis Radyo
lojisinin Sebep Olduğu Genetik 
Anlamlı Doz Tayini 

Manganın Zeolitlerde yayılmasının 
Radyo-lzotop Yöntemle İncelenmesi 

Inelastik Elektron Tünelleme Spekt
roskopla! ve Uygulamaları 

Biyolojik Enerji ve İnsan 



5.6.1981 Ooç.Dr. A H Ayhan 
Hacettepe üniversitesi 
Tıp Fakültesi 

19.6.1981 i)r. Sevgi Antep 

30.10.1981 Dr. Çimen Atak 

13.11.1981 Ahmet Bozkurt 

27.ii.i98i GUner Şahin 

U.12.1981 Solmaz Işak 

25.12.1981 Halil Kumbur 

Kadın Genital Kanserlerinde Epide-
miyoloji. Tedavi Sonuçları ve Ge
nel Problemler 

Çoklu Ekim (Multiple, cropping) 
Sisteminde Nükleer Tekniğin Uygu
lanması ve Yararları 

Pancarda Kolhisin (Colchicine) 
Yardımıyla Poliploid elde Etme Yol
ları ve Poliploid Hatların Redüksi-
yon Bölünmesi üzerinde araştırmalar 

Güneş Enerjisinden Faydalanma Yön
temleri 

Peizoelektrik Seramik Tranduser 
Yapımı 

ANAEM'de Yeni Kurulan Filim Dozi-
metre ile Değerlendirme Sistemi 

Ankara Çayı'nın Deterjanlar ve 
Ağır Metaller Bakımından Kirlilik 
Durumunun Araştırılması 
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Tarih 

MERKEZDE DÜZENLENEN KURSLAR 

COURSES HELD AT THE COTTER 

Konuşmacılar Konu 
Date 

23-27 
Mart 

28-30 
AraUk 

Speakers 

Tûlay Gölge 
M. Çetin Gülovalı 
Nihal Somer 
Ziya Kılıç 
Halil Kunbur 
Kıymet GSzek 
Recep Acar 

Dr. Gürcan Yûlek 
Cemal Tûzün 
Zuhal Uğur 
Solmaz leak 
Fuat Gözbebek 
Can Güzel Taner 
Ömer öndereğlu 
öner Işık 

Subject 

"Çevre Kirliliği. Kirlilik Pa
rametreleri ve Tayin Yöntem
leri" 

"Radyasyondan Korunma" 

4. BİLİMSEL TOPLANTI VE GEZJLER 

SCIENTIFIC MEETINGS AND VISITS 

1. 6. BlrgUI, Ç. Tarımcı, F. A lad l ı , S. özdemlr, 6. Şahin 

TÜBİTAK I . Katı-hal Krllokyumu, 28-30 Ocak 1981, ODTÜ. Ankara 

2. Ç. Tarıncı 
Londra üniversitesi Queen Elizabeth Colloge'inde Prof. J.A.S. 
Smith ile bilimsel çalışma, 20 Nisan - 20 Haziran 1981 
(NATO Projesi No 1870) 

3. A„ Siman 

"Spring College on Fusion Enerji" Plazma Research Theory and 
Experiment Symposium Organized by the International Center For 
Theoretical Physic*, IAEA, UNESCO, 26 May-19 June 1981, Tr ie s t e - I ta ly 
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4. G. BlrgUl, H. Sevimli, F. Aladlı, S. özdenir, T. An 
Trends in Physics, S th General Conference of the European Physical 
Society, 7-11 Eylül 1981, İstanbul 

5. ç. Tan» i, ç. Koçak, F. Aladlı, 6. BirgUl, H. Sevimli, S. Ozdeerir, 
T. An 
Kanara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsünün Türk Bilia 
ve Endüstrisindeki yeri konulu tanıtıcı seminerleri. 19 -23 Ekim 
1981, Gebze, İstanbul 

6. Ç. Tarımcı 
TÜBİTAK I . Nagnetik Resonans KoUokyumu 2 - 4 Kasım 1981 ODTÜ, 

Ankara 

7. A. Sinman, Ç. Koçak, F. Aladlı, 6. Birgül, G. Şahin, H. Demi re 1 
H. Demirtaş, H. Sevini i , P. An kan, S. özdemir, T. An 
Türkiyede Nükleer Enerji Planlanması Semineri 2 - 4 Kasım 1981, 
AEK, Ankara 

8. A. Siman, Ç. Tarımcı, F. Aladlı, G. Birgül, G. Şahin, H. Sevimli 
P, Arı kan, T. An 
Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Semineri 
23 - 26 Kasım 1981 DSİ - Ankara 

9. C. Kaldırımcı 
The study of Fast Processes and Labile Species in Chemistry and 
Holecular Biology Using Ionising Radiation, NATO Summer School 
7-18 Sept. 1981. 

10. M.Ç, GUİC.4İ1, K. Gozek, N. Tarhan 
TR-2 Reaktörünün açılısı ÇNAEM 25 Aralık 1981 

11. N.B. Halitligil 
Nükleer Tekniklerin Tarım Alanında Kullanılmaları Konulu Uluslar
arası Kurs ve Tetkik Gezisi 25 Mayıs - 19 Haziran 1981 Rusya 

12. Ç. Atak 
Birinci Ulusal Genetik Simpozyumu 2-3 Aralık 1981 Ankara 

13. G. Gürcan, E. Soydan, Z. Uğur, C. TUzün, C. Taner, F. Gözbebek, 
D. Işık 
Türkiye'de Nükleer Enerji Planlaması Semineri 2 - 4 Kasım 1981 
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14. G. "Ule*-. , Z. Uğur, C. Taner 
Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları 24-27 Kasım 1981 

15. A. Bozkurt, A. Demirbaş 
Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsünün Türk Bilim 
ve Endüstrisindeki Yeri 19-23 Ekim 1981, Gebze 

16. A. Bozkurt, A.B. Erol 
Türkiye'de Nükleer Enerji Planlaması Semineri 2-4 Kasım 1981 

17. A. Bozkurt, A.B. Erol 
Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Semineri, DSİ 24-27 Kasım 
1981 
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5. KONFERANSLAR 
CONFERENCES 

T. S. Siman A. Siman 
Preliminary Results Obtained from a Dense Plasma-Focus "Spring 
College on Fusion Energy" Plasma Research Theory and Experiment 
Symposium. Organized by the ICTF under the agreement with IAEA and 
UNESCO in 26 Hay - 19 June 1981. Trieste - Italy. This presented 
lecture is being published by IAEA. 

2. A. Siman, S. Siman 
An Experimental Study on Programming Modes in High-Beta Small 
Tokamak 

"Spring College on Fusion Energy" Plarma Research Theory and 
Experiment Symposium, Organized by the ICTF under the agreement 
with IAEA and UNESCO in 26 May - 19 June 1981. Trieste - Italy. 
This presented lecture is being published by IAEA. 

3. S. Siman, A. Siman 
Determination of Reference Data of REB Diodes by Using a Numerical 
Method for Different Application "Spring College on Fusion Energy" 
Plasma Research Theory and Experiment Symposium. Organized by the 
ICTF under the agreement with IAEA and UNESCO in 26 May - 19 June 
1981, Trieste - Italy. This presented lecture is being published 
by IAEA. 

4. Ç. Tarımcı 

Çekirdek Dörtucay Dezonans (NQR) Spektroskopisi I. Magnetik Rezonans 
Kollokyumu 2-4 Kasım 1981 TÜBİTAK - Ankara 
Sunulan tebliğ TÜBİTAK tarafından basılmaktadır. 
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5. M. Çetin Gülovalı 
Aktivasyon Analizi: Kuramsal Esaslar, 
A.ü. Fen Fak. Fiziko Kimya Kürsüsü, 2.2.1981 Ank. 

6. M.Ç. Gülovalı 
Aktivasyon Analizinin Çay, Tütün, Tükrük ve Kömür Örneklerinde 
Element Tayinine Uygulanması 
A.ü. Fen Fakültesi Fizikc Kimya Kürsüsü, 2.2.1981 Ank. 

7. M.Ç. Gülovalı 
Nükleer Yakıt Olarak Toryum 
A.ü. Fen Fakültesi Fiziko Kimya Kürsüsü, 9.2.1981 Ank. 

8. Ş.N. Somer 
Ankara Hava Kirliliği ve Eser Elementler 
A.Ü. Fen Fakültesi Fiziko Kimya Kürsüsü, 9.2.1981 Ank. 

9. Ş.N. SOMEK 
Radyoaktif Yağışlar 
A.ü. Fen Fakültesi Fiziko Kimya Kürsüsü, 12.2.1981 Ank. 

10. N. Özbek 
Birleşmiş Milletler Gıda Ve Taıım Teşkilatı (FAO) Toplantısı . 
7-25 Kasım 1981 Roma 
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6. YAYINLAR 

PUBLICATIONS 

S. Sinoan, A. Sinman 
Determination and Evaluation of the Parameters of a OFF Using 
an Alternative Method 
X. European Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics 
Contributed papers Vol I D-l«* (1981) 

H. Sevimli, A.Z. Ortaovali 
Clustering of Turkish Lignites Following Neutron Activation Analysis, 
Turkish Journal of Nuclear Sciences £, 29-34 (1981) 

F. özek, A.Z. Ortaovali 
Optimum Timing Parameters in If HeV Neutron Activation Analysis 
of Thorium and Uranium Using Delayed Neutron Counting, Journal of 
Radioanalytical Chemistry, £7, 375-383 (1981) 

F. özek, A.Z. Ortaovali 
Optimum Timing Parameters in Thermal Neutron Activation Analysis' 
of Thorium and Uranium Using Delayed Neutron Counting Turkish Journal 
of Nuclear Sciences j», 37-H2 (1981) 

P. A n kan, I. Alkan 
Radioactive Ore Analysis by Optimized Radioisotope X-ray Fluorescence 
Technique, Journal of Radioanalytical Chemistry, ST., f03-111 (1981) 
G. Şahin, A. Aypar 
Piezoelektrik Seramik Transduser Yapımı 
A£K Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Bilimsel Araştırma 
ve İncelemeler 7 Fizik Bölümü 1-82 (1981) 

F. özek, î. Çelenk 
5Ci Pu-Be tzotopik Kaynağı ile Nötron Radyografisi 
AEK Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Bilimsel Araştırma 
ve İncelemeler 8 Fizik Bölümü 2-82 (1981) 

N. Özbek, S. Antep 
Magnezyum ve kükürtle yapılan gübrelemenin pamuğun gelişmesi, Mg ve 
S kapsamına etkisi 
AEK Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Bilimsel Araştırma 
ve İncelemeler, 1 Nükleer Tarım Bölümü 1-82 (1981) 
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9. N. Özbek, F. Haktanır 
Değişik Tip Toprakların "a„ değerleri (Alınabilir P- kapsamları) 
AEK Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitin Merkezi, Bilimsel Araştırma 
ve incelemeler 2 Nükleer Tarım Bolümü 2-82 (1981) 

10. S. Antep 
Gediz Ovası Topraklarının Profil özellikleri 
AEK Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Bilimsel Araştırma 
ve İncelemeler 3 Nükleer Tarım Bölümü 3-82 (1981) 

11. G. Yülett, S. Hak, Z. Uğur 
Teni Kurulan Film Dozimetre Sistemi. AEK Ankara Nükleer Araştırma 
ve Eğitim Merkezi ̂Bilimsel Araştırma ve İncelemeler, S.Fiziği 1-82 

12. G. Yülek 
Radyasyon Yaşam Gerçeği. AEK Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Mer
kezi Çeviriler 1, S. Fiziği 1-82 

7. TEZLER 
THESES 

1. H. Demlrel 
Kristallerdeki Enerji Bard Teorisi Haz. 1981 
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Yüksek Mühendislik 
Tezi 

2. C. Kaldırımcı 
X-Xşınları ile Başlatılan Etil Akrilat Çözelti Polimerizasyonunun 
Kinetik incelenmesi (Doktora Tezi) 

3. K. Gözek 
İzotop İzleme Tekniği ile 3,"*- Diklorogenilüre Herbisitinin toprak 
Çevresindeki Davranışının İncelenmesi (Y. Lisans Tezi) 

4. H. ErentUrk 
Solvent Ekstraksiyonu ve AAS ile Kurşun Tayininde Optimum Şartların 
Tembiti 
(Y. Lisans Tezi) 
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ARAŞTIRICILAR 
RESEARCH STAFF 

(Aralik - December 1981) 

Fizik Bölümü 
Physics Division 

Aladlı Ferda 
\rı Tayfun 
Arıkan Pervin 
Birfül Gülsen 
Can Cüneyt 
Çelenk İsmet 
Demirel Halil 
Demirtas Hayrünnisa 
Koçak Çetin 
Ortaovalı A. Zeki 
Özek Faruk 
özdemir Selahattin 
Özkan Reşat 
Sevimli Huriye 
Sinman Ayten 
Şahin Güner 
Tarımcı Çelik 

Kimya Bolünü 
Chemistry Division 

Acar Recep 
Balcı Doğan 
Erentürk Nihal 
Gölge Tûlay 
Gözek Kıymet 
Gülovalı M. Çetin 
İlin Murat 
Kaldırımcı Cemal 
Kılıç Ziya 
Kumbur Halil 
Soner Nihal 
Söğüt Halil 
Tarhan Meral 
Tülümen Şenay 
Yöntem Zeynep 

Elektronik Bölümü 
Electronic Division 

Bo.?]:urt Ahmat 
Denirbsş Anmst 
Erol B. Atilla 
Ko/.sal Zeynep 

Nükleer Tarım Bölümü 
Nuclear Agriculture D. 

Antep Sevgi 
Atak Çimen 
Haktanır Fecir 
Halitligil M. Basri 
Korkmaz Ahmet 
Özbek Nurinnisa 
özer İsmail 

Sağlık Fiziği Bölümü 
Health Physics Division 

Aktas Necip 
Avundukluoğlu M.Ali 
Gözbebek Fuat 
Işık Ömer 
tsak Solmaz 
öksüz Emine 
önderoğlu Ömer 
Taner Can Güzel Taner 
Tüzün Cemal 
Uğur Zuhal 
Yülek G. Gürcan 
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